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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika diberikan semenjak berada di Sekolah Dasar 

(Harmony, 2012: 12). Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan lainnya karena di dalam matematika 

terdapat kemampuan untuk berhitung, logika dan berpikir (Faradhila, Sujadi, 

& Kuswardi, 2013). Matematika sangat berguna dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan sehari-hari dan salah satu dasar dari berbagai ilmu, 

sehingga matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar. Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah dan berperan dalam 

menunjang perkembangan ilmu dan teknologi. Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 menyatakan 

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia wajib memuat mata 

pelajaran matematika”. Beberapa alasan perlunya siswa belajar matematika 

yaitu, matematika merupakan sarana berfikir yang jelas dan logis, sarana 

untuk memecahkan masalah sehari-hari, sarana mengenal pola-pola hubungan 

dan generalisasi pengalaman, sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan 

sarana belajar bernalar secara kritis dan aktif. 

Dewi, dkk (2019) menyatakan kegiatan pembelajaran merupakan suatu 

bentuk aktivitas untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam dunia 

pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu dari 

guru ke siswa yang dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dari pembelajaran 

yaitu tercapainya hasil yang maksimal saat pembelajaran dilakukan secara 

efektif yaitu, ketika guru dan siswa menjalankan perannya dengan baik dan 

benar (Putri, 2017). Proses pembelajaran dapat bermakna saat guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif secara mental maupun 

fisik. 
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Pembelajaran matematika sangat erat hubungannya dengan masalah 

kehidupan sehari-hari, karena semua aktivitas kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan perhitungan (Surur dan Oktavia, 2019). Namun, di berbagai sekolah 

masih banyak siswa yang masih menganggap bahwa matematika adalah mata 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari dan dipahami. Hal ini dapat 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Banyak faktor yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal (Widyawati, 2016). Faktor internal berasal dari diri 

siswa itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar siswa. 

Kedua faktor tersebut dapat menjadi kendala dalam proses belajar siswa yang 

akan berpengaruh pada hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran 

matematika. 

Sudjana (2016) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar adalah pencapaian bentuk 

perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Jihad 

dan Haris, 2013). Selaras dengan itu, hasil belajar matematika adalah puncak 

dari kegiatan belajar yang berupa perubahan dalam bentuk kognitif, afektif, 

dan psikomotoris dalam hal kemampuan tentang bilangan, bangun, 

hubungan-hubungan konsep dan logika yang berkesinambungan serta dapat 

diukur atau diamati (Suhendri, 2011). Hasil belajar dapat dikatakan berhasil 

jika nilai yang diperoleh siswa telah melampaui KBM (Ketuntasan Belajar 

Minimum). 

Hasil belajar matematika siswa di Indonesia cenderung belum sesuai 

harapan. Menurut survey Programme for International Study Assesment 

(PISA) pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) kemampuan matematika siswa-siswa 

Indonesia menempati peringkat 72 dari 78 negara dengan rata-rata nilai 379. 

Berdasarkan Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) peringkat penilaian matematika dan sains internasional, Indonesia 

berada pada peringkat 44 dari 49 negara. 
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Beradasarkan data Litbang Kemendikbud, secara umum perolehan nilai 

matematika Ujian Nasional SMP/MTs dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 

mengalami penurunan. Pada Tahun Pelajaran 2016/2017 nilainya yaitu 50,31. 

Tahun Pelajaran 2017/2018 nilai matematika mengalami penurunan yang 

sangat signifikan yaitu 43,34 dan saat ini pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

perolehan nilai matematika dalam ujian nasional yaitu 45,52. Rendahnya 

hasil belajar matematika terjadi di beberapa sekolah, salah satunya SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata Ujian 

Nasional Matematika tahun ajaran 2018/2019  sebesar 40,27 berada di bawah 

nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika secara keseluruhan. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa dalam perkembangan bidang studi matematika 

dapat dikatakan belum sesuai harapan, sehingga hasil belajar yang dicapai 

belum optimal. Hasil belajar dalam hal ini merupakan pencapaian maksimal 

menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap matematika baik 

dalam proses pengerjaan, pemahaman, ataupun penerapan. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, siswa 

kelas VII masih cenderung pasif. Pada kegiatan diskusi, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Namun, sebagian dari mereka masih 

takut dan kurang aktif untuk menyampaikan hasil diskusi. Guru harus 

menunjuk salah satu siswa untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, 

mengerjakan soal, serta menyampaikan pendapat. Hal tersebut dikarenakan 

kebiasaan sistem pembelajaran yang masih bersifat konvensional yang 

mengakibatkan tidak ada keinginan untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Berdasarkan informasi dari guru 

matematika, siswa kurang mampu menghubungkan suatu konsep antar 

matematika dalam pembelajaran dan menerapkan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, faktor penyebabnya dapat bersumber dari guru yaitu model 

pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan pembelajaran 

konvensional yaitu metode ceramah dimana pembelajaran berpusat pada guru 
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dan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga kurang menarik 

perhatian siswa untuk belajar. Sebenarnya pembelajaran konvensional kurang 

memberikan kesempatan siswa untuk mencari dan menemukan materi secara 

mandiri dan kreatif. 

Salah satu alternatif untuk mengatasai kelemahan model pembelajaran 

yang dipakai guru matematika yaitu diperlukan model pembelajaran yang 

mampu membuat siswa berkembang daya fikirnya, berfikir logis, aktif, kritis, 

kreatif, dan memiliki kemampuan koneksi matematis baik. Hal ini 

menunjukkan pentingnya suatu model pembelajaran yang akan mendorong 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, perlu 

adanya perpaduan antara model pembelajaran dan strategi pembelajaran 

untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada siswa sehingga berkesan 

lebih baru dan tidak membosankan. Ketpichainarong, Panijpan dan 

Ruenwongso dalam Ulumi (2015) menyatakan model pembelajaran 

diharuskan dapat mengubah aktivitas belajar siswa dari pasif menjadi aktif 

untuk mengembangkan konsep yang mendukung keseimbangan, 

keterampilan dan sikap siswa. Selain itu, model pembelajaran harus 

mengaitkan dengan kemampuan koneksi matematis siswa karena dengan 

begitu kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan mudah dan mencapai 

kompetensi yang diinginkan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan Discovery Learning 

Berbasis Think Talk Write. Model pembelajaran Discovery learning 

merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa menemukan sendiri 

informasi mengenai konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya. 

Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk 

menemukan konsep atau prinsip. Berikut tahapan pembelajaran discovery 

learning menurut Lestari dan Yudhanegara (2018: 63) yaitu: 1) data 

collection, kegiatan mengumpulkan data atau informasi; 2) data processing, 

kegiatan pengolahan data atau informasi; 3) verification, verifikasi data; 4) 
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generalization, membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari kegiatan yang 

telah dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning adalah model pembelajaran dimana siswa dituntut untuk 

menemukan sendiri suatu konsep dan prinsi melalui pengamatan. Guru 

berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan konsep 

dan prinsip tersebut. Melalui cara ini diharapakn siswa dapat aktif dalam 

belajar, aktif berdiskusi, memiliki kreativitas belajar baik, berani 

menyampaikan pendapat, dan menerima pendapat orang lain, serta memiliki 

kemampuan koneksi matematis yang tinggi. 

Sedangkan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kegiatan berpikir, 

menyusun, menguji, merefleksikan dan menuliskan ide-ide (Lestari dan 

Yudhanegara, 2018: 55). Pada awal pembelajaran guru membagi menjadi 

beberapa kelompok, kemudian siswa melaksanakan langkah-langkah strategi 

TTW. Pertama, tahap think yaitu tahap berpikir dimana siswa membaca teks 

berupa soal. Pada tahap ini, siswa secara individu memikirkan kemungkinan 

jawaban (strategi penyelesaian), membuat catatan kecil tentang ide-ide yang 

terdapat pada bacaan, atau hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan 

bahasanya sendiri. Kedua, tahap talk yaitu pada tahap ini siswa 

merefleksikan, menyusun, serta menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi 

kelompok. Ketiga, tahap write yaitu siswa secara individu merumuskan 

pengetahuan berupa jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan 

konsep, strategi, dan solusi) dalam bentuk tulisan (write) dengan bahasa 

sendiri. Pada tulisan itu siswa menghubungkan ide-ide yang diperolehnya 

melalui diskusi. 

Faktor penyebab lainnya dapat bersumber dari siswa berupa rendahnya 

kemampuan koneksi matematis siswa. Asmawati (2019) menyatakan 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan konsep dan menerapkan konsep atau 

algoritma secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 
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masalah. Berdasarkan kurikulum tahun 2013 (Permendikbud, 2014, hal. 325) 

kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika. Hal ini menunjukkan kemampuan koneksi matematis dalam 

pembelajaran dianggap penting untuk hasil belajar siswa. 

Kemampuan koneksi matematis sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga sangat ditekankan di setiap pendidikan. Hal ini didukung 

oleh Rohendi dan Dulpaja (2013), kemampuan koneksi matematis sangat 

dibutuhkan sehingga harus ditekankan pada setiap jenjang pendidikan. 

Persada (2016) menyatakan standar proses dalam pembelajaran matematika 

berdasarkan NCTM yaitu: kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan penalaran (reasoning), kemampuan komunikasi 

(communication), kemampuan membuat koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation). Kemampuan koneksi matematis 

merupakan salah satu standar proses pembelajaran matematika, sehingga 

kemampuan koneksi matematis harus dimiliki oleh setiap siswa. Koneksi 

matematis tidak bisa dihindari keberadaannya dalam mempelajari matematika 

karena matematika terdiri dari beberapa konsep yang saling berkaitan. 

Beradsarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, 

kemampuan koneksi matematis yang dimiliki siswa masih tergolong rendah. 

Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat dari kesulitan 

yang dialami siswa saat menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Siswa juga masih kesulitan dalam 

menghubungkan objek dengan konsep dalam matematika. Selain itu, siswa 

juga masih kesulitan menentukan rumus yang digunakan saat diberikan soal 

yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis sangat 

penting untuk dimiliki setiap siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar 

yang diharapkan. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar matematika yaitu, 

kemampuan komunikasi matematika. Husna (2016) mengatakan komunikasi 

adalah suatu cara berbagi gagasan dan memperjelas pemahaman konsep, 
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sehingga melalui komunikasu gagasan tersebut dapat direfleksikan, 

diperbaiki, didiskusikan, dan diubah. Berdasarkan hasil observasi awal, 

kemampuan komunikasi siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura masih 

rendah. Hal itu terlihat saat siswa menerima informasi berupa konsep 

matematika, tetapi respon yang diberikan siswa berdasar informasi tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan karakteristik dari 

matematika yang sarat dengan istilah dan symbol, sehingga masih banyak 

siswa yang mampu menyelesaikan soal matematika dengan baik, tetapi tidak 

mengerti yang sedang dikerjakan. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 

VII SMP  Muhammadiyah 1 Kartasura dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Sehingga peneliti ingin mengkaji pengaruh perbedaan model pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru dan perbedaan kemampuan koneksi matematis 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terkait 

pembelajaran matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Hasil pembelajaran matematika yang masih tergolong rendah. 

2. Pembelajaran matematika yang masih berpusat pada guru. 

3. Model pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

kurang sesuai. 

4. Keterbatasan media pembelajaran untuk menunjang proses belajar 

mengajar di kelas. 

5. Kesiapan siswa dalam proses belajar masih kurang. 

6. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang serta siswa 

cenderung hanya diam dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

7. Kemampuan koneksi matematis siswa yang rendah, terlihat dari 

banyaknya siswa yang kurang teliti dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

8. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang rendah sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa. Faktor yang 

mempengaruhi fokus penelitian meliputi: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang diperoleh dari hasil tes matematika 

yang telah diikuti siswa. 

2. Model pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian yaitu model 

discovery learning berbasis think talk write untuk kelas eksperimen I, 

model discovery learning untuk kelas eksperimen II, dan model 

pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. 

3. Kemampuan koneksi matematis dalam mengaitkan konsep matematika 

yang satu dengan yang lainnya, mengaitkan konsep matematika dengan 

bidang studi lain, dan mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis think 

talk write, model pembelajaran discovery learning, dan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura? 

2. Adakah pengaruh kemampuan koneksi matematis siswa terhadap hasil 

belajara matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan koneksi 

matematis terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Muhammadiyah 

1 Kartasura? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh model pembelajaran discovery 

learning berbasis think talk write, model pembelajaran discovery 
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learning, dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kemampuan koneksi 

matematis siswa terhadap hasil belajar matematika siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura. 

3. Untuk menganalisis dan menguji interaksi antara model pembelajaran dan 

kemampuan koneksi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning berbasis 

think talk write dan konvensional terhadap hasi belajar matematika 

ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa SMP Muhammadiyah 

1 Kartasura. Selain itu, hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk 

memberikan tambahan pengetahuan baru pada tingkat teoritis kepada 

pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura sebagai pengalaman belajar aktif dengan 

model pembelajaran discovery learning berbasis think talk write.  

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura untuk membenahi tindakan dalam 

pembelajaran matematika bahwa model pembelajaran discovery 

learning berbasis think talk write dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kepala 

Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kartasura untuk membina warga 

sekolah agar lebih berkompeten dalam proses pembelajaran 

khususnya meningkatkan hasil belajar matematika. 


