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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan 

seseorang dapat mengembangkan cara untuk bertingkah laku, bercakap, dan 

berbicara kepada orang lain serta mengembangkan potensi, bakat yang ada dalam 

dirinya. Saat ini masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan 

sebagai bekal untuk memperoleh berbagai kecakapan hidup. Salah satu kecakapan 

hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan saat ini adalah 

keterampilan berpikir.  

Pengembangan keterampilan berpikir dapat dilakukan melalui belajar 

matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat Burger & Starbird (2010: 9) yang 

menyatakan bahwa, “Mathematics uses penetrating techniques of thought that we 

can all use to solve problems, analyze situations, and sharpen the way we look at 

our world”. Berdasarkan pendapat tersebut, matematika melatih siswa untuk 
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terampil berpikirsecaratajammelalui pemecahan masalah, menganalisis situasi, 

dan mempertajam cara melihat dunia.  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000: 7) 

merumuskan tujuan standar pembelajaran matematika yaitu terdiri dari lima 

kemampuan dasar matematika yakni pemecahan masalah (problem solving), 

penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi (sommunication), koneksi 

(connection), dan representasi (representation). Mengacu pada NCTM maka 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang harus dikembangkan dan 

dikuasai siswa. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Sugiman (2010), 

kemampuan koneksi matematis merupakan hal yang penting. Materi dalam 

matematika memiliki kaitan antara satu unit dengan unit lainnya sehingga 

diperlukan kemampuan untuk dapat mengkoneksikan materi antar unit lainnya. 

Pembelajaran matematika setiap materinya memiliki keterkaitan antara materi 

pelajaran yang satu dengan lainnya yang memiliki materi prasyarat. Materi 

prasyarat maksudnya ialah materi yang sebelumnya terlebih dahulu harus sudah 

dikuasai siswa sebelum lanjut ke materi berikutnya, sehingga dibutuhkan 

kemampuan koneksi matematis. Misalnya saat siswa akan mempelajari bangun 

ruang siswa harus memahami terlebih dahulu materi bangun datar. 

Selanjutnya Brumbaugh, Moch, & Wilkinson (2005: 223) menyebutkan  

matematika bukanlah kumpulan topik-topik yang terpisah, akan tetapi merupakan 

ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan saling memiliki keterikatan atau koneksi. 

Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk dapat melakukan koneksi dalam 
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pembelajaran matematika. Lebih Janjut NCTM (2000: 274) mengungkapkan 

bahwa:  

“Thinking mathematically involves looking for connections, and making 
connections builds mathematical understanding. Without connections 
students must learn and remember too many isolated concepts and skills 
With connections, they can build new understandings on previous 
knowledge". 
Hal ini memiliki makna bahwa berpikir secara matematis termasuk 

mencari keterkaitan, dan membuat keterkaitan yang dapat membangun 

pemahaman matematis. Tanpa koneksi, siswa harus belajar dan mengingat terlalu 

banyak konsep dan kemampuan yang terisolasi. Dengan koneksi siswa dapat 

membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada sebelumnya. Selain itu, 

Johnson (2010: 96) menyatakan bahwa dengan membangun koneksi matematis 

atau keterkaitan memungkinkan manusia untuk menemukan konteks untuk belajar 

dan hidup. Putri, R. I. & Santosa R, H. (2015) mengungkapkan pemerintah harus 

menekankan pentingnya kemampuan koneksi matematis di dalam pembelajaran 

matematika. Pencapaian kemampuan koneksi matematis yang optimal dapat 

terjadi jika guru juga mengembangkan aspek afektif yang menunjang 

pembelajaran matematika yaitu self efficacy. Sebab dalam proses pembelajaran 

matematika khususnya yang berkaitan dengan pemecahan masalah tidak bisa 

hanya mengandalkan aspek pengetahuan saja tetapi juga dihubungkan dengan 

aspek afektif dan psikomotor dalam waktu yang bersamaan (Sonmez, 2017: 348). 

Sedangkan aspek psikomotor tidak bisa dapat berkembang dengan baik apabila 

aspek kognitif dan afektif belum dicapai dengan optimal. 

Self efficacy merupakan keyakinan dan harapan mengenai kemampuan 

individu untuk menghadapi tugasnya. Bandura (Schunk, 2012: 146) mengatakan 
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bahwa "self efficacy is a belief about what one is capable of doing; it is not the 

same as knowing what to do ". Berdasarkan definisi Bandura, peneliti memaknai 

bahwa self efficacy adalah perasaan dari dalam diri seseorang bahwa diri mereka 

dapat memengaruhi hidup mereka sendiri. Dengan self efficacy yang tinggi akan 

menunjang keberhasilan belajar sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa self 

efficacy merupakan salah faktor yang penting dalam pembelajaran matematika 

siswa  

Pentingnya self efficacy dalam pembelajaran matematika diungkapkan 

oleh Graham & Pajares (1999: 133) bahwa self efficacy merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam kinerja matematika. Selain itu, Liu & Koirala 

(2009: 9) menyimpulkan bahwa self efficacy dan prestasi belajar matematika 

mempunyai korelasi yang positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi self 

efficacy matematis seorang siswa maka semakin baik pula prestasi belajar 

matematikanya begitu pula sebaliknya. Jika self efficacy tinggi yang dimiliki oleh 

siswa maka akan lebih siap menghadapi berbagai situasi permasalahan sehingga 

dapat menunjang hal-halpositif dalam kehidupannya. Menyikapi pentingya 

pengaruh self efficacy dalam pembelajaran matematika maka hal ini perlu dimiliki 

siswa. Namun, berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa beberapa 

siswa masih mengalami krisis self efficacy serta pesimis dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Hal ini terlihat pada respon siswa yang tidak mau 

bertanya kepada guru atas apa yang belum diketahuinya, tidak berani untuk 

mengungkapkan pemikirannya atas jawaban yang telah diperoleh dalam 
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penyelesaian soal matematika, cenderung mengikuti teman yang memiliki prestasi 

lebih tinggi sehingga tidak yakin akan jawabanya sendiri.  

Siswa yang memiliki self efficacy  pada saat belajar, akan dapat menerima 

dengan baik tugas sulit yang diberikan guru dan bersemangat untuk 

menyelesaikan tugas dari pada siswa yang meragukan kemampuannya. Bandura 

(Wentzel & Wigfield, 2009:35) “Compared with students who doubt their 

capabilities to learn or to perform well, those with high self efficacy participate 

more readily, work harder, persist longer, show greater interest in learning, and 

achieve at higher levels”. Jadi dibandingkan dengan siswa yang meragukan 

kemampuannya untuk belajar, siswa dengan self efficacy tinggi dapat 

berpartisipasi lebih mudah, bekerja lebih keras, bertahan lebih lama, menunjukkan 

minat yang lebih besat dalam belajar dan mencapai pada tingkat yang lebih tinggi. 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa siswa dengan tingkat self efficacy yang tinggi 

dapat menerima tugas sulit yang diberikan guru serta bekerja lebih keras untuk 

dapat menyelesaikannya. Bahkan siswa akan dapat menunjukkan minat yang lebih 

besar dalam belajar untuk mencapai nilai yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan di tiga 

sekolah yang ada di kecamatan Padamara yaitu SDN 2 Bojanegara, SDN 1 

Karanggambas dan SDN 2 Karangsentul didapatkan informasi bahwa para siswa 

kesulitan dalam memahami materi matematika secara utuh. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi  karena kemampuan koneksi matematis siswa pada mata pelajaran 

masih rendah. Observasi terhadap pembelajaran di kelas menunjukkan siswa 

belum bisa mengaitkan konsep pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran 
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yang sedang mereka pelajari. Akibatnya, saat pembelajaran guru harus 

mengingatkan materi pada pembelajaran sebelumnya.  

Indikasi bahwa siswa memiliki kemampuan koneksi masih rendah 

diperkuat oleh pendapat Linto, Elniati, & Rizal (2012: 83-84) yang menyatakan 

bahwa dalam pembelajaran matematika terlihat bahwa siswa masih sulit 

menghubungkan materi yang mereka pelajari dengan materi prasyarat yang sudah 

mereka kuasai. Konsep-konsep yang telah dipelajari tidak bertahan lama dalam 

ingatan siswa, akibatnya kemampuan koneksi matematis mereka belum optimal.  

Selain kemampuan koneksi matematis, self efficacy siswa  juga masih rendah hal 

ini terlihat saat siswa tidak yakin dalam menyelesaikan soal matematika. Dari 

hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas, para siswa mudah 

menyerah saat mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan oleh guru. Siswa 

ragu dengan jawabanya sendiri saat diberikan kesempatan oleh guru untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya di kelas. Saat mengerjakan soal yang diberikan 

peneliti terdapat siswa yang masih bertanya kepada gurunya rumus luas persegi 

panjang. 

Kemampuan koneksi matematis dan self efficacy  tidak akan berkembang 

ketika guru belum mengakomodasi tujuan tersebut dalam aktivitas pembelajaran 

yang dilaksanakan. Ditambah lagi dengan kondisi siswa yang belum memiliki 

pengetahuan awal yang cukup menyebabkan mereka sulit mengembangkan 

kemampuan tersebut. Pengetahuan awal menjadi modal yang penting sebab dalam 

proses mengkoneksikan konsep antar materi atau dengan kehidupan sehari-hari 

melibatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang akan 
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mereka pelajari. Kemudian keyakinan diri siswa dalam menyelesaikan tugas tentu 

sebanding dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Jika siswa tidak 

memiliki pengetahuan awal yang cukup maka akan sulit untuk mengembangkan 

kedua kemampuan terseut. Keadaan demikian dapat terjadi dikarenan guru belum 

dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa mudah 

melupakan materi yang diajarkan. 

Pembelajaran matematika yang terjadi di banyak kelas menurut Battista 

(1999: 429) disajikan berpusat pada guru, guru melakukan ceramah untuk 

memberikan instruksi. Proses pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran 

yang berulang-ulang dimana guru menjelaskan, siswa menulis catatan, guru 

memberikan masalah yang tidak bermakna. Tidak ada hubungan antara siswa, 

guru, materi pelajaran, atau pengalaman dengan dunia nyata. Akibatnya 

pembelajaran berpusat pada guru adalah siswa tidak dapat membentuk pola-pola 

pemahaman matematika yang saling terkoneksi dan merangsang self efficacy. 

Materi yang diajarkan juga masih jarang dikaitkan dengan masalah kehidupan 

siswa dalam dunia nyata. Sehingga guru harus melakukan inovasi terhadap 

pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis dan self 

efficacy siswa.  

Inovasi yang dapat guru terapkan adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran pembelajaran lift the flap story bookberbasis ramah anakdalam 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis dan self efficacysiswa. Lift the 

flap story bookberbasis ramah anak adalah terobosan baru yang nantinya akan 

mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi karena di 
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dalam rancangan buku tersebut terdapat gambar dua dimensi dengan 

menghadirkan cerita berbasis ramah anak yang belum dimiliki oleh buku yang 

lain.Lift the flap story bookberbasis ramah anak merupakan media yang sangat 

penting untuk dimiliki oleh setiap sekolah dalam membelajarkan matematika 

terutama untuk siswa kelas IV sekolah dasar yang  masih terikat dengan objek 

konkret yang hanya dapat ditangkap oleh panca inderanya sehingga dibutuhkanlah 

media yang dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru kepada para 

siswa. Media pembelajaran seperti ini masih jarang digunakan guru dalam 

pembelajaran matematika. Dengan adanya lift the flap story bookberbasis ramah 

anak ini, diharapkan dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Semakin besar perhatian siswa yang dicurahkan dalam 

pembelajaran maka semakin banyak pula informasi yang didapat oleh siswa. 

Akibatnya akan memudahkan siswa untuk membuat pengetahuan baru yang 

nantinya akan digunakan sebagai pengetahuan awal saat mempelajari materi 

berikutnya yang tersimpan dalam memori jangka panjang siswa. 

Lift the flap story book berbasis ramah anak mempunyai beberapa 

kelebihan apabila digunakan dalam pembelajaran. Bentuk lift the flap story book 

berbasis ramah anak yang memiliki jendela/penutup yang dapat dibuka dan 

ditutup dengan memadukan gambar dan tulisan akan memudahkan anak untuk 

memahami materi.Secara langsung dapat mengembangkan kemampuan kognitif 

dan afektif siswa yang merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki siswa. 

Cerita dan gambar yang terdapat dalam Lift the flap story book berbasis ramah 

anak dibuat secara kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan siswa dan bebas 
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dari unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias 

gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Hal ini tentu 

mendukung terciptanya pembelajaran ramah anak yang menjadi inti dari 

pengolahan suatu sekolah (Kustawan, 2013: 7). 

Pembelajaran yang dibuat secara kontekstual akan merangsang siswa 

untuk selalu mengkoneksikan pengetahuan yang dimilikinya dengan masalah-

masalah yang muncu dalam kehidupan nyata. Pembelajaran ramah anak akan 

mengakibatkan perubahan perlakuan guru menjadi lebih ramah agar siswa merasa 

nyaman dan aman selama proses pembelajaran. Perlakuan guru yang demikian 

nantinya akan merangsang sumber-sumber munculnya self efficacy dalam diri 

siswa khususnya yang berasal dari pemerolehan saran atau bimbingan dari orang 

lain dan kesiapan emosi dalam menghadapi kecemasan 

Kontenramah anak yang dikemas pada buku inijuga diharapkan  dapat 

membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Perpaduan 

antara gambar dua dimensi yang dapat dibuka dan ditutup dengan cerita yang 

dihadirkan dalam rancangan buku ini diharapkan akan mampu 

membantumemvisualisasikan materi matematika yang bersifat abstrak. Selain itu, 

pembelajaran ramah anak yang termuat dalam buku ini diharapkan akan mampu 

membuat siswa memiliki sikap yang lebih baik dengan masyarakat sekolah, 

lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas 

penelitian ini akan menguji pengaruh lift the flap story book  berbasis ramah anak 

terhadap kemampuan koneksi matematis dan  self efficacy  siswa di kelas IV 

sekolah dasar. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Rendahnya self efficacy siswa dalam pembelajaran matematika yang 

terlihat dari rendahnya keyakinan siswa dalam menyelesaikan soal. 

3. Pengetahuan awal yang dimiliki siswa masih kurang karena siswa mudah 

lupa akan materi yang sudah dipelajari. 

4. Siswa belum dilibatkan aktif dalam pembelajaran. 

5. Siswa kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

6. Belum diketahui kemampuan koneksi matematis dan self efficacy siswa 

sebagai akibat dari pembelajaran yang menggunakan lift the flap story 

book  berbasis ramah anak. 

C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasipermasalahan diatas, agar 

penelitiantidakmeluasdandapatmengkajilebihfokusmakapembatasanmasalahdalam

penelitianini ialah belum diketahui pengaruh penggunaan lift the flap story book  

berbasis ramah anak terhadap kemampuan koneksi matematis dan self efficacy 

siswa kelas IV sekolah dasar. 

D. Rumusan Masalah 
  Berdasarkanlatarbelakangmasalahdanidentifikasimasalah yang 

telahdikemukakan, makarumusanmasalahdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh lift the flap story book  berbasis ramah anak 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa kelas IV sekolah dasar? 
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2. Apakah terdapat pengaruh lift the flap story book  berbasis ramah anak 

terhadap self efficacy siswa kelas IV sekolah dasar? 

3. Apakah lift the flap story book  berbasis ramah anak lebih berpengaruh 

dibandingkan buku ESPS Erlangga, dan buku Mari Belajar Matematika 

terhadap kemampuan koneksi matematis dan self efficacy siswa kelas IV 

sekolah dasar? 

E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkanrumusanmasalah yang telahdikemukakan, 

makatujuandaripenelitianini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruhlift the flap story book  berbasis ramah anak 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa kelas IV sekolah dasar. 

2.  Untuk mengetahui pengaruhlift the flap story book  berbasis ramah anak 

terhadapself efficacy siswa kelas IV sekolah dasar. 

3. Untuk mengetahuilift the flap story book  berbasis ramah anak lebih 

berpengaruh dibandingkan buku ESPS Erlangga, dan buku Mari Belajar 

Matematika terhadap kemampuan koneksi matematis dan self efficacy 

siswa kelas IV sekolah dasar. 

F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian 

lanjutan, untuk perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Disamping itu 

juga dapat memberikan sumbangan bagi pengembang pendidikan untuk 

mengembangkan teori tentang media pembelajaran khususnya yang berkaitan 

dengan lift the flap story book  berbasis ramah anak. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 

Agar siswa lebih termotivasi dalam belajar dan siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan media 

pembelajaran lift the flap story book berbasis ramah anak agar 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

c. Bagi Sekolah 

Menjadi tambahan informasi serta bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan sekolah terkait penggunaanmedia pembelajaran di 

sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, serta sumbangan pemikiran 

untuk penelitian di kemudian hari. 

 
 

 

 

 

 

 


