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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Definisi Teori 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi matematis merupakan dua kata yang berasal dari Mathematical 

connection yang dipopulerkan oleh NCTM dan dijadikan sebagai standar kurikulum 

pembelajaran matematika sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat melakukan 

koneksi terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahannya dan untuk dapat 

mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik-topik terkait.9 

Koneksi matematis adalah jembatan dimana pengetahuan sebelumnya atau 

pengetahuan baru digunakan untuk membangun atau memperkuat pemahaman 

tentang hubungan antara ide-ide matematika, konsep, alur, atau representasi.10 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari 

hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik 

matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan 

konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari.11 

Berdasarkan hal tersebut, koneksi matematis tidak hanya menghubungkan antar topik 

dalam matematika, tetapi juga menghubungkan matematika dengan berbagai ilmu

                                                
9 Arif Widarti, “Kemampuan Koneksi Matematis Dalam Menyelesaikan Masalah Kontekstual Ditinjau 

dari Kemampuan Matematis Siswa”, ( Jurnal STKIP Jombang, 2012), h.2 
10 Elly Susanti, “Meningkatkan Penalaran Siswa Melalui Koneksi Matematika”, Makalah Seminar 

Nasional UNY, 2012, h.292 
11 Arif Widarti, Op.Cit,  h. 2 
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lain dan dengan kehidupan. Menurut kusuma koneksi matematis dapat diartikan 

sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal yaitu 

berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, 

yaitu matematika dengan bidang lain baik bidang studi lain maupun dalam kehidupan 

sehari-hari.12 Hal ini dipertegas oleh Herdiana yang mengemukakan bahwa 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan antara konsep-

konsep matematika secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang studi lain 

maupun dengan kehidupan sehari-hari.13 

Kemampuan koneksi matematis diperlukan oleh siswa untuk mempelajari 

beberapa topik metematika yang memang saling terkait satu sama lain. Ruseffendi 

berpendapat, salah satu hal penting mengapa siswa perlu diberikan latihan yang 

berkenaan dengan soal-soal koneksi adalah bahwa dalam matematika setiap konsep 

berkaitan satu sama lain, seperti dalil dengan dalil, teori dengan teori, topik dengan 

topik dan antar cabang matematika. Sehingga dengan koneksi matematis siswa dapat 

membangun pemahaman baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya.14 Dengan 

demikian, kemampuan koneksi matematis perlu dilatihkan kepada siswa sekolah. 

Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika maka pemahaman 

matematikanya semakin dalam dan tahan lama karena mereka mampu melihat 

                                                
12 Hafiziani Eka Putri, “Keterkaitan Penerapan Pendekatan CPA dan Peningkatan 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Sekolah Dasar”, (Journal UPI, Bandung,2012), h.42 
13 Muhammad Romli, “Profil Koneksi Matematis Siswa Perempuan SMA Dengan 

Kemampuan Matematika Tinggi dalam Menyelesaikan Masalah Matematika”, (Journal of 

Mathematics Education, Science and Technologi, ol.1(2), 2016), h.11 
14 Khafidhoh Nurul Aini, dkk, “Proses Koneksi Matematika Siswa Berkemampuan Tinggi dan 

Rendah dalam Memecahkan Masalah Bangun Datar”, (Jurnal Pendidikan,Vol.1(3), 2016), h. 378 
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keterkaitan antar topik dalam matematika, dengan konteks selain matematika, dan 

dengan pengalaman hidup sehari-hari. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis merupakan suatu 

jembatan penghubung yang dapat mengaitkan dan menghubungkan ide, konsep, 

representasi, yang telah diketahui sebelumnya untuk membangun memperkuat 

pengetahuan baru tentang matematika. 

b. Tujuan Kemampuan Koneksi matematika 

Koneksi matematis (Mathematical Connection) merupakan salah satu dari 

lima kemampuan standar yang harus dimiliki siswa dalam belajar matematika  yang 

ditetapkan dalam NCTM yaitu: kemampuan pemecahan masalah (problem Solving), 

kemampuan penalaran dan bukti (Reasoning and proof), kemampuan komunikasi 

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

representasi (representation).15 Menurut NCTM, terdapat tiga tujuan koneksi 

matematis di sekolah, yaitu: pertama memperluas wawasan pengetahuan siswa. 

Dengan koneksi matematis, siswa diberikan suatu materi yang dapat menjangkau ke 

berbagai aspek permasalahan baik di dalam maupun luar sekolah, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh siswa tidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari 

saja. Kedua, memandang matematika sebagai suatu kesuluruhan yang padu bukan 

sebagai materi yang berdiri sendiri. Ketiga, menyatakan relevansi dan manfaat baik di 

                                                
15 The National  Council of Teachers of Mathematics (NCTM),Principles and Standards for  

School Mathematics,(Reston,VA: NCTM, 2000), h.77 
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C  

sekolah maupun luar sekolah.16 Melalui koneksi matematis, siswa diajarkan konsep 

dan keterampilan dalam memecahkan masalah dari berbagai bidang yang relevan, 

baik dengan bidang matematika itu sendiri maupun dengan bidang diluar matematika. 

Tujuan koneksi matematis di atas merupakan alasan utama dikembangkannya tiga 

jenis koneksi matematika menurut NCTM yaitu:17 

1) Kemampuan koneksi antar topik matematika  

Sebagaimana yang diungkapkan Bruner dalam teori konektivitas, elemen- 

elemen dalam matematika memiliki keterkaitan. Kemampuan siswa dalam 

membuat koneksi antar topik yang terdapat dalam matematika diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Contohnya adalah keterkaitan 

yang dapat dibangun melalui materi lingkaran, persamaan kuadrat, barisan dan 

deret, bangun geometri, dan sebagainya. 

Contoh: Konsep koneksi antar topik matematika pada materi lingkaran dengan 

luas persegi. 

Perhatikan gambar berikut ini 

D 

 

 

 

                                                
16 Ika Wahyu Anita, “Pengaruh Kecemasan Matematika (mathematics anxiety) terhadap 

kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP)”, Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP 

Siliwangi Bandung, Vol 3(1), 2014, h.128 
17 The National  Council of Teachers of Mathematics (NCTM),Principles and Standards for  

School Mathematics,(Reston,VA: NCTM, 2000) 

O 
14 cm 



16 

 

 

 

Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Jika ukuran rusuk persegi tersebut 

adalah 14 cm, tentukanlah  luas daerah yang diarsir. 

Penyelesian:  

i. Untuk mencari luas persegi kita gunakan rumus luas persegi yaitu: 

Luas persegi = 2s  

Luas persegi = (14 cm)2 

Luas persegi = 196 cm2 

ii. Sedangkan untuk mencari luas lingkaran kita gunakan rumus luas lingkaran: 

Luas lingkaran = πr2 

Luas lingkaran = 








7

22
   (7 cm)2 

Luas lingkaran = 154 cm2 

iii. Luas daerah yang diarsir merupakan luas daerah persegi yang dikurangi dengan 

luas lingkaran, yaitu: 

Luas arsir = L.persegi   L.lingkaran 

Luas arsir = 196 cm2 154 cm2 

Luas arsir = 42 cm2 

2) Kemampuan koneksi matematis dengan mata pelajaran lain  

Matematika merupakan ilmu yang memiliki peran ganda yaitu sebagai ratu 

sekaligus pelayan ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa selain berkembang untuk 

dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, matematika ada sebagai alat dalam ilmu 

pengetahuan lain. Koneksi matematis dengan pelajaran lain menunjukkan bahwa 
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matematika memiliki relevansi dengan pelajaran lain di sekolah sehingga siswa 

memandang bahwa matematika memiliki daya guna yang lebih. Contohnya adalah 

keterkaitan yang dapat dibangun antara pelajaran matematika dengan fisika, 

ekonomi, biologi, dan sebagainya. 

Contoh Koneksi matematika pada materi lingkaran dan materi pelajaran 

fisika. 

   
Jawab: 

Cari keliling roda terlebih dahulu : 

K = 2πr 

K = 2   
7

22
  21 cm 

K = 12 cm 

Untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh roda, menggunakan rumus: 

Jarak = Keliling   banyak putaran 

Jarak = 12 cm   40 cm 

Jarak = 480 cm 

Maka jarak yang ditempuh roda  sepeda tersebut adalah 480 cm atau 4,8 m 

Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 21 

cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut 

berputar sebanyak 40 kali. Tentukan 

keliling dan jarak yang ditempuh oleh roda 

sepeda tersebut 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKgLSguIbgAhXLLI8KHVFpBnsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/id/sepeda-logo-abstrak-simbol-168159/&psig=AOvVaw0pzTWu76hkmIpmkkSuus_l&ust=1548420005173705
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3) Kemampuan koneksi matematis dengan kehidupan sehari-hari    

Koneksi matematis dengan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa daya 

guna matematika tidak hanya terbatas dalam lingkungan sekolah namun juga 

dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat. Banyak permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan konsep matematika. 

Contoh: konsep koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari 

Di halaman rumah Pak Amir terdapat kolam. Kolam tersebut berbentuk lingkaran 

yang berdiameter 4 meter. Berapa keliling kolam dan luas tanah yang digunakan 

untuk membuat kolam tersebut ?  

 

 

 

Jawab: 

Dik : d = 4 m, sehingga r  = 2                      

Dit : Keliling dan Luas Tanah yang digunakan…?     

Penyelesaian : 

 

https://www.ilmusiana.com/2018/08/rumus-keliling-lingkaran-5-contoh-soal.html
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Rumus Keliling : 

K = 2𝜋𝑟                       

K = 2   3,14   2          

K = 18,84 m 

Jadi, keliling kolam = 12,56 m 

Rumus Luas : 

L = 𝜋𝑟2                     

L= 3,14   2   2          

L = 12, 56 m2            

Jadi, luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam tersebut adalah 12,56 

m2. 

c. Indikator Kemampuan Koneksi Matematika 

Menurut Haylock, proses koneksi matematika adalah proses berpikir  dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dari ide-ide matematika melalui pertumbuhan kesadaran 

dari hubungan antara pengalaman konkrit, bahasa, gambar dan simbol matematika.18 

Proses koneksi matematika adalah membuat koneksi dalam matematika yang 

melibatkan proses pemikiran dengan cara membangun ide-ide matematika baru dari 

pengalaman sebelumnya dan mengaitkan ide-ide antar konsep serta membuat 

hubungan antara topik matematika. Koneksi adalah hubungan yang dapat 

mempermudah segala kegiatan. Kemampuan koneksi matematis (mathematical 

                                                
18 Khafidhoh Nurul Aini, dkk, Opcit, h.378 
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connection) dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan ide-ide 

matematika. NCTM menguraikan indikator koneksi matematis, antara lain:19 

1) Saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep atau 

prosedural (link conceptual and prosedural knowladge). 

2) Menyadari hubungan antara topik dalam matematika (recognize relationship 

among different topics in mathematics)  

3) Menggunakan  matematika  dalam  kehidupan sehari-hari (use mathematic in 

their daily lives)  

4) Memandang matematika sebagai suatu kesatuan yang utuh.   

5) Menggunakan ide-ide matematis untuk memahami ide matematik lain  yang 

lebih jauh (relate various representations of condepts or procedures to one 

another)   

6) Menyadari representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama.   

 

Menurut Sumarmo Indikator untuk kemampuan koneksi matematis siswa antara 

lain:20 

1) Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 

2) Memahami hubungan antar topik matematika, 

3) Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, 

4) Memahami representasi ekuivalen suatu konsep,  

5) Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi  

yang ekuivalen, 

6) Menerapkan hubungan antar topik matematika dengan topik di luar 

matematika. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menggunakan indikator kemampuan 

koneksi matematis sebagai berikut: 

1. Siswa dapat menyadari hubungan antara topik dalam matematika. 

2. Siswa dapat menerapkan matematika dalam bidang lain. 

                                                
19  The National  Council of Teachers of Mathematics (NCTM),Principles and Standards for  

School Mathematics,(Reston,VA: NCTM, 2000) 
20 Utari Sumarmo, “Pendidikan Karakter serta Pengembangan Berfikir dan Disposisi 

Matematika dalam Pembelajaran Matematika”, (Makalah Seminar Pendidikan Matematika., 2012), h. 

14 
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3. Siswa dapat menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) atau biasa disebut model pembelajaran 

berbasis masalah adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, 

dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan 

penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki 

model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses 

pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan 

masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta 

didik untuk belajar. Model pembelajaran ini merupakan suatu metode pembelajaran 

yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara 

kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.21 

Menurut John Dewey, model pembelajaran berbasis masalah adalah interaksi 

antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dengan 

lingkungan. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan 

kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta dapat dijadikan 

pedoman dan tujuan belajarnya. Pembelajaran Problem Based Learning merupakan 

                                                
21 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 

Siswa, (Yogyakarta:Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017), cet. 1, h. 117 
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inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran PBL kemampuan berpikir 

siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.22 

Berdasarkan pada pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model 

Pembelajaran Problem Based Lerning adalah suatu model pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada masalah-masalah matematis yang kontekstual, sebagai 

konteks bagi siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan serta konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. Pembelajaran Problem Based Learning memiliki 

karakteristik sebagai berikut:23 

1. Pengajuan Pertanyaan atau masalah 

Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan 

pengajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial 

penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Pertanyaan dan masalah yang 

diajukan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a) Autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata 

siswa dari pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 

b) Jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan 

masalah bar. 

c) Mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami 

dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

d) Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, artinya masalah tersebut 

mencakup seluruh materi pelajaran yang diajarkan sesuai dengan waktu, 

ruang dan sumber yang tersedia dan didasarkan pada tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

e) Bermanfaat, yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah 

bermanfaat, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir memecahkan 

masalah siswa, serta membangkitkan motivasi belajar siswa. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 

                                                
22 Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, (Sidoarjo: Nizamia 

Learning Center, 2016), cet. 1, h. 82 
23 Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran..., h. 84 
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Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata 

pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu social), masalah yang diselidiki 

telah yang dipilih benar-benar masalah nyata agar dalam pemecahannya siswa 

meninjau masalah tersebut dari banyak mata pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik 

Artinya pengajaran berbasisi masalah mengharuskan siswa melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah 

nyata. Mereka menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan 

hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan membuat 

kesimpulan. 

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya. 

Pengajaran berbasis masalah menuntut siswa menghas ilkan produk 

tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan  peragaan yang menjelaskan 

atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

5. Kolaborasi 

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja satu 

sama dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. 

 

Tahap-tahap model Pembelajaran Problem Based Learning yang akan 

digunakan dalam  penelitian ini yaitu terdiri dari lima fase:24 

Tabel 2.1  

Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning 

 

Kegiatan Guru 
Langkah-langkah 

Utama 
Kegiatan Siswa 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

logistic yang dibutuhkan/ cerita 

untuk memunculkan masalah, 

dan memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam  aktifitas 

pemecahan masalah yang dipilih 

Tahap 1 

Orientasi siswa 

pada masalah 

Menginventarisasi dan 

mempersiapkan logistik yang 

diperlukan dalam proses 

pembelajaran.  

Guru membantu  siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

Tahap 2 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Siswa berada pada kelompok, 

Menginvestigasi konteks 

masalah,mengembangkan 

berbagai persepektif dan 

pengandaian yang masuk akal   

                                                
24 Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran…, h. 88 
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Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap 3 

Membimbing 

pengalaman 

individual/ 

kelompok 

Siswa melakukan 

penyelidikan, dan 

merumuskan kembali 

masalah, untuk mendapatkan 

suatu kemungkinan 

pemecahan dan solusi  yang 

masuk akal. Mengevaluasi 

strategi yang digunakan 

untuk memperkuat 

argumentasi dan sekaligus 

untuk menyusun 

kemungkinan pemecahan dan 

jawaban alternatif yang lain    

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti 

laporan, video, dan model serta 

membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya. 

Tahap 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Menyusun ringkasan atau 

laporan baik secara individual 

atau kelompok dan 

menyajikannya dihadapan 

kelas dan berdiskusi dalam 

kelas 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Mengikuti asesmen dan 

menyerahkan tugas-tugas 

sebagai bahan evaluasi proses 

belajar. 

 

Wulandari, menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah  

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: (1) pemecahan masalah dalam PBL cukup 

bagus untuk memahami isi pelajaran; (2) pemecahan masalah berlangsung selama 

proses pembelajaran menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan 

kepada siswa; (3) PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran; (4) membantu 

proses transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-

hari; (5) membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan membantu siswa 

untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri; (6) membantu siswa untuk 
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memahami hakekat belajar sebagai cara berfikir bukan hanya sekedar mengerti 

pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks; (7) PBL menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan dan disukai siswa; (8) memungkinkan aplikasi dalam 

dunia nyata; dan (9) merangsang siswa untuk belajar secara kontinu.25  

Sedangkan, menurut Hamnuri, keunggulan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah dalam pembelajaran matematika yaitu :26  

1. Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.   

2. Menantang kemampuan siswa serta kepuasan untuk menemukan pengetahuan 

baru bagi siswa, 

3. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, 

4. Membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata, 

5. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, 

6. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil 

maupun proses belajarnya, 

7. Lebih menyenangkan dan disukai siswa, 

8. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, 

9. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata, 

10. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar meskipun 

pendidikan formal telah berakhir.  

 

Berdasarkan kajian di atas dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Model Pembelajaran Problem Based 

                                                
25 Bekti Wulandari dan Herman Dwi Surjono, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap 

Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivai Belajar PLC Di SMK, (Jurnal Pendidikan Vokasi: 2013), Vol.3, 

No.2, h. 182. 

 26 Hamnuri. 2011. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Insan Madani, h. 114 
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Learning ini dalam membangun pemahaman suatu konsep atau materi pada siswa 

dilakukan dengan cara mengajukan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi. 

3. Model Pembelajaran Konvensional  

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Konvensional merupakan kebiasaan atau 

tradisional. Jadi, model pembelajaran Konvensional merupakan suatu model 

pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru disekolah. Dalam pembelajaran 

Konvensional yang dilakukan biasanya metode ceramah, Tanya jawab, ekspositori, 

dan  pembelajaran langsung. 

Pembelajaran konvensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran langsung (Direct Instruction). Inti dari model pembelajaran langsung 

adalah guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu, selanjutnya 

melatihkan keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada siswa. Model 

pembelajaran langsung merupakan suatu pola pembeajaran yang ditandai oleh 

penjelasan guru tentang konsep atau keterampilan baru terhadap kelas, pengecekan 

pemahaman mereka melalui tanya jawab dan latihan penerapannya serta dorongan 

untuk terus memperdalam penerepannya di bawah bimbingan guru. Pembelajaran 

langsung berpusat pada guru, tetapi harus menjamin terjadinya keterlibatan peserta 

didik. Langkah-langkah model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut:27   

 

                                                
27 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), cet. 2, h. 

184-185. 
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Tabel 2.2 

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Langsung 

 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik 

Guru mempersiapkan siswa untuk menerima 
pelajaran, menjelaskan tujuan, materi prasyarat 

dan motivasi peserta didik. 

Mendemonstrasikan pengetahuan dan 
keterampilan 

Mendemonstrasikan keterampilan atau 
menyajikan informasi tahap demi tahap. 

Membimbing pelatihan Guru memberikan latihan terbimbing. 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek kemampuan peserta didik dan 

memberikan umpan balik. 

Memberikan latihan dan penerapan 
konsep 

Mempersiapkan latihan untuk peserta didik 
dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari 

pada kehidupan sehari-hari. 

 

B. Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait koneksi matematis, yaitu: 

1. penelitian yang dilakukan oleh Sri Sugiarti dan Basuki yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

SMA”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hasil 

penelitian ini hanya berlaku untuk siswa kelas XI IPS SMAN 2 Garut dengan 

pokok bahasan peluang, sehingga untuk hasil penelitian yang lebih umum 

mengenai pembelajaran Problem Based Learning dan kemampuan koneksi 

matematis dalam pembelajaran matematika diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan populasi yang lebih luas dan pokok bahasan yang berbeda.  Penelitian 

ini sama dengan penelitian penulis yakni model pembelajaran yang 
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digunakan dan aspek yang diukur. Akan tetapi lokasi penelitian dan tingkat 

sekolah serta pokok bahasan yang dilakukan berbeda dengan penulis.  

2. Penelitian Lukas Sirat yang berjudul “Pengaruh Strategi Mand Mapping 

Terhadap Kemampuan Koneksi Matematik”. Penelitian ini menunjukan 

bahwa kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol setelah dilakukan eksperimen pembelajaran 

matematika menggunakan strategi Mand Mapping. Penelitian ini dapat 

menjadi tolak ukur penulis dalam mengukur kemampuan koneksi matematika 

dalam penelitian yang dilakukan di lapangan 

3. Penelitian Ayu Sumunaringtiasih yang berjudul “ Pengaruh model Problem 

Based Learning (PBL) terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa”. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) namun dalam penelitian ini 

peneliti akan mengukur kemampuan koneksi matematis siswanya. 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan koneksi matematis perlu dimiliki setiap siswa karena 

menyelesaikan masalah dalam matematika tidak hanya menggunakan topik-topik 

yang telah dipelajari atau belum dipalajari. Selain itu keberagaman cabang ilmu yang 

dipelajari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, begitupun dengan 

matematika yang memiliki hubungan dengan mata pelajaran lain. Hal tersebut 
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menjadikan koneksi matematis itu penting, namun kenyataan di lapangan koneksi 

matematis masih rendah. Siswa tidak mampu mengaitkan antara masalah dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Siswa masih belum mengetahui kegunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kemampuan koneksi matematis 

siswa belum dibiasakan disekolah. Pada umumnya guru memberikan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran konvensional, yaitu dengan metode 

ceramah, mengajak siswa untuk membaca dan menghafal rumus-rumus, 

mengakibatkan siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa tidak terlatih. Dalam mengembangkan 

kemampuan koneksi matematis tersebut diperlukan suatu model yang dapat 

menumbuhkan aktivitas peserta didik dalam mengkoneksikan pembelajaran 

matematika. 

Untuk mencapai tujuan pengajaran, guru dapat menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Hal ini dikarenakan pembelajaran 

berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang diawali dengan 

memberikan masalah kepada siswa. Masalah yang diajukan biasanya berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, melalui pembelajaran berbasis masalah ini 

diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui masalah-

masalah yang diberikan, baik itu masalah matematika yang berkaitan dengan topik 

matematika, matematika dengan bidang pelajaran lain, maupun matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah memfasilitasi 

peserta didik untuk mengidentifikasi dan menyelidiki permasalahan, serta 
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mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) diduga berpengaruh 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang 

dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis Statistik 

Perumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

P 

E 

N 

G 

A 

R 

U 

H 

 

Pembelajaran Matematika di 

Kelas 

Model Pembelajaran 

Problem Based Learning 

Orientasi 

Siswa Pada 

Masalah 

Matematika  

Pengorganisasian 

Siswa dalam 

Belajar 

Pemecahan 

Masalah 

Membimbing 

pengalaman 

Secara Individual 

maupun 

Kelompok 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

Hasil Karya 

Menganalisis dan 

Mengevaluasi 

Proses Pemecahan 

Masalah. 

    

Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa 

Mengkaitkan topik 

matematika dengan 

bidang studi lain 

 

Mengkaitkan antar 

topik matematika 

 

Pengaplikasikan materi 

matemaika dalam 

kehidupan 

 

Gambar 1 : Kerangka Berpikir Penelitian 
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H0 :𝜇1 ≤ 𝜇2 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2  

Keterangan: 

𝜇1 = rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang diajar model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

𝜇2 = rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang diajar model 

pembelajaran Konvensional. 

2. Hipotesis Kalimat 

H0: Kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran Problem Based Leraning  lebih rendah atau sama dengan 

Kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional. (Pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Leraning lebih kecil atau sama dengan pengaruh model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan koneksi matematis siswa di MTsN 1 

Konawe Selatan) 

H1: Kemampuan koneksi matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning lebih tinggi dibanding kemampuan koneksi 

matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 

(Pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik 

dibanding pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa di MTsN 1 Konawe Selatan). 


