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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kemampuan Koneksi Matematika 

1. Hakikat Matematika 

Secara istilah dalam menguraikan tentang hakekat matematika banyak 

dikemukakan beberapa pendapat tokoh dari sudut pandangnya masing-masing. 

Hudojo mengatakan matematika seringkali dilukiskan sebagai suatu kumpulan 

sistem matematika yang setiap hari sistem-sistem itu mempunyai struktur 

tersendiri yang sifatnya tersistem deduktif. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hakekat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan 

hubungannya diatur menurut urutan yang logis. Jadi matematika terdiri dari 

observasi, menebak dan merasa, mengetes hipotesa dan mencari analogi.
1
 

Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang 

logis. Matematika adalah bahasa, bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat dengan simbol yang padat, lebih 

condong kepada bahasa simbol mengenai arti daripada bunyi. Matematika adalah 

pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau teori-teori dibuat secara 

deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau 

teori yang telah dibuktikan kebenarannya. 
2
   

                                                           
1
 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan 

Kelas, (Surabaya; Usaha Nasional, 1979), hal. 95 
2
 Asep Jihad, Pengembangan Kurikulum Matematika, (Yogyakarta; Multi Pressindo, 2008), 

hal.167 



12 

 

 

Dalam al-Qur’an pun juga dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan 

matematika, salah satunya disebutkan dalam QS. Yunus ayat 5 yang berbunyi: 

مِۡحَساَب  
 
ِننَي َوٱ َرُهۥ َمنَاِزَل ِمتَۡعلَُموْا عََدَد ٱ مس ِّ مۡلََمَر هُوٗرا َوكَدذ

 
ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱ مشذ

 
ي َجَعَل ٱ ِ َّلذ

 
 ُىَو ٱ

ِت ِملَۡوٖم يَۡعلَُموَن  ٓيَ َٰ ۡلٔ
 
ُل ٱ مَۡحّقِ  يَُفّصِ

 
َّلذ ِبٱ

ِ
ِِلَ ا ُ َذَٰ َّللذ

 
  ٥َما َخلََق ٱ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya 

dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-

tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus: 5) 

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta 

ini memiliki hitungan-hitungan tertentu. Misalnya dalam menetukan awal waktu 

sholat, awal bulan, awal tahun, bahkan arah kiblat kita juga membutuhkan 

perhitungan matematika. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada 

hikmahnya, salah satu adalah keilmuan matematika. 

Sementara itu Soedjadi, mengemukakan beberapa definisi atau pengertian 

mengenai matematika, yaitu:
3
 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan 

dengan bilangan. 

4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

                                                           
3
 R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Perguruan Tinggi 

Depdiknas, 1997/2000), hal. 11 
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5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis. 

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat mengambil sedikit gambaran dari 

pengertian matematika. Semua difinisi yang dipaparkan diatas dapat diterima, 

karena pengertian matematika dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Bisa 

dari sudut pandang yang sederhana hingga definisi yang kompleks, dan itu 

merupakan salah satu keunikan dari matematika. 

Matematika memang tidak memiliki definisi yang tunggal yang telah 

disepakati, meskipun begitu dapat terlihat adanya ciri-ciri khusus dan karakteristik 

yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. Menurut R. 

Soedjadi, beberapa karakteristik itu meliputi: 

1. Memiliki obyek abstrak 

Dalam matematika obyek dasar yang dipelajari adalah abstrak. Obyek-

obyek itu merupakan obyek pikiran, obyek dasar itu meliputi: (1) Fakta, (2) 

Konsep, (3) Operasi ataupun relasi, (4) Prinsip. Dari obyek dasar itu dapat disusun 

pola dan struktur matematika. 

2. Bertumpu pada kesepakatan 

Dalam matematika kesepakatan merupakan himpunan yang paling penting. 

Kesepakatan yang paling mendasar adalah konsep aksioma dan konsep primitif. 

Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian, 

sedangkan konsep primitif untuk menghindarkan berputar-putar dalam 

mendefinisikan. 
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3. Berpola pikir deduktif 

Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang 

berpangkal dari hal yang bersifat umum yang diterapkan atau diarahkan kepada 

hal yang bersifat khusus. 

4. Memiliki simbol yang kosong dari arti 

Dalam matematika terlihat banyak sekali simbol yang dipergunakan, baik 

berupa huruf ataupun bukan berupa huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam 

matematika misalnya x + y = z belum tentu bermakna atau berati bilangan dengan 

tanda (+) belum tentu berati operasi penjumlahan untuk dua bilangan. Jadi huruf 

dan tanda dalam model masih kosong dari arti, tergantung kepada yang 

memanfaatkan model tersebut memaknainya. 

5. Memperhatikan semesta pembicaraan 

Sehubungan dengan kosongnya arti dari simbol-simbol dan tanda-tanda 

dalam matematika, menunjukan dengan jelas bahwa menggunakan matematika 

diperlukan kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup 

pembicarannya bilangan, maka simbol-simbol tersebut berkaitan dengan bilangan. 

Lingkup pembicaraan itulah yang disebut dengan semesta pembicaraan. Benar 

dan salahnya ataupun ada dan tidaknya penyelesaian suatu model matematika 

sangat ditemtukan oleh semesta pembicaraannya. 

6. Konsistensi dalam semestanya 

Dalam matematika terdapat banyak sistem, ada sistem yang mempunyai 

kaitan satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang terlepas satu sama lain. 

Konsisten juga berati anti kontradiksi, misal sistem aljabar, sistem-sistem 

geometri. Sistem aljabar dan geometri dipandang terlepas satu sama lain, tetapi di 
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dalam sistem aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih “kecil” yang 

terkait satu sama lain. Disinilah salah satu kekonsistennya dalam sistemnya.
4
 

Dari beberapa penjelasan dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

sedikit mengenai hakikat matematika. Bahwa, matematika merupakan obyek 

kajian yang abstrak yang berkaitan dengan simbol-simbol dan simbol-simbol 

tersebut tidak dapat diartikan secara langsung, tetapi harus melihat terlebih dahulu 

semesta pembicaraan yang digunakan. Dalam pengertian matematika sendiri, 

tidak ada definisi yang benar-benar disepakati oleh para ahli, karena mereka 

melihat matematika dari sudut pandang yang berbeda-beda dan itulah salah satu 

keunikan dari matematika itu sendiri. 

 

2. Pengertian Koneksi Matematika  

Suherman mengemukakan, bahwa kemampuan koneksi matematika adalah 

kemampuan untuk mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan 

yang lainnya, dengan bidang studi lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata. 

Selanjutnya, Suherman juga mengemukakan indikator kemampuan koneksi 

matematika yang meliputi: mencari hubungan, memahami hubungan, menerapkan 

matematik, representasi ekuivalen, membuat peta konsep, keterkaitan barbagai 

alogaritma, dan operasi hitung, serta membuat alasan tiap langkah matematika.
5
 

Koneksi matematika sebagai aspek kecakapan matematika yang perlu 

dikembangkan pada siswa juga tertulis dalam salah satu tujuan pembelajaran 

matematika pada kurikulum 2013 yaitu “tujuan pembelajaran matematika agar 

siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

                                                           
4
 Ibid, hal. 13 

5
 Kurnia Eka dan M. Ridwan, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung:PT Refika 

Aditama, 2015), hal.82-83 
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mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurasi, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah”. Dari kutipan di atas terlihat bahwa koneksi 

matematis merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika yang cukup 

penting dalam pembelajaran matematika.
6
 

Jihad mengemukakan indikator dari kemampuan koneksi matematis sebagai 

berikut:  

a. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur.  

b. Memahami hubungan antar topik matematika.  

c. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan 

sehari-hari.  

d. Memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama.  

e. Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang 

ekuivalen.  

f. Menggunakan koneksi antar topik matematika, antara topik matematika dengan 

topik yang lain.
7
  

Sejalan dengan hal tersebut, Sumarmo mengemukakan indikator dari 

kemampuan koneksi matematika sebagai berikut: 

a. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 

b. Memahami hubungan di antara topik matematika. 

c. Menerapkan matematika di bidang ilmu lain atau kehidupan sehari-hari. 

d. Memahami representasi ekuivalen suatu konsep. 

                                                           
6
Depdikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 59 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran Kurikulum 2013  http://kemendikbud.go.id/  (Diakses pada tanggal 16 Mei 2018)  

   
7
 Asep Jihad. Pengembangan Kurikulum Matematika. (Bandung:Multi Pressindo 

2008)., hal, 168. 

http://kemendikbud.go.id/
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e. Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang 

ekuivalen. 

f. Menerapkan hubungan antar topik matematika, dan topik antara matematika 

dengan topik di luar matematika.
 8 

NCTM mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam 3 

aspek kelompok koneksi yang akan menjadi indikator kemampuan koneksi 

matematika siswa, yaitu: 

a. Aspek koneksi antar topik matematika. 

b. Aspek koneksi dengan ilmu lain. 

c. Aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan 

sehari–hari.
9
  

Kemampuan koneksi matematika  merupakan hal yang penting namun siswa 

yang menguasai konsep matematika tidak dengan sendirinya pintar dalam 

mengoneksikan matematika. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa siswa 

sering mampu mendaftar konsep-konsep matematika yang terkait dengan masalah 

riil, tetapi hanya sedikit siswa yang mampu menjelaskan mengapa konsep tersebut 

digunakan dalam aplikasi itu. 
10

 

Sejalan dengan hal tersebut, Arif mengemukakan indikator dari kemampuan 

koneksi matematis sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik, hitungan numerik, 

aljabar, dan representasi verbal. 

                                                           
 

8
  Kurnia Eka dan M. Ridwan. Penelitian Pendidikan Matematika…, hal.83. 

 
9
 Rendya Logina Linto, et. all.,“Kemampuan Koneksi Matematis Dan Metode 

Pembelajaran Quantum Teaching Dengan Peta Pikiran”, dalam Jurnal Pendidikan Matematika, 

Part 2, Vol.1, No.1 2012., hal. 83. 
10

 Sugiman, “koneksi matematika dalam pembelajaran matematika di sekolah menegah 

pertama”,dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131930135/2008_Koneksi_Mat.pdf di 

akses pada tanggal25 Februari 2018., hal 2 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131930135/2008_Koneksi_Mat.pdf%20di%20akses%20pada%20tanggal25
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131930135/2008_Koneksi_Mat.pdf%20di%20akses%20pada%20tanggal25
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b. Menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru. 

c. Menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

d. Memperluas ide-ide matematika.
11

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa  

koneksi matematis adalah hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, 

memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika dan 

kemampuan siswa memperluas konsep matematika dalam bidang lain atau dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga peneliti menggunakan aspek-aspek koneksi 

matematis menurut Arif yaitu : Menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik, hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, menerapkan konsep dan 

prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru, Menyadari hubungan antar topik 

dalam matematika, memperluas ide-ide matematika.
12

 

 

B. Soal Cerita 

Soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 

bermakna dan mudah dipahami.
13

 Soal cerita berguna untuk menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya. Penyelesaian soal cerita 

merupakan kegiatan pemecahan masalah. Soal cerita matematika sangat berperan 

dalam kehidupan sehari-hari siswa  karena soal tersebut mengedepankan 

permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

                                                           
11

 Arif Widarti,”Kemampuan Koneksi Matematis Dalam Menyelesaikan Masalah 

Kontekstual Ditinjau dari Kemampuan Matematis Siswa”, di akses pada tanggal 25 Agustus 2018., 

hal 2 
12

 Ibid., hal 2 
13

 Wijaya, A.” Pendidikan  matematika realistik: Suatu  alternatif pendekatan 

pembelajaran matematika”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).hlm. 
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Adapun penyelesaian soal cerita tidak hanya memperhatikan jawaban akhir 

perhitungan, tetapi proses penyelesaiannya juga harus diperhatikan. Siswa 

diharapkan menyelesaikan soal cerita melalui suatu proses tahap demi tahap 

sehingga terlihat alur berpikirnya. Selain itu dapat terlihat pula koneksi siswa 

terhadap konsep yang digunakan dalam soal cerita tersebut. Adapun langkah-

langkah dalam menyelesaikan soal cerita menurut Ilman adalah membaca soal 

cerita dengan cermat untuk menangkap makna tiap kalimat, memisahkan dan 

mengungkapkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan pengerjaan hitung 

apa yang diperlukan dalam soal, membuat model matematika dari soal, 

menyelesaikan model menurut aturan matematika sehingga mendapat jawaban 

dari soal tersebut, mengembalikan jawaban model ke jawaban soal asal.
14

 

Dalam al- Quran juga dijelaskan menenai hal yang berkaitan dengan proses, 

salah satunya disebutkan dalam QS. Al-Hashr ayat 21 yang berbunyi: 

ۡلَ 
 
ِ  َوِثۡۡلَ ٱ َّللذ

 
َيِة ٱ ۡن َخش ۡ ٗعا ّمِ تََصّدِ ِشٗعا مُّ ذَرَٱيۡتَُوۥ َخ َٰ مُۡلۡرَءاَن عَََلٰ َجبَٖل م

 
َذا ٱ ُل مَۡو َٱنَزمۡنَا َى َٰ ۡمََٰ َٰ

   ١٢هَۡۡضُُِبَا ِنلنذاِس مََعلذيُۡم يَتََفكذُروَن 

Artinya: Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah 

gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 

ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat 

untuk manusia supaya mereka berfikir 

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta 

pasti ada hitugan-hitungan tertentu, dan Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti 

akan ada hikmahnya, salah satunya adalah bawasanya seseorang harus berfikir. 

                                                           
14

 Muhammad Ilman Nafi’an,” Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Ditinjau Dari Gender Di Sekolah Dasar “dalam http://eprints.uny.ac.id/7413/1/p-53.pdf di akses 

pada tanggal  31 Februari 2018, hlm.1-2 

http://eprints.uny.ac.id/7413/1/p-53.pdf
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Berdasakan uraian di atas maka dalam penelitian ini soal cerita yang akan 

digunakan yakni soal cerita pada materi Phytagoras yang berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

 

C. Phytagoras 

1. Dalil Pythagoras  

Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ahli matematika Yunani 

bernama Pythagoras yang hidup dalam abad VI SM. Dialah yang memberikan 

bukti untuk kebenarannya. Teorema tersebut menyatakan:  “Pada setiap segitiga 

siku-siku, luas luas persegi dengan panjang sisi miring (hipotenusa sama dengan 

jumlah luas persegi pada sisi lainya”.
15

  

Pernyataan diatas biasa disebut dengan dalil teorema Pythagoras dan dalam 

matematika sekolah sisi-sisi dalam segitiga dan persegi dinyatakan dengan huruf-

huruf yang mewakili masing-masing sisi, sehingga siswa lebih mudah 

mnyebutkan teorema Pythagoras sebagai a
2
 = b

2
 + c

2
, dengan a adalah 

hypotenuse, b dan c adalah 2 sisi siku-siku. Adapun untuk menemukan teorema 

tersebut sebagai berikut:  

Untuk lebih mempermudah dalam memahami teorema, maka langsung 

menggunakan segitiga siku-siku untuk membuktikan teorema Pythagoras.  

                                                           

15
 Ved Dudeja dan V Madhani,Jelajah Matematika SMP Kelas 

VII,(Jakarta:Yudhistira.2017)hlm130 
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                Gb. 2.1 Segitiga siku-siku 

Gambar  segitiga siku-siku  pada selembar kertas berpetak. Berikan nama 

untuk sisi-sisinya a, b, dan c. (Jadikan c sebagai hipotenusanya). Ukur panjang sisi 

a pada kertas lain, gambar sebuah kotak dengan sisi-sisi yang sama dengan a. 

Ulangi hal ini  untuk b dan c. Warnai persegi-persegi tersebut kemudian potong 

letakkan mereka disamping sisi-sisi yang sesuai letakkan dua kotak yang lebih 

kecil yaitu sisi a dan b di atas kotak  yang besar. Anda harus memotongnya untuk 

menyesuaikannya. Pemotongannya harus sempurna, maka terbukti teorema 

Pythagoras tersebut. 

2. Tripel Phytagoras 

Pada ∆ABC, berlaku sebagai berikut: 

a. Jika pada    A =    , maka          

b. Jika pada    B =    , maka          

c. Jika pada    C =    , maka          

Tiga bilangan asli a,b,c yang memenuhi          atau          

atau          disebut tripel Phytagoras.
16

  

 

                                                           
16

 Ibid.,hlm131 
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3. Konvers teorema Phytagoras 

Konvers teorema Phytagoras mengatakan:”jika dalam suatu segitiga, 

kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, 

maka sudut yang menghadap sisi terpanjang tersebut adalah sudut siku-siku”.
17

 

Dari konvers teorema tersebut kita dapat menentukan apakah suatu segitiga 

merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. 

Jika          maka ∆ABC adalah segitiga siku-siku 

Jika          maka ∆ABC adalah segitiga tumpul 

Jika          maka ∆ABC adalah segitiga lancip 

Jadi, untuk menyelidiki apakah suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku, 

maka kita harus memeriksa apakah panjang ketiga sisi segitiga tersebut 

merupakan tripel Phytagoras. 

4. Penggunaan Teorema Pythagoras  

Setelah siswa memahami konsep teorema Pythagoras dengan materi-materi 

sebelumnya, maka siswa menggunakan teorema tersebut untuk berbagai hal, 

antara lain: untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jenis segitiga jika 

diketahui panjang sisi-sisinya, mencari sisi dan diagonal pada bangun datar dan 

bangun ruang (kubus dan balok), serta menerapkan dalam kehidupan nyata.  

Dalam al Qur’an pun juga dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan 

hitungan, salah satunya desebutkan dalam QS. Ar-Rohman ayat 5 yang berbunyi: 

َباٖن   مَۡلَمُر ِِبُس ۡ
 
ۡمُس َوٱ مشذ

 
   ٥ٱ

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 

                                                           
17

 Ibid.,hlm132 
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Dari ayat diatas, diketahui matahari dan bulan beredar menurut 

perhitungan, begitupun pada Phytagoras yang dapat digunakan untung 

menghitung masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiringan. 

Contoh: 

Sebuah tangga dengan panjang 8,5m diletakkan sejauh 4m dari suatu diding 

untuk mencarpai jendela. Carilah tinggi jendela tersebut dari lantai. 

Penyelesaian  

Kita ilustrasikan seperti gambar di bawah ini  

 
 Gb. 2.2 Segitiga siku-siku 

Pada ∆ABO siku-siku di O berlaku  

             

             

              

            

   √           
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5. Kemampuan  Koneksi  Matematika pada Materi Phytagoras 

Koneksi matematik yang ingin diteliti dalam penelitian ini yakni melalui 

pemberian soal/tes formatif. Melalui pemberian tes formatif bentuk uraian 

diharapkan dapat memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dibanding dengan 

penggunaan tes formatif bentuk pilihan ganda.
18

 Tes merupakan ujian tertulis,lisan 

atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan. Secara formatif tes 

yang diberikan kepada murid sertelah selesai jam pembelajaran untuk mengetahui 

tujuan intruksional khusus sudah tercapai atau belum. 

Phytagoras merupakan materi yang diajarkan pada kelas VIII semester 

genap. Hal-hal yang diharapkan peneliti tentang koneksi matematika siswa pada 

materi Phytagoras ini adalah dengan menggunakan indikator koneksi matematika 

yang diwujudkan dalam bentuk tes dimana hal tersebut untuk mengetahui 

bagaimana siswa mampu mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide 

dalam matematika, mampu memahami keterkaitan ide-ide matematika dan 

membentuk  ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan 

yang menyeluruh, mampu mengenali dan menerapkan matematika ke dalam dan 

lingkungan di luar matematika. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitain mengenai koneksi matematika diantaranya adalah 

Tua Halomoan Harahap yang berjudul Penerapan Contextual Teaching And 

Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi Dan Representasi 

                                                           
18

 Abdul Rahman A. Gani,” Pengaruh Tes Formatif Dan Kemandirian Belajarterhadap Hasil 

Belajar Ekonomi Siswa SMA”, di akses pada tanggal  15 Februari 2018, hlm.147 
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Matematika Siswa Kelas VII-2 SMP Nurhasanah Medan Tahun Pelajaran 

2012/2013, Rendya Logina Linto, Sri Elniati, dan Yusmet Rizal yang berjudul 

Kemampuan Koneksi Matematis Dan Metode Pembelajaran Quantum Teaching 

Dengan Peta Pikiran, Fikri Priono yang berjudul Profil Kemampuan Koneksi 

Matematika SMP Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau Dari 

Gender, Cut Musriliani, Marwan, Anshari yang berjudul Pengaruh Pembelajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) terhadap Kemampuan Koneksi Matematis 

Siswa SMP Ditinjau dari Gender, dan Muhammad Daut Siagian yang berjudul 

Kemampuan Koneksi Matematik Dalam Pembelajaran Matematika. 

Untuk melihat Perbedaannya Peneliti Menguraikan dalam tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

DARI 

PENELITIAN 

1 Tua 

Halomoan 

Harahap 

Penerapan Contextual 

Teaching And 

Learning Untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan Koneksi 

Dan Representasi 

Matematika Siswa 

Kelas VII-2 SMP 

Nurhasanah Medan 

Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Hasil yang 

diperoleh dari 

penelitian ini 

menunjukan 

adanya 

peningkatan 

kemampuan 

koneksi dan 

representasi 

matematika siswa, 

aktivitas dan 

respon positif 

siswa dengan    

menerapkan 

pendekatan CTL.   

Pada penelitian 

yang dilakukan 

Tua Halomoan 

Harahap melihat 

adanya pengaruh 

penerapan CTL 

terhadap 

Kemampuan 

Koneksi Dan 

Representasi 

Matematika 

sedangkan yang 

dilakukan oleh  

peneliti yakni 

melihat 

pemahaman 

matematika siswa 

dari segi koneksi 

pada salah satu 

materi matematika 

yakni pada materi 

kubus dan balok. 

2 Rendya 

Logina 

Linto, Sri 

Elniati, dan 

Yusmet 

Rizal 

Kemampuan Koneksi 

Matematis Dan 

Metode Pembelajaran 

Quantum Teaching 

Dengan Peta Pikiran 

Kemampuan 

koneksi 

matematika siswa 

setelah 

pembelajaran 

dengan metode 

quantum teaching  

Pada penelitian 

yang dilakukan 

Rendya dkk, 

melihat adanya 

pengaruh 

penerapan metode 

quantum teaching 

   dengan peta 

pikiran lebih baik 

dari pada sebelum 

penerapan  

dengan peta 

pikiran terhadap 

Kemampuan 

Koneksi sedangkan  
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Lanjutan Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

DARI 

PENELITIAN 

   metode quantum 

teaching dengan 

peta pikiran.  

Selain itu, 

kemampuan siswa 

dalam aspek 

koneksi antar topik 

matematika (K1), 

dengan disiplin 

ilmu lain (K2), 

dengan kehidupan 

sehari-hari siswa 

(K3) selama 

diterapkannya 

pembelajaran 

dengan metode 

quantum teaching 

dengan peta 

pikiran cenderung 

mengalami 

peningkatan. 

yang dilakukan 

oleh peneliti yakni 

mendeskripsikan 

pemahaman 

matematika 

ditinjau dari segi 

koneksi matematis 

materi kubus dan 

balok. 

3 Fikri 

Priyono 

Profil Kemampuan 

Koneksi Matematika 

SMP Dalam 

Memecahkan 

Masalah Matematika 

Ditinjau Dari Gender 

Dari hasil 

penelitian ini, 

didapat informasi 

profil kemampuan 

koneksi 

matematika siswa 

SMP kelas VIII 

bahwa subjek 

merasa kesulitan 

dalam mengaitkan 

ide-ide yang 

diketahui, hal ini 

terlihat pada saat 

setelah subjek 

membaca soal 

butuh waktu lama  

Untuk memahami 

soal tersebut 

Terletak pada 

subyek penelitian. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

Fikri Priyono 

yakni dilihat dari 

gender sedangkan 

peneliti melihat 

dari tiga aspek 

kemampuan, yakni 

siswa yang 

berkemampuan 

tinggi, siswa yang 

berkemampuan 

sedang, dan siswa 

yang 

berkemampuan 

rendah. 

   

4 Cut 

Musriliani, 

Marwan, 

Anshari 

Pengaruh 

Pembelajaran 

Contextual Teaching 

Learning (CTL) 

terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis  

1. Ada perbedaan 

kemampuan 

koneksi 

matematis siswa 

sebelum  

(pretes) dan   

Pada penelitian 

yang dilakukan 

Cut Musriliani 

dkk, melihat 

adanya pengaruh 

penerapan CTL  
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Lanjutan Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

DARI 

PENELITIAN 

  Siswa SMP Ditinjau 

dari Gender 

setelah 

menerapkan 

pembelajaran 

CTL (postes). 

2. Tidak ada 

perbedaan 

kemampuan 

koneksi antara 

siswa laki-laki 

dengan siswa 

perempuan. 

Ada pengaruh 

pembelajaran 

CTL terhadap 

kemampuan 

koneksi 

matematis siswa 

SMP kelas VIII 

ditinjau dari 

gender. 

terhadap 

Kemampuan 

Koneksi serta 

subyek penelitian 

dilihat dari gender 

sedangkan peneliti 

melihat dari tiga 

aspek kemampuan, 

yakni siswa yang 

berkemampuan 

tinggi, siswa yang 

berkemampuan 

sedang, dan siswa 

yang 

berkemampuan 

rendah. 

 

E. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang 

disintensiskan dari fakta-fakta, observasi, dokumentasi dan telaah kepustakaan. 

Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang 

akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir 

menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variable penelitian. Variabel-variabel 

penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang 

diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan 

penelitian.
19

 Berdasarkan kajian secara teoritis. diketahui bahwa koneksi 

matematika merupakan salah satu landasan yang dapat dijadikan sebagai bekal 

siswa dalam menghadapi masalah, baik itu rnasalah dalam pelajaran matematika 

                                                           
19

 Ridwan.Skala Pengukuran Vriabel-Variabel Penelitian.(Bandung:Alfabeta,2005),hlm34-

35 
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di sekolah maupun masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pentingnya 

koneksi matematika dimiliki oleh setiap siswa ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang kemampuan koneksi matematika untuk 

menyelesaikan soal cerita siswa kelas VIII SMP N 2 Gondang Tulungagung. 

Setelah menentukan subjek dan lokasi penelitian, kemudian peneliti melakukan 

hubungan dengan pihak sekolah serta melakukan observasi kecil untuk menunjang 

proses penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan dengan tes tertulis dan 

wawancara, serta adanya dokumentasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dijelaskan pada gambar berikut. 
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Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
 

S
o
lu

si  

 

Analisis kemampuan 

koneksi matematika 

 Kurangnya pemahaman 

siswa mengenai materi 

sebelumnya. 

 Kurangnya pemahaman 

siswa mengenai materi 

yang dapat berhubungan 

dengan kehidupan sehari-

hari. 

  

 

 Rendahnya 

kemampuan koneksi 

matematika  

Penyebab 

 

Terdiskripsinya kemampuan koneksi matematika 

siswa kelas VIII SMP N 2 Gondang 

T
u

ju
a
n

 

 

Analisis kemampuan koneksi matematika 

siswa yang berkemampuan tinggi 

 

Analisis kemampuan koneksi matematika 

siswa yang berkemampuan sedang  

 

Analisis kemampuan koneksi matematika 

siswa yang berkemampuan rendah 

T
erb

a
g
i 


