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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “connection”, yang 

artinya hubungan atau kaitan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

koneksi berarti hubungan. NTCM (2000) menyebutkan bahwa salah satu 

standar proses yang terdapat pada prinsip-prinsip dan standar isi NTCM 

ialah Mathematical Conection. Mathematical Conection atau koneksi 

matematika merupakan standar ke-empat yang berfungsi untuk 

menekankan bahwa matematika diajarkan secara kohesif dan saling terkait 

antara prosedur yang satu dan ide-ide yang dibuat. Koneksi matematika 

kumpulan dari topik dan kemampuan yang terpisah-pisah, walaupun dalam 

kenyataannya pelajaran matematika dipartisi dalam beberapa cabang, 

namun matematika merupakan ilmu yang saling terhubung. 

 Koneksi matematika adalah suatu kegiatan dimana siswa dapat 

mendefinisikan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 

ide matematika yang saling berhubungan kedalam bentuk model 

matematika, serta siswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya 

untuk menyelesaikanya dalam memecahkan suatu masalah ke masalah 

lain. Ketika siswa mampu mengkoneksikan ide matematika, pemahaman 

terhadap matematika menjadi lebih tahan lama. Siswa dapat memahami 

bahwa koneksi matematika sangat berperan dalam topik-topik matematika, 
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dalam konteks yang menghubungkan matematika dengan pelajaran lain, 

dan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran yang menekankan 

keterhubugan ide-ide dalam matematika, siswa tidak hanya belajar 

matematika namun juga belajar menggunakan matematika (NTCM, 2000). 

Menurut Sumarmo (2014), kemampuan koneksi matematika 

merupakan kemampuan mengaitkan konsep matematika yang satu dengan 

yang lainnya, kemampuan untuk mengaitkan matematika dengan disiplin 

ilmu yang lain, dan kemampuan untuk mengaitkan matematika dengan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dengan pendapat sumarmo, 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam mengaitkan 

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu senidiri 

maupun mengaitkan konsep matematika dengan bidang lain. 

Selain itu (Judith, 2004) dalam penelitiannya menyebutkan tiga 

cara yang diterapkan untuk membuat koneksi matematis yaitu, koneksi 

antara pengetahuan matematika baru dengan pengetahuan matematika 

yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini siswa mampu memahami 

materi yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membangun 

pemahaman matematika yang menyeluruh. Kedua, membuat hubungan 

antara konsep-konsep matematika dengan mengembangkan pemahaman 

matematika kepada siswa yang terlibat dalam pembelajaran. Pemahaman 

matematika antara lain fakta, ide, representasi, proses, dll. Ketiga, adalah 

hubungan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, dalam hal ini 

melibatkan koneksi dua arah antara “dunia nyata” dan matematika sekolah. 

Deskripsi Kemampuan Koneksi... Anisya Idaman Suchi, FKIP UMP, 2018



24 
 

Salah satu cara yaitu melibatkan anak-anak untuk memahami pengetahuan 

dan keterampilan matematika yang dapat diterapkan dalam konteks sehari-

hari. Anak-anak dapat menggambarkan pengalaman sehari-hari mereka 

untuk memahami ide-ide matematika sekolah serta kebutuhan untuk proses 

matematika tertentu. 

NTCM (2000) menguraikan indikator koneksi matematika, antara 

lain : (a) Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam 

matematika; (b) Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan 

membentuk ide satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan suatu 

keterkaitan yang menyeluruh; (c) Mengenali dan mengaplikasikan 

matematika dengan baik dalam matematika dan lingkungan atau 

kehidupan nyata. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam mencari 

dan memahami hubungan berbagai konsep matematika, serta kemampuan 

siswa dalam mengaitkan atau menghubungakan konsep tersebut untuk 

menyelesaikan masalah baik itu antar konsep matematika maupun dalam 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti ingin memfokuskan kemampuan koneksi pada kemampuan siswa 

dalam mengkaitkan atau menghubungkan antar konsep matematika dan 

mampu mengkoneksikan antara kejadian yang ada di lingkungan sekitar 

atau kehidupan sehari-hari dalam model matematika. Adapun indikator 

kemampuan koneksi matematika, yaitu: (1) mengenali dan menerapkan 
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keterkaitan matematika dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari. (2) 

menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

2. Sikap Percaya Diri 

Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan yang dimiliki oleh 

diri sendiri, keyakinan pada adanya suatu maksud di dalam kehidupan, dan 

kepercayaan bahwa dengan akal budi mereka akan mampu melaksanakan 

apa yang mereka inginkan, rencanakan dan harapkan (Marjanti, 2015). 

Menurut Prasetyo (2014) percaya diri yaitu sikap dimana individu-individu 

memiliki pandangan positif, namun juga realistis, serta pandangan tentang 

diri dan situasi mereka. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri 

biasanya mempunyai inisiatif, kreatifitas, dan rasa optimis terhadap masa 

depan. Mereka mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, 

berfikir positif, dan menganggap setiap masalah pasti memiliki jalan 

keluarnya.  

Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2011) bahwa membangun 

rasa percaya diri siswa adalah mendorong siswa agar meyakini 

kemampuannya sendiri untuk mengkreasi sesuatu yang bersifat motivasi 

dan berharga. Ubaedy (2007) menyatakan bahwa  percaya diri merupakan 

salah satu faktor sukses. Artinya orang-orang yang percaya diri mampu 

menempatkan kepercayaan terhadap kemampuan dan keputusan mereka, 

agar tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Utsman (2005) percaya 
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diri berkaitan dengan perasaan bahagia yang didasarkan oleh seseorang, 

dan kebahagiaan itu sendiri terletak pada perasaan aman dan tenang.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa percaya diri merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan 

yang dimilikinya dan keyakinan tersebut mampu membuatnya berfikir 

kreatif serta optimis untuk menggapai kesuksesannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijadikan indikator sikap 

percaya diri dalam penelitian ini yaitu : 

a) Pantang menyerah/ tidak mudah putus asa 

b) Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan  

c) Menghargai usaha yang dilakukan oleh diri sendiri 

d) Menghargai pendapat orang lain 

e) Siap menerima masalah/ tantangan baru. 

B. Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini : 

Peneltian yang dilakukan oleh Nur Fitria, dkk pada tahun 2003 di kelas IX 

SMP Bumi Khatulistiwa, yang menyimpulkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dasar siswa yaitu untuk 

siswa yang berada pada kelompok atas kemampuan koneksi matematisnya 

tergolong tinggi (86%), siswa yang berada pada kelompok tengah 

kemampuan koneksi matematisnya tergolong sedang (74%) dan siswa yang 
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berada pada kelompok bawah kemampuan koneksi matematisnya tergolong 

sangat rendah (32%).  

Siska dkk. (2003) dalam penelitiannya yang berjudul kepercayaan diri 

dan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Diketahui bahwa 

semakin tinggi tingkat kepercayaan diri akan semakin rendah kecemasan 

komunikasi interpersonalnya, dan semakin rendah tingkat kepercayaan diri  

maka akan semakin tinggi kecemasan komunikasi interpersonalnya. 

Diperkuat oleh penelitian dari Fita Widyaastuti (2015) yang menyimpulkan 

bahwa siswa dalam kelompok prestasi tinggi memiliki kemampuan yang baik 

dan percaya diri yang baik karena siswa dengan kemampuan tinggi dapat 

memahami soal dengan baik serta pada saat wawancara siswa dapat 

menjelaskan dengan benar dan yakin dengan jawabannya.  Siswa dengan 

prestasi sedang memiliki kemampuan yang cukup baik dan menguasai 

sebagian  besar materi, ditunjukan dengan siswa hanya mampu memahami 

dan menguasai beberapa indikator, dan pada saat wawancara siswa dapat 

menjelaskan hasil jawaban dengan benar tetapi masih lama saat menjawab 

serta kurang teliti dalam menghitung. Siswa dengan prestasi rendah tidak 

memiliki kemampuan yang baik dan tidak menguasai materi yang ditunjukan 

dengan masih banyaknya kesalahan siswa dalam menjawab soal, dan pada 

saat wawancara siswa terlihat masih bingung dalam menentukan bagaimana 

langkah mengerjakan soal. 

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

pada penelitian ini. Hanya saja dalam penelitian ini akan mendeskripsikan 
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kemampuan koneksi matematis dan sikap percaya diri siswa SMK Negeri 3 

Purwokerto. 

C. Kerangka Pikir 

Ketika siswa mempelajari matematika, siswa mempelajari keterkaitan 

antar konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam matematika, dan 

permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari 

keterkaitan antar konsep dalam matematika disebut dengan koneksi 

matematis. Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan siswa dalam 

mengaitkan atau menghubungkan antar topik di dalam matematika maupun di 

luar bidang matematika. Untuk mengukur kemampuan koneksi matematika, 

guru dapat memberikan tes yang berisi soal dengan indikator sebagai berikut : 

(1) mengenali dan menerapkan keterkaitan matematika dengan lingkungan 

atau kehidupan sehari-hari. (2) menghubungkan konsep-konsep matematika 

untuk menyelesaikan permasalaha matematika. Ketika siswa mengkoneksikan 

matematika siswa akan menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara 

berpikir mulai dari mengingat konsep-konsep matematika yang sebelumnya 

telah dipelajari kemudian mengkaitkan antar konsep tersebut yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang dihadapi dan menyelesaikan masalah 

matematika dari tahap satu ke tahap yang berikutnya hingga siswa 

menemukan jawaban yang tepat. Tanpa koneksi matematis siswa harus 

belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur yang saling 

terpisah.  
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Sikap percaya diri siswa perlu dimiliki karena percaya diri merupakan 

keyakinan (pikiran positif/ anggapan) dan perasaan yang ada pada tiap diri 

seseorang atas kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas, menghadapi 

tantangan, atau masalah-masalah yang disadari maupun tidak.  Ketika siswa 

tidak memiliki sikap percaya diri, maka siswa akan kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran karena 

mereka tidak yakin atas kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Namun, bila siswa memiliki keyakinan atas kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki maka akan berpengaruh dan sangat membantu mereka dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Untuk mengetahui 

sikap percaya diri siswa maka diberikan angket sikap percaya diri. Oleh 

karena itu kemampuan koneksi matematis perlu dimiliki oleh siswa untuk 

mencapai pemahaman matematika dan siswa juga perlu memiliki sikap 

percaya diri agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan 

baik. Diharapkan dalam pembelajaran matematika terutama dalam 

menyelesaikan tes kemampuan koneksi matematis siswa dapat menyelesaikan 

dengan baik pula.  

Data yang diperoleh dari kemampuan koneksi matematis dan sikap 

percaya diri siswa akan dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 

tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah yang sudah sesuai dengan 

indikator kemampuan koneksi matematis dan sikap percaya diri yang telah 

peneliti lakukan. Selain menggunakan tes dan angket, siswa akan 

diwawancarai tentang bagaimana siswa menyelesaikan beberapa soal yang 

Deskripsi Kemampuan Koneksi... Anisya Idaman Suchi, FKIP UMP, 2018



30 
 

telah peneliti berikan selanjutnya peneliti melakukan analisa tentang hasil 

penelitian sebelumnya. Selanjutnya peneliti dapat melihat gambaran 

kemampuan koneksi matematis dan sikap percaya diri yang dimiliki siswa. 
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