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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu connection yang 

berarti keterkaitan atau hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu 

hubungan atau keterkaitan. Koneksi dalam kaitannya dengan matematika 

disebut dengan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk mengaitkan atau menghubungkan baik 

antar topik dalam matematika maupun di luar matematika.  

Koneksi matematis merupakan sebuah standar kurikulum yang 

bertujuan membantu pembentukan persepsi siswa, dengan cara melihat 

matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan sebagai materi yang 

berdiri sendirian (NCTM, 2000). Dalam NCTM (2000) juga dijelaskan bahwa 

ketika siswa dapat menghubungkan ide-ide matematika, maka pemahaman 

siswa akan lebih mendalam dan lebih bertahan lama. Hal itu dikarenakan 

siswa dapat mengaitkan konsep yang telah dimiliki sebelumnya dengan 

konsep baru yang akan dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, siswa akan lebih 

mudah mempelajari sesuatu karena didasari pada apa yang telah diketahui 

sebelumnya. 
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Menurut Ellies, J. (2001), koneksi matematis merupakan suatu 

kemampuan yang menekankan pada pengenalan sebuah konsep dalam 

konteks aplikasi dunia nyata maupun suatu masalah matematika. Dalam 

tulisannya juga di jelaskan bahwa koneksi matematis menggunakan konsep-

konsep yang lebih luas untuk menghubungkan antar topik dalam suatu 

pembelajaran matematika, antar bidang studi maupun dalam dunia nyata/ 

kehidupan sehari-hari. 

Agar terbentuknya kemampuan koneksi matematika, dalam NCTM 

(2000), dijelaskan bahwa pembelajaran matematika harus diarahkan pada 

pengembangan kemampuan berikut: 1) memperhatikan serta menggunakan 

koneksi matematika antar ide matematika, 2) memahami bagaimana ide-ide 

matematika saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga terbangun 

pemahaman menyeluruh, dan 3) memperhatikan serta menggunakan 

matematika dalam konteks di luar matematika.  

Sumarmo (2010) menyebutkan indikator koneksi matematis yaitu: 

a. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 

b. Memahami hubungan antar topik matematika, 

c. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-

hari, 

d. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, 

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

ekuivalen, dan 
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f. Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topik 

matematika dengan topik lain. 

Linto, R. Logina (2012) dalam penelitiannya menyebutkan tiga cara 

yang dapat diterapkan untuk membuat koneksi matematis yaitu: 

a. Koneksi antara pengetahuan matematika baru dengan pengetahuan 

matematika yang sudah ada sebelumnya. 

b. Koneksi antar konsep-konsep matematika. 

c. Koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam NCTM (2000), dijelaskan tentang indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu : 

a. Menghubungkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural 

(Link conceptual and procedural knowledge) 

b. Menghubungkan berbagai representasi konsep atau prosedur satu sama lain 

(Relate various representations of condepts or prosecedures to one 

another) 

c. Mengenali hubungan antara topik-topik berbeda dalam matematika 

(Recognize relationships among different topics in mathematics) 

d. Menggunakan matematika dalam area-area kurikulum lainnya (use 

mathematics in other curriculum areas) 

e. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari (Use mathematics 

in their daily lives). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa 

untuk mengaitkan atau menghubungkan matematika baik antar topik dalam 

matematika maupun di luar matematika. Adapun indikator kemampuan 

koneksi matematis yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

Table 2.1 

Indikator Pencapaian Kemampuan Koneksi Matematis 

 

Aspek Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Indikator Pencapaian 

Kemampuan Koneksi Matematis 

Mengaplikasikan hubungan 

antara matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

1. Mengidentifikasi masalah 

kehidupan sehari-hari ke dalam 

bahasa matematika. (A1) 

 

Menggunakan hubungan antar 

konsep dalam matematika 

1. Menemukan hubungan antar 

konsep matematika untuk 

menyelesaikan masalah. (B1) 

2. Menggunakan hubungan antar 

konsep tersebut untuk 

menemukan prinsip/ formula 

baru dalam menyelesaikan 

masalah. (B2) 

Mengaplikasikan konsep 

matematika ke dalam konteks di 

luar matematika 

1. Menggunakan keterkaitan 

konsep dengan prosedur dan 

operasi hitung untuk 

menyelesaikan masalah/ konteks 

diluar matematika. (C1) 

 

2. Masalah Kontekstual 

Sebelum siswa memecahkan suatu masalah, terlebih dahulu siswa harus 

mengetahui definisi dari suatu masalah. Masalah pada umumnya merupakan 

sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Namun, tidak semua 
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persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sebagai 

sebuah masalah.  

Menurut Widiarti, A. (2013), sebuah pertanyaan akan menjadi sebuah 

masalah hanya jika pertanyaan tersebut menunjukkan adanya sebuah 

tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh 

suatu prosedur rutin (routine procedure) yang sudah diketahui sebelumnya. 

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sebuah masalah diperlukan waktu yang 

relatif lebih lama dibandingkan dengan proses pemecahan soal biasa. 

Permasalahan yang kita hadapi dapat dikatakan sebagai sebuah masalah jika 

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atau dijawab secara langsung 

dikarenakan harus menyeleksi informasi atau data, dan tentunya jawaban yang 

diperoleh bukanlah kategori masalah yang rutin. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa sebuah pertanyaan atau kondisi yang dihadapi seseorang dapat 

dikatakan sebagai sebuah masalah jika orang tersebut tidak bisa menemukan 

secara langsung prosedur atau langkah untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah tersebut. Nelissen (1997) mendefinisikan konteks sebagai situasi 

yang menarik perhatian anak dan mereka dapat mengenali dengan baik. 

Konteks dalam penelitian ini adalah dimaksudkan sebagai obyek, peristiwa, 

fakta atau konsep yang telah dikenal dengan baik oleh seseorang sehingga ia 

dapat membangkitkan pengetahuan tentang hal tersebut dalam bentuk metode 

kerjanya sendiri. Jadi, masalah kontekstual adalah masalah yang berkaitan 

dengan konteks dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 
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beberapa definisi tersebut, terlihat bahwa sifat kontekstual dari suatu masalah 

matematika dapat berkaitan langsung dengan objek nyata, atau berkaitan 

dengan objek dalam pikiran.   

 

3. Kemampuan Koneksi Matematis dalam Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah matematika merupakan kegiatan siswa yang 

membangun koneksi matematis siswa, hal ini terjadi karena dalam 

pemecahan masalah matematika siswa harus mempunyai kemampuan 

menemukan keterkaitan konsep atau teorema yang di gunakan atau 

menentukan penyelesaian suatu soal, kemampuan ini dikatakan koneksi 

matematika. 

 

B. Materi 

Pokok bahasan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah materi bangun 

ruang sisi datar pada kelas VIII. Silabus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi Kemampuan Koneksi... Endri Pujiatmoko, FKIP UMP, 2018



12 
 

Tabel 2.2  

Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 menentukan luas permukaan 

dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

3.2 menaksir dan menghitung luas 

permukaan dan volume bangun 

ruang yang tidak beraturan 

dengan menerapkan geometri 

dasarnya  

3.1.1 Menentukan luas permukaan 

kubus, balok, prisma dan limas. 

3.1.2 Menentukan volume kubus, 

balok, prisma dan limas. 

2.2.1 Menaksir luas permukaan bangun 

ruang sisi datar tidak beraturan 

2.2.2 Menaksir volume bangun ruang 

sisi datar tidak beraturan. 

 

C. Penelitian Relevan 

Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan masalah yang diteliti: 

Afifah, R.N. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan 

Koneksi Matematis pada Bangun Ruang Sisi Lengkung”, menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan koneksi 

matematis dalam aspek koneksi antar topik matematik adalah siswa kurang 

memahami operasi hitung aljabar, hal ini menunjukkan bahwa siswa harus 

menguasai materi prasyarat terlebih dahulu. Aspek koneksi dengan pelajaran lain, 

siswa belum memahami kaitan bangun ruang dengan ilmu fisika, sehingga sulit 

menghubungkan antara materi yang dipelajari dengan ilmu fisika. Aspek koneksi 

dengan kehidupan sehari-hari, siswa mulai bisa mengaplikassikan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari terbukti dengan siswa dapat menjawab soal yang 

diberikan dengan benar. 
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Sugiman (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “ koneksi Matematika 

dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama “, menyimpulkan 

bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam belajar matematika. Dengan memiliki kemampuan 

koneksi matematis, maka siswa akan melihat bahwa dalam matematika terdapat 

keterkaitan antar topik, serta bermanfaat dalam mempelajari pelajaran lain dalam 

kehidupan. Namun setelah diadakan tes kepada siswa SMP, diperoleh bahwa 

tingkat kemampuan koneksi matematis siswa baru mencapai rata-rata 53,8%. 

Pencapain ini tergolong rendah, dengan rata rata presentasi setiap aspek koneksi 

adalah 63%, antar topik matematika 41%,matematika dengan pelajarannya 56% 

dan matematika dengan kehidupan 55%. 

 

D. Kerangka pikir 

Berdasarkan kajian teoritis, diketahui bahwa koneksi matematis merupakan 

salah satu landasan yang dapat dijadikan sebagai bekal siswa dalam menghadapi 

masalah, baik itu masalah dalam pelajaran matematika di sekolah maupun masalah 

dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pentingnya koneksi matematis dimiliki oleh 

setiap siswa ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan 

masalah kontekstual.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti mengelompokkan siswa 

Deskripsi Kemampuan Koneksi... Endri Pujiatmoko, FKIP UMP, 2018



14 
 

menjadi 3 kelompok kemampuan berdasarkan prestasi, yaitu kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah yang diperoleh dari nilai UTS pada semester genap tahun 

ajaran 2017/ 2018. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan atau 

pengambilan data dengan cara pemberian tes kepada seluruh siswa kelas VIII D 

SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara 

dari hasil tes tersebut. Wawancara dilakukan kepada 6 siswa yang dipilih sebagai 

responden. Keenam siswa tersebut dipilih berdasarkan kelompok kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah yang masing-masing berjumlah 2 siswa. Setelah data 

terkumpul, kemudian data direduksi, dalam proses reduksi data dipilih mana data 

yang akan digunakan dan yang tidak digunakan. Baru setelah itu disimpulkan 

bagaimana deskripsi kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika kontekstual di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. 
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