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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Koneksi Matematika  

a. Pengertian Koneksi Matematika 

Koneksi matematika 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 (reasoning), kemampuan 

komunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi 

(connection), dan kemampuan representasi (representation).
7
 

Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) 

tahun 1989, koneksi matematika merupakan bagian penting yang harus 

mendapatkan penekanan di setiap jenjang pendidikan. “Mathematics 

instructional programs should emphasize connections to foster 

understanding of mathematics so that all students recognize and use 

connections among different mathematical ideas, understand how 

mathematical ideas build on one another to produce a coherent whole, 

Recognize, use, and learn about mathematics in contexts outside of 

mathematics”
8
 

Maksud dari kaliamat tersebut matematika harus menekankan 

koneksi untuk mendorong pemahaman matematika sehingga semua siswa 

                                                             
7
John A. Van De Walle, Matematika Sekolah Dasar dan Menengah,(Jakarta: Erlangga, 

2008), h.5 
8
 Discussion Draft, Priciples and Standards for School Mathematics (NCTM:1998), h.323 
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mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematika yang 

berbeda, memahami bagaimana ide-ide matematika membangun satu 

sama lain untuk menghasilkan satu kesatuan yang koheren, kenali, 

gunakan, dan belajar tentang matematika dalam konteks di luar 

matematika. 

Koneksi dengan kata lain dapat dikatakan sebagai keterkaitan, 

dalam hal in koneksi matematika 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 maupun kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Ruspiani dalam makalah Utari Sumarmo bahwa pada 

hakikatnya matematika sebagai ilmu yang terstruktur dan sistimatik 

mengandung arti bahwa konsep dan prinsip dalam matematika adalah 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Sebagai implikasinya, maka dalam 

belajar matematika untuk mencapai pemahaman yang bermakna peserta 

didik harus memiliki kemampuan koneksi matematis yang memadai. 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-

konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri maupun 

mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya.
9
 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Jamawi bahwa 

koneksi matematis (mathematical connection) didasarkan dari 

                                                             
9
Utari Sumarmo, Berpikir dan Disposisi Matematika serta Pembelajarannya, (Bandung: 

2013), h.149 
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matematika sebagai body of knowlodge yakni ilmu yang terstruktur dan 

utuh, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Selain itu, 

matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan sebagai alat dalam 

pengembangan ilmu lainnya serta yang ketiga matematika sebagai ilmu 

yang dapat digunakan secara langsung dalam memecahkan masalah 

kehidupan manusia.
10

 

Jadi dari paparan teori tersebut jelaslah bahwa kemampuan 

koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep 

matematika yang tentunya memperluas pengetahuan peserta didik 

terhadap matematika.Kemapuan koneksi matematis dapat diartikan 

sebagai kemampuan mengoneksikan antartopik matematika, disiplin ilmu 

lain, serta kehidupan sehari-hari. 

b. Indikator Kemampuan Koneksi Matematika 

Kemampuan koneksi matematis dapat diukur dengan 

memperhatikan indikator-indikator kemampuan tersebut. Berikut 

merupakan indikator kemampuan koneksi matematika menurut 

Kusumah:
11

 

1) Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama 

2) Mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau 

representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. 

3) Menggunakan dan menilai kaitan antartopik matematika 

                                                             
10

Jarnawi Afgani D, Analisis Kurikulum Matematika, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2011), h.421 
11

Ibid., h.421 
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4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan disiplin 

ilmu lain 

5) Mengunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut NCTM standar koneksi yang harus dimiliki siswa 

adalah:
12

 

1) Mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika 

2) Memahami bagaimana ide-ide matemaika berhubungan dan saling 

berkaitan sehingga merupakan suatu sistem yang utuh 

3) Mengenali dan menerapkan matematika pada bidang lain 

Menurut Wahyudin, standar hubungan-hubungan atau koneksi 

yaitu:
13

 

1) Mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antar gagasan-

gagasan matematis. 

2) Memahami bagaimana gagsan-gagasan matematis saling berhubungan 

dan saling mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu 

keutuhan yang koheren. 

3) Mengenali dan menerapkan matematika didalam konteks-konteks 

diluar matematika. 

 

 

                                                             
12

 John A. Van De Walle, Op.Cit., h.5 
13

 Wahyudin, Pembelajaran & Model-Model Pembelajaran, (Bandung: 2008), h. 

538 
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Menurut Karin Amelia, indikator penilaian kemampuan koneksi 

matematika dapat dilihat dari:
14

 

1) Mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

menuliskannya dalam model matematika. 

2) Menggunakan konsep matematika yang mendasari atau terkait dengan 

topik yang dipelajari untuk memecahkan masalah. 

3) Menggunakan konsep matematika terkait dengan disiplin ilmu lain 

untuk memecahkan masalah. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terdapat tiga aspek 

indikator penilaian kemampuan koneksi matematika yang sama, yaitu: 

1) Aspek koneksi antar topik matematika 

Pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian suatu 

situasi permasalahan matematika, maka diperlukan menghubungkan 

konsep-konsep matematika yang lain. Dimana masing-masing konsep 

matematika antar topik matematika saling berhubungan. Misalnya, 

ketika siswa akan mencari penyelesaian sari suatu sistem persamaan 

linier dua variabel maka langkah penyelesaian dapat dicari dengan 

beberapa cara yaitu metode eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi, 

serta metode grafik. Dengan berbagai metode tersebut siswa dibantu 

untuk menghubungkan konsep matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan, seperti proses aljabar untuk pengerjaan metode tersebut. 

                                                             
14

Karin Amelia Safitri dkk, Learning Design Using Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) Approach For The Topik Surface Area And Volume Of Cuboid For 2nd Grade 

Junior High School (Makalahdikutip sebagai Zulkardi (2013), Prosiding Pertama Asia Tenggara 

Penelitian Desain / Pengembangan (SEA-DR) Konferensi Internasional, Universitas Sriwijaya, 

Palembang, 22-23 April), h.201 
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2) Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain. 

Pada aspek ini, konsep matematika dapat mengembangkan serta 

dapat berguna untuk penyelesaian masalah dalam disiplin ilmu atau 

bidang studi yang lain. Misalnya, untuk mencari banyaknya virus yang 

berkembang dalam suatu periode maka dapat dicari dengan 

menggunakan rumus barisan geometri.  

3) Aspek koneksi dengan dunia nyata siswa / koneksi dengan kehidupan 

sehari–hari.  

Aspek ini menunjukkan bahwa berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dicari penyelesaiannya dengan 

menggunakan konsep matematika yang ada. Seperti masalah yang 

berhubungan dengan aritmatika sosial, misalnya menghitung dan 

menentukan untung atau rugi dari suatu transaksi jual beli. 

2. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal yaitu proses yang dilakukan guna mengetahui 

pengetahuan yang dikuasai siswa sebelum mengikuti proses 

pembelejaran. Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan 

yang dapat menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. 

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang telah 

diperoleh siswa sebelum memperoleh kemampuan terminal tertentu yang 

baru. 

Gagne yang dikutip oleh Sudjanamenyatakan bahwa kemampuan 

awal lebih rendah daripada kemampuan baru dalam pembelajaran. 
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Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa 

sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih 

tinggi. Jadi, seorang siswa mempunyai kemampuan awal yang lebih baik 

akan lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang 

tidak mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran. Sejalan 

dengan itu Praptiwi dan Handika menegaskan bahwa kemampuan awal 

akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran.
15

 Seseorang 

akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada 

apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu untuk mempelajari suatu 

materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh 

sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki 

masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran 

yang baik. 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk melihat penerapan PBL lebih baik digunakan 

pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah, kemampuan awal 

sedang, atau siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi. Untuk itu 

                                                             
15

Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari 

Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. Vol.3.2012.h.41 
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peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan kemampuan awal 

siswa. 

b. Komponen Kemampuan Awal 

Ada tiga komponen kemampuan awal sesuai dengan tingkat 

penguasaannya:
16

 

1) Kemampuan awal siap pakai 

Mengacu pada kemampuan yang benar-benar telah dikuasai oleh 

siswa yaitu pengetahuan yang telah menjadi miliknya dan dapat 

digunakan kapan saja dan dalam situasi apapun. 

2) Kemampuan awal siap ulang 

Mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang sudah pernah 

dipelajari siswa, namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum siap 

digunakan ketika diperlukan. Karena belum menjadi miliknya, maka 

siswa masih sangat bergantung pada sumber-sumber yang sesuai untuk 

dapat menggunakan kemampuan ini. 

3) Kemampuan awal pengenalan 

Mengacu pada kemampuan-kamampuan awal yang baru dikenal. 

Karena baru pertama kali dipelajari oleh siswa, mengakibatkan sisswa 

harus mengulangi beberapa kali agar menjadi siap guna. Kemampuan 

ini masih belum dikuasi dan masih sangat bergantung pada sumber-

sumber. 

 

                                                             
16

Dasa Ismaimuza. Kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari pengetahuan awal 

siswaPalu : Jurnal Pendidikan Matematika. 2011. Vol.2: 11-20. 

http://ojs.uho.ac.id/indexs.php/JPM/article/download/16/pdf. 18 Januari 2017 

http://ojs.uho.ac.id/indexs.php/JPM/article/download/16/pdf
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c. Faktor Penggunaan Kemampuan Awal 

Beberapa alasan perlunya mengetahui dan menganilisis 

kemampuan awal siswa agar berhasil dalam pembelajaran:
17

 

1) Membantu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Membantu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. 

3) Membantu memilih menetapkan prosedur, metode, dan teknik yang 

sesuai.  

4) Membantu menentukan alat evaluasi. 

Dengan memperhatikan hal di atas, perencanaan pembelajaran 

sangat membutuhkan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa 

sebagai analisis kemampuan awal siswa. Analisis kemampuan awal siswa 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan awal siswa dilakukan 

dengan memperhatikan kemampuan dan pengetahuan siswa baik sebagai 

kelompok atau pribadi. 

Analisis kemampuan awal siswa merupakan kegiatan 

mengidentifikasi siswa dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk 

menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku yaitu 

menyangkut pencapaian tujuan dan penguasaan materi pembelajaran. 

d. Langkah-langkah Identifikasi Kemampuan Awal 

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis 

kemampuan awal siswa, sebagai berikut: 

                                                             
17

Siwi Puji Astuti. Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Fisika. Jakarta: Jurnal Pendidikan Fisika. 2015. Vol. 5: 68-75. 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160
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1) Melakukan pengamatan kepada siswa secara perorangan. 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan tes 

kemampuan awal yang dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep, 

prosedur-prosedur atau prinsip-prinsip yang telah dikuasai oleh siswa 

yang terkait dengan konsep, prosedur atau prinsip yang akan 

diajarkan. 

2) Tabulasi karakteristik pribadi siswa. 

Hasil pengemasan yang dilakukan pada langkah pertama 

ditabulasi (data dalam bentuk tabel) untuk mendapatkan klasifikasi 

dan rinciannya. Hasil tabulasi akan digunakan untuk daftar klasifikasi 

karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam menetapkan 

strategi pengelolaan. 

3) Pembuatan daftar strategi karakteristik siswa. 

Daftar ini dibuat sebagai dasar menentukan strategi 

pengelolaan pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan daftar ini adalah daftar harus disesuaikan dengan 

kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai siswa secara pribadi. 

Ada beberapa macam instrumen yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data tentang karakteristik siswa, meliputi: observasi, 

wawancara, angket, daftar pertanyaan dan melakukan tes. 

e. Kriteria Kemampuan Awal 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 
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moderator untuk melihat pendekatan Saintifik lebih baik digunakan pada 

kelompok siswa berkemampuan awal rendah, kemampuan awal sedang 

atau siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Untuk mengambil kriteria sebagai penentu tingkat 

kemampuan awal siswa bisa dilihat pada tabel II.1, berikut ini :
18

 

TABEL II.1 

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal 

Kriteria Motivasi Belajar Keterangan 

     ̅      Tinggi 

  ̅          ̅      Sedang 

      ̅      Rendah 

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

Keterangan: 

   skor kemampuan konkesi matematis masing-masing siswa 

 ̅   rata-rata skor kemampuan koneksi matematis siwa 

    simpangan baku skor kemampuan koneksi matematis siswa 

3. Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Problem based learning (PBL) dalam bahasa Indonesia dikenal 

sebagai pembelajaran berbasis masalah. Menurut Boud dan Felleti adalah 

suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan 

                                                             
18

 Ramon Muhandaz. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok Terhadap Kemampuan Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 

VIII Mtsn Kota Padang.(Universitas Negeri Padang: Padang).  
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keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah.
19

Menurut 

Arends  pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran, yang mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri.
20

Menurut Scott dan 

Laura pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model 

mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan diri.
21

 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut PBL merupakan 

pendekatan dalam pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah 

dunia nyata untuk memulai pembelajaran, dan PBLmerupakan salah satu 

pendekatan sekaligus model pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. 

PBL dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, yaitu kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan berpikir dengan melibatkan siswa 

langsung dalam suatu keadaan guna memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memecahkan suatu permasalahan. 
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 Mohammad Jauhar, Implementasi Paikem dari Behavioristik Sampai 

Kontruktivistik,(Jakarta:Prestasi Pustaka,  2011),h.88 
20

 Jamil Suprihatiningrum, Op.Cit., h.215 
21

 Paul Edgen dan Don Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran, (Jakarta: PT 

Indeks, 2012), h.307 
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b. Ciri  dan Karakteristik Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Ciri yang paling utama dalam PBL yaitu dimunculkannya 

masalah pada awal pembelajaran. Menurut Ibrahim dan Nur dalam 

Sitiatava PBL memiliki ciri-ciri:
22

 

1) Pengajuan Pertanyaan atau Masalah 

 PBL mengorganisasikan pengajaran dengan masalah yang nyata dan 

sesuai dengan pengalaman keseharian siswa. 

2) Berfokus pada Keterkaitan Antardisiplin Ilmu 

Masalah dan solusi pemecahan masalah yang diusulkan tidak hanya 

ditinjau dari satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat ditinjau dari berbagai 

disiplin ilmu lainnya. 

3) Penyelidikan Autentik 

 PBL mengharuskan siswa melakukan penyelidikan terhadap masalah 

nyata melalui analisis masalah, observasi, maupun eksperimen. Dalam 

hal ini, siswa mengumpulkan informasi dari beragam sumber 

pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus 

mengembangkan hipotesis terhadap penyelesaian masalah yang 

dikemukakan. 

4) Menghasilkan Produk dan Memamerkannya 

 PBL menuntut siswa menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 

karya nyata guna menjelaskan atau mewakili penyelesaian masalah 

yang ditemukan, kemudian memamerkan produk tersebut.  

                                                             
22

Sitiatava Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains,(Yogyakarta: 

DIVA Press,2013), h.73-74 
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5) Kolaborasi atau Kerjasama 

 PBL dicirikan oleh siswa yang bekerja sama secara berpasangan 

maupun dalam kelompok kecil guna memberikan motivasi sekaligus 

mengembangkan keterampilan berpikir melalui tukar  pendapat serta 

berbagai penemuan. 

Menurut Tan karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah 

sebagai berikut:
23

 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective) 

4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam 

PBL 

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan koperatif. 

8) Pengembangan keterampilan inquiry  dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi 

dari sebuah permasalahan 

9) Keterbukaan proses dalam PBL meliputi sintesis dan integrasi dari 

sebuah proses belajar. 

 

c.  Langkah-langkah Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Merujuk pada penjelasan mengenai ciri-ciri atau karakteristik 

PBL dapat disimpulkan bahwa tiga unsur terpenting dalam PBL yaitu 

adanya suatu permasalahan, pembelajaran berpusat pada siswa, dan 

belajar dalam kelompok kecil. 
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Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.232 
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Dalam pengelolaan, ada beberapa langkah PBL utama yaitu: 
24

 

1) Mengorientasikan siswa pada masalah 

2) Mengorganisasikan siswa agar belajar 

3) Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja 

5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 

Langkah utama dalam PBL dimulai dengan guru 

memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan 

penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Adapun kelima tahapan tersebut 

adalah: 

1) Tahap pertama, adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. 

Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta 

didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah, dan 

mengajukan masalah.  

2) Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini 

gurumembagi peserta didik kedalam kelompok, membantu peserta 

didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah yang disajikan.  

3) Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 

Pada tahap ini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 
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informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan 

penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.  

4) Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap 

ini guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka 

berbagi tugas dengan sesama temannya.  

5) Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil 

pemecahan masalah. Pada tahap ini guru membantu peserta 

didikuntuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil 

penyelidikan yang mereka lakukan.  

Kelima tahapan ini dapat dituliskan dalam sintaks (PBL) pada 

Tabel II.2 
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TABELII.2 

SINTAKS PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, memotivasi 

peserta didik untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah, dan 

mengajukan masalah. 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

Tahap-3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok  

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai, seperti laporan, video, dan 

model serta membantu siswa untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

Sumber: Jamil Suprihatiningrum,h.223 

d. Kelebihan dan kekurangan Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

PBL juga memiliki beberapa kelemahan di samping juga memiliki 

kelebihan. Adapun kelebihan PBL antara lain:
25

 

1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia yang 

menemukan konsp  

2. Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah yang 

menuntut keterampilan berpikir siswa terhadap bahan yang 
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dipelajari.3) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena 

masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan 

kehidupan nyata. 

Selain itu, PBL dapat menumbuhkan kemampuan kreativitas 

siswa, baik secara individual maupun kelompok, Karena  hampir setiap 

langkah menuntut adanya keaktifan siswa. Maka dari itu, keberhasilan 

PBL tergantungpada ketersediaan sumber belajar bagi siswa dan yang 

paling penting adalah kemampuan guru dalam mengangkat dan 

merumuskan masalah. 

Sedangkan kelemahan dari PBL yaitu sebagai berikut:
26

 

1) Bagi siswa yang malas, maka tujuan dari pendekatan PBL tidak dapat 

tercapai. 

2) Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

3) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan pendekatan PBL 

Salah satu kelemahan dari pendekatan PBL yakni tidak semua 

materi pelajaran dapat digunakan pada pendekatan PBL. Oleh sebab itu 

peneliti memilih materi yang dapat digunakan pada pendekatan PBL, 

yakni materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). Materi 

tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada pendekatan PBL. 

Hal ini didukung dengan adanya jurnal yang ditulis oleh karuniaii Fitra 

Insani dkk dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika Berbasis Masalah (Problem Based Learning) untuk Siswa 
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SMP Kelas VIII pada Pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel (SPLDV)”.
27 

4. Hubungan Pendekatan Problem Based Learning dengan 

Kemampuan Koneksi Matematika  

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik terhadap suatu 

materi pembelajaran matematika, maka guru harus mampu menciptakan 

suasana pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa serta dapat 

membuat siswa untuk belajar. Guru hendaknya dapat membangkitkan 

ketertarikan siswa melalui suatu aktivitas matematika. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh seorang guru adalah dengan pemberian masalah pada 

awal pertemuan yang diharapkan dapat membuat siswa tertarik dan 

bersemangat mengikuti pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan dengan 

pemberian masalah terlebih dahulu tersebut dikenal dengan pendekatan 

PBL. 

Adapun salah satu ciri khas dari pendekatan PBL yaitu dibangun 

dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya.
28

 Masalah yang 

dirancang, dapat membangun kembali pemahaman siswa atas pengetahuan 

yang telah didapat sebelumnya. Jadi, sementara pengetahuan-pengetahuan 

baru didapat, siswa dapat melihat kaitannya dengan pengetahuan-

pengetahuan yang telah ditemukan dan dipahami siswa sebelumnya. 
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Menurut Hamruni dalam Suyadi bahwa salah satu keuntungan dari 

pendekatan PBL adalah para peserta didik di dorong untuk mengeksplorasi 

pengetahuan yang dimilikinya, kemudian mengembangkan keterampilan 

pembelajaran yang independen untuk mengisi kekosongan yang ada.
29

 

Dimana pada dasarnya bahwa pembelajaran itu adalah tentang membuat 

koneksi. Dimana siswa akan menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan pengetahuan baru yang didapatnya. Siswa dapat memanfaatkan 

pengetahuannya untuk mengkaji, memerinci, dan menganalisa masalah, 

sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah yang jelas, spesifik, dan 

dapat dipecahkan.
30

 

 Berdasarkan hal tersebut maka dengan penggunakan pendekatan 

PBL yang berorientasi pada pemberian masalah, akan membuat siswa 

membangun penalaran dari segala pengetahuan yang dimiliknya. Artinya 

siswa akan menghubungkan semua pengetahuan-pengetahuan yang sudah 

dimilikinya untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. 

Menghubungkan semua pengetahuan yang sudah dimiliki untuk 

menyelesaiakan permasalahan di pengetahuan baru merupakan salah satu 

aspek koneksi.  

Dari penjelasan tersebut, diharapkan dengan diterapkan 

pendekatanProblem Based Learning (PBL)dapat meningkatkan 

kemampuan koneksi matematika siswa, karena siswa diberikan 

kemudahan dalam menyelesaiakn persoalan secara berkelompok, sehingga 
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efektivitas belajar siswa menjadi maksimal dan apa yang diharapkan guru 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dapat tercapai. 

Sehingga dengan penggunaan pendekatan PBL dapat 

membangkitkan kembali pengetahuan-pengetahuan dasar yang sebelumnya 

sudah diperoleh oleh siswa. Atau dengan kata lain pendekatan PBL ini 

merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan koneksi siswa dan 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kartika Nurfarida mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “ Efektifitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan Pendekatan PBL 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 15 

Yogyakarta”. Dimana hasil penelitian yang dilakukan Kartika Nurfarida 

tersebut berdasarkan perhitungan efektifitas hasil belajar siswa yang mengikuti 

kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

(NHT) dengan pendekatan PBL lebih tinggi sebesar 16,03% dibanding siswa 

yang tidak menggunakan pendekatanPBL. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Zulaicha Ranum Frastica yang juga mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian 

“Peningkatan Kemampuan koneksi Matematika Melalui Pendekatan Open-

Ended pada Siswa SMP ditinjau dari Perbedaan Gender”. Dari hasil analisis 
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data yang dilakukan, didapatkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

koneksi matematika siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan 

Open-Ended. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata kelas eksperimen 

0,51 lebih tinggi dibanding kelas kontrol 0,12. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, pendekatanProblem Based 

Learning (PBL)diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar, keaktifan dan 

kreatifitas dalam pemecahan masalah matematika. Adapun yang membedakan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang relevan adalah 

peneliti ingin menelaah adakah pengaruh penerapan pendekatanProblem 

Based Learning (PBL)terhadap kemampuan koneksi matematis siswa yang 

ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan acuan pengoperasian suatu penelitian 

agar sesuai dan terarah, atau konsep yang digunakan untuk memberi batasan 

terhadap konsep-konsep teoritis agar penelitian menjadi jelas dan terarah. 

Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan 

konsep operasional dari variabel tersebut dan di antaranya adalah: 

1. Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

PendekatanPBL adalah sebagai variabel bebas atau yang disebut sebagai 

variabel pertama yang memberikan pengaruh kepada variabel kedua. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaan pendekatanPBL adalah: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa langkah: 
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1) Memilih pokok bahasan untuk penerapan pendekatanPBL 

2) Menyiapkan perangkat berupa silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP), dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

3) Menyiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal pretest dan 

posttest. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Kegiatan awal  

a) Guru memberikan pengantar berupa masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan materi. 

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan hal-hal 

yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa terlibat secara 

aktif dalam aktifitas pemecahan masalah yang diberikan. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. 

b) Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. 

c) Guru mendorong dan membimbing siswa untuk mengumpulkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah 

yang diberikan guru. 

d) Guru memperhatikan dan mendampingi siswa dalam melakukan 

penyelidikan permasalahan yang diberikan agar mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 
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e) Guru membantu dan  mengarahkan siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan laporan. 

f) Siswa merembukkan pembagian tugas dalam penyusunan 

laporannya. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa mengevaluasi hasil laporan kerja kelompok 

yang telah dilakukan dan menyimpulkan secara keseluruhan materi 

yang dipelajari. 

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 

materi yang masih kurang dimengerti. 

c. Tahapan Evaluasi 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran dan hasil pembelajaran dengan memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan materi yang telah dipelajari. 

2. Kemampuan koneksi matematis 

Kemampuankoneksimatematis adalah kemampuan dalam 

mengaitkan konsep-konsepmatematika baikantarkonsepmatematika 

itusendirimaupun mengaitkan konsep matematika dengan bidang  lain. 

Adapun pedoman penskoran kemampuan koneksi matematika siswa 

yang  digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.3.
31
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TABEL II.3 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN KONEKSI 

Acuan Pemberian Skor Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Indikator  Respon Siswa Terhadap Soal Skor 

Mengidentifikasi 

masalah dalam 

kehidupan sehari-

hari dan 

menuliskannya 

dalam model 

matematika 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan kalimat matematika dengan benar 

tetapi penyelesaian tidak sesuai, atau jawaban 

benar tetapi penyelesaian tidak sesuai 

2 

Menuliskan kalimat matematika dan prosedur 

penyelesaian dengan benar, tetapi jawaban kurang 

tepat 

3 

Menuliskan kalimat matematika dengan benar dan 

jawaban benar 
4 

Menggunakan 

konsep matematika 

yang mendasari 

atau terkait dengan 

topik yang 

dipelajari untuk 

memecahkan 

masalah 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan hubungan dengan benar tetapi 

prosedur penyelesaian tidak sesuai 
2 

Menuliskan hubungan dengan benar, prosedur 

penyelesaian sesuai tetapi jawaban kurang tepat 
3 

Menuliskan jawaban dengan benar dan jawaban 

benar 
4 

Menggunakan 

konsep matematika 

terkait dengan 

disiplin ilmu lain 

untuk memecahkan 

masalah 

 

 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan hal-hal yang diketahui tetapi 

menuliskan hubungan kurang lengkap 
2 

Menuliskan hubungan dengan lengkap tetapi 

jawaban kurang tepat 
3 

Menuliskan hubungan dengan benar dan jawaban 

tepat 
4 

Sumber: berdasarkan indikator kemampuan koneksi yang telah dimodifikasi. 

 

 

 



34 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu 

kebenarannya. Berdasarkan permasalan dan kajian teori yang telah 

diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar menggunakan 

pendekatan Problem Based Learning (PBL)  lebih baik dari pada siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

Ho : Kemampuan koneksi matematis siswa yang belajar menggunakan 

pendekatan Problem Based Learning (PBL) tidak lebih baik dari pada siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

2. Ha : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal tinggi yang 

belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL)  lebih 

baik dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

Ho : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal tinggi yang 

belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) tidak 

lebih baik dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

3. Ha : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal sedang 

yang belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL)  

lebih baik dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

Ho : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal sedang 

yang belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) 
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tidak lebih baik dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

4. Ha : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal redah yang 

belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) lebih baik 

dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

Ho : Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan awal redah yang 

belajar menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) tidak 

lebih baik dari pada siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

5. Ha : Terdapat interaksi antara pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa. 

Ho : Tidak terdapat interaksi antara pendekatan Problem Based Learning 

(PBL) yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa. 

 

 

 

 


