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ABSTRAK 

 

Noviliana, (2018): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Generatif Ditinjau 

dari Kemampuan Awal Matematis Siswa terhadap  

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan koneksi 

matematika siswa di SMP Negeri 3 Langgam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran generatif ditinjau dari 

kemampuan awal matematis siswa terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di Tahun Akademik 

2016/2017. Teknik pengambilan sampel Purposive Sampling digunakan dalam 

penelitian ini, dan diperoleh siswa kelas VII kelas A sebagai kelompok eksperimen 

dan C sebagai kelompok kontrol berjumlah 29 siswa per kelas. Uji t dan ANOVA dua 

arah (dua rancangan faktorial) adalah teknik analisis data. Tes  adalah instrumen yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa dan kemampuan koneksi matematis. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran generatif terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Uji hipotesis 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, hasil yang diperoleh thitung > ttabel pada taraf signifikan 5% atau 2,101> 2,042. 

Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan 

awal siswa terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Dengan demikian, model 

pembelajaran generatif mempengaruhi kemampuan koneksi matematis siswa di SMP 

Negeri 3 Langam. 

 

Kata kunci:  Model Pembelajaran Generatif, Kemampuan Awal Siswa, 

Kemampuan Koneksi Matematis 
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ABSTRACT 

Noviliana, (2018): The Effect of Using Generative Learning Model Derived 

from Student Prior Knowledge toward Student Mathematic 

Connection Ability at Junior High School 

This research was instigated by the low of student mathematic connection 

abilityat State Junior High School 3 Langam.  It aimed at knowing the effect of using 

Generative learning model derived from student prior knowledge toward student 

mathematic connection ability.  The population of this research was all the eighth 

grade students in the Academic Year of 2016/2017.  Purposive sampling technique 

was used in this research, and it was obtained the eighth grade students of classes A 

as the experimental group and Cas the control group amount 29 students per class.  t-

test and two-way ANOVA (two factorial design) were the techniques of analyzing the 

data. Descriptive test was the instrument used to measure student prior knowledgeand 

mathematic connection ability.  The research findings showed that there was aneffect 

of using Generative learning model toward student mathematic connection ability.  

Hypothesis testing revealed that there was a difference between experimental and 

control groups, tobserved was higher than ttable at 5% significant level or 2.101>2.042. 

There was no direct interaction between student prior knowledge and mathematic 

connection ability.  Thus, Generative learning model affected student mathematic 

connection abilityat State Junior High School 3 Langam. 

Keywords: Generative Learning Model, Student Prior Knowledge, Mathematic 

Connection Ability 
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 ملّخص

( : تأثير تطبيق نموذج التعليم التجانسي باعتبار القدرة األولية 2018نوفيليانا، )

التالميذ في المدرسة على القدرة االتصالية الرياضيةلدى 

 المتوسطة

هذا البحث مؤّسس على قلة القدرة االتصالية الرياضية لدى التالميذ في 

المدرسة المتوسطة الحكومية الثالثة بالنججام. ويهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير 

باعتبار القدرة األولية لدى التالميذ على قدرة اتصالهم تطبيق نموذج التعليم التجانسي 

والمجتمع في هذا البحث  بالنججام.الحكومية الثالثة  الرياضي في المدرسة المتوسطة

عام في المدرسة المتوسطة الحكومية الثالثة بالنججامجميع تالميذ الفصل الثامن 

م. وجمع العينة في هذا البحث بأسلوب العينة العشوائية العنقودية، 6102/6102

لتجريبي والفصل الثامن "ج" كالفصل الضابطي وبتعيين الفصل الثامن "أ" كالفصل ا

تلميذا. وأسلوب تحليل البيانات المستخدم هو  62حيث أّن عدد التالميذ من كل فصل 

وتصميم الجهبين. وكان االختبار المشروح أدة من أدوات البحث المستخدمة tاختبار

لّت نتيجة البحث لتقدير القدرة األولية والقدرة االتصالية الرياضية لدى التالميذ. ود

تطبيق نموذج التعليم التجانسي باعتبار القدرة األولية لدى على وجود التأثير في 

. والفرضية دلّت على التالميذ على قدرة اتصالهم الرياضي في المدرسة المتوسطة

وجود الفرق ما بين الفصل التجريبي والفصل الضابطي. ودلّتالنتيجةعلى أّن 

tحساب>tاليوجد التعامل 6،1،6<6،010بحصولها  %5في المستوى الهام بقدر  جدول .

المباشر بين القدرة األولية والقدرة االتصالية الرياضية لدى التالميذ. فلذلك كان 

على القدرة االتصالية األولية األولية التعليم التجانسي مؤثّرا باعتبار القدرة الرياضية 

 ة الحكومية الثالثة بتامبانج.لدى التالميذ في المدرسة المتوسط

 

نموذج التعليم التجانسي، القدرة األولية لدى التالميذ، القدرة الكلمات األساسية : 
 االتصالية الرياضية.

 
 
 

 
 


