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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi matematika berasal dari kata Mathematical 

Connection dalam bahasa inggris, yang kemudian dipopulerkan oleh 

NCTM dan dijadikan sebagai salah satu standar kurikulum. 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa 

menghubungkan konsep-konsep matematika baik antar konsep itu 

sendiri maupun menghubungkan konsep matematika dengan bidang 

lainnya. Menurut Sumarmo, Koneksi matematika (Mathematical 

Connection) merupakan kegiatan yang meliputi, mencari hubungan 

antara berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami 

hubungan antar topik matematik, menggunakan matematika dalam 

bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari1.  

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. 

                                                           
1Utari Sumarmo. Berpikir dan Disposisi Matematika Serta Pembelajarannya. (Bandung: 

2013) 
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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.2 

Sehubungan dengan hal tersebut, pembelajaran matematika 

memerlukan adanya penekanan kepada materi yang mengarah adanya 

keterkaitan dalam matematika baik dengan matematika itu sendiri 

maupun dengan materi lainnya. Matematika tidak diajarkan secara 

terpisah antar topik. Masing-masing topik dapat dilibatkan atau terlibat 

dengan topik lainnya. Oleh karena itu, pemahaman peserta didik pada 

satu topik akan membantu untuk memahami topik yang lain. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Jamawi bahwa koneksi 

matematis (Mathematical Connection) didasarkan bahwa 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 

                                                           
2 Utari Sumarmo, Dkk. Kajian Filosofi, Teori, Kualitas dan Manajemen Pendidikan. Vol 

1 No 2, Tahun 2007, h. 149 
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pengembangan ilmu lainnya serta yang ketiga matematika sebagai 

ilmu yang dapat digunakan secara langsung dalam memecahkan 

masalah kehidupan manusia.3 

Dari paparan teori tersebut jelaslah bahwa kemampuan koneksi 

matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep 

matematika yang tentunya memperluas pengetahuan peserta didik 

terhadap matematika. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan 

sebagai kemampuan mengoneksikan antar topik matematika, disiplin 

ilmu lain, serta kehidupan sehari-hari. 

b. Indikator Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis dapat diukur dengan 

memperhatikan indikator-indikator kemampuan tersebut. Berikut 

merupakan indikator kemampuan koneksi matematika menurut 

Kusumah:4 

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 antar topik matematika 

4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan disiplin 

ilmu lain 

5) Mengunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
3Jarnawi Afgani D. Analisis Kurikulum Matematika. (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2011). h. 421 
4Ibid., h. 421 
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Menurut NCTM standar koneksi yang harus dimiliki peserta didik 

adalah:5 

1) Mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika 

2) Memahami bagaimana ide-ide matematika berhubungan dan saling 

berkaitan sehingga merupakan suatu sistem yang utuh. 

3) Mengenali dan menerapkan matematika pada bidang lain 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terdapat tiga aspek 

indikator penilaian kemampuan koneksi matematika yang sama, yaitu: 

a) Aspek koneksi antar topik matematika 

Pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian suatu 

situasi permasalahan matematika, diperlukan menghubungkan 

konsep-konsep matematika yang lain. Di mana masing-masing 

konsep antar topik matematika saling berhubungan. Misalnya, ketika 

peserta didik akan menyelesaikan suatu permasalahan dari sistem 

persamaan linier dua variabel maka langkah penyelesaian dapat 

dikerjakan dengan menggunakan beberapa cara, seperti: metode 

grafik, metode eliminasi, metode subtitusi, serta metode eliminasi 

dan subtitusi. Dengan metode tersebut peserta didik dapat 

menghubungkan konsep matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan, seperti proses aljabar dalam pengerjaan metode 

tersebut. 

 

                                                           
5Gustine Primadya A. Skripsi Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Kelas 

VIII Pada Materi Kubus dan Balok. Diakses 26 Januari 2017 
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b) Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain 

Pada aspek ini, konsep matematika dapat dikaitkan dengan 

disiplin ilmu lain atau bidang studi lain dalam penyelesaian suatu 

masalah matematis. Contohnya, untuk menyelesaikan permasalahan 

tentang banyak virus yang berkembang dalam suatu periode waktu 

maka dapat menggunakan rumus deret geometri. 

c) Aspek koneksi dengan dunia nyata peserta didik/koneksi dengan 

kehidupan sehari-hari 

Aspek ini menunjukkan bahwa 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 laba 

atau rugi dari suatu transaksi jual beli. 

2. Kemampuan Awal Matematis 

Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang 

berlainan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran, karena proses pembelajaran sedikit 

banyaknya akan dipengaruhi oleh kemampuan belajar. Sedangkan 

menurut Dick dan Carry menyebutkan bahwa kemampuan awal 

(Entery Behavior) didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dimiliki peserta didik selama ia melanjutkan ke jenjang 

berikutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal adalah 

kemampuan pengetahuan mula-mula yang harus dimiliki seorang 
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siswa yang merupakan prasyarat untuk mempelajari pelajaran yang 

lebih lanjut dan agar dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya.6 

Gagne yang dikutip oleh Sudjanamenyatakan bahwa 

kemampuan awal lebih rendah daripada kemampuan baru dalam 

pembelajaran. 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 Hudoyo menegaskan 

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. 

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. 

Dalam mempelajari matematika diperlukan pemahaman yang 

mendalam terhadap materi yang mendasari materi-materi yang lebih 

                                                           
6Lukman Harun. 2010. Tesis Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan 

Pendekatan CTL Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VII SMP Negeri 

Kabupaten Sukoharjo. 
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tinggi. Menurut Muchlishin kemampuan awal matematika adalah suatu 

kesanggupan yang dimiliki oleh peserta didik baik alami maupun yang 

dipelajari untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu secara historis 

dimana mereka memberikan respon yang positif atau negatif terhadap 

objek tersebut dengan menggunakan penalaran dan cara-cara berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan inovatif serta menekankan 

pada penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan 

memecahkan masalah. 

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 model pembelajaran generatif 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 siswa7. 

 

 

 

                                                           
7Ramon muhandas. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok terhadap Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII MTsN Kota 

Padang, Suska Jurnal Of Mathematics Education Vol 1, No 1, h. 35. 
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TABEL II. 1 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Motivasi Belajar Keterangan 

𝑥 ≥ (�̅� + 𝑆𝐷) Tinggi 

(�̅� − 𝑆𝐷) > 𝑥 > (�̅� + 𝑆𝐷) Sedang 

𝑥 ≤  (�̅� − 𝑆𝐷) Rendah 

Sumber. Tesis Ramon Muhandaz 

3. Model Pembelajaran Generatif 

a. Model Pembelajaran Pengertian Model Pembelajaran 

Generatif 

Pembelajaran dengan dasar pandangan kontruktivisme dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam model 

pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran generatif. 

Model pembelajaran generatif merupakan model pembelajaran 

berbasis kontruktivisme, yang lebih menekankan pada 

pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang sudah dimiliki siswa sebelumnya8 

Pembelajaran generatif pertama kali diperkenalkan oleh 

Osborne dan Cosgrove9. Osborne & Wittrock mengungkapkan 

bahwa esensi pembelajaran generatif bertumpu pada pemikiran 

(otak manusia), bukanlah penerima informasi pasif tetapi aktif 

mengkontruksi dan menafsirkan informasi serta mengambil 

kesimpulan. Pembelajaran generatif juga merupakan suatu 

pembelajaran tentang bagaimana seorang siswa membangun 

                                                           
8Iskandar dan Agustini. 2014. Model Pembelajaran Generatif Untuk Mengenbangkan 

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa, Jurnal Pendidikan Matematika Volume 2 No 

1, h. 9 
9Made Wena. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. (Jakarta: Bumi Aksara,  

2009). h. 177   
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pengetahuan dalam pikirannya, seperti membangun ide tentang 

suatu fenomena atau membangun arti suatu istilah dan juga 

membangun strategi untuk sampai pada suatu penjelasan tentang 

pernyataan bagaimana dan mengapa.10 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-

langkah model pembelajaran generatif. Hal ini dikarenakan adanya 

kelebihan yang diberikan dari langkah-langkah tersebut. Kelebihan 

dimaksud adalah adanya tahap eksplorasi yang dimiliki dapat 

menimbulkan konflik kognitif siswa akan pendapat mereka sendiri. 

Pada tahap ini guru menggali informasi yang telah dimiliki siswa 

berupa konsep yang mengarahkan pada informasi baru yang akan 

diperoleh siswa. Untuk mendorong siswa agar mampu melakukan 

eksplorasi, guru dapat memberikan stimulasi berupa beberapa 

aktivitas/tugas-tugas melalui demonstrasi/penelusuran. Selain itu 

pada tahap eksplorasi siswa juga mendapatkan informasi dan 

pengalaman baru yang berhubungan dengan struktur kognitif 

siswa, berarti dalam belajar siswa tidak hanya menerima informasi 

baru dan pengalaman baru saja, tetapi juga penstrukturan kembali 

informasi dan pengalaman untuk mengakomodasikan informasi 

dan pengalaman barunya. Proses pembelajaran generatif dapat 

diilustrasikan seperti berikut :11 

 

                                                           
10Hakim. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika. Jurnal Formatif 4(3): 196-207, 2014. 
11 ibid 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran generatif 

 Langkah-langkah pembelajaran generatif  terdiri atas empat tahap 

yaitu : 

a) Pendahuluan atau tahap eksplorasi 

Tahap pertama yaitu tahap eksplorasi yang disebut juga tahap 

pendahuluan. Pada tahap eksplorasi guru membimbing siswa untuk 

melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal 

yang diperoleh dari pengalaman sehari-harinya atau diperoleh dari 

pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. Pada proses 

pembelajaran ini guru berperan memberikan dorongan, bimbingan, 

motivasi dan memberi arahan agar siswa mau dan dapat 

mengemukakan pendapat atau ide. Untuk mendorong siswa agar 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

GENERATIF Pemfokusan 

Eksplorasi/ pendahuluan 

Tantangan/Pengenalan 

Konsep 

Penerapan Konsep 

Gambar II. 1Langkah-langkah 

Pembelajaran Generatif 
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mampu melakukan eksplorasi, guru dapat memberikan stimulus 

berupa beberapa aktivitas atau tugas-tugas seperti melalui 

demonstrasi atau penulusuran terhadap suatu permasalahan yang 

dapat menunjukkan data dan fakta yang terkait dengan konsepsi 

yang akan dipelajari. 

b) Pemfokusan 

Tahap kedua yaitu tahap pemfokusan atau pengenalan konsep 

atau intervensi. Pada tahap pemfokusan siswa melakukan 

pengujian hipotesis melalui kegiatan-kegiatan untuk lebih 

mengenal materi-materi yang digunakan untuk mengeksplorasi 

konsep. Di samping itu, siswa juga mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari serta 

mempresentasikan atau mengkomunikasikan konsepsnya kepada 

teman sejawatnya melalui diskusi kelompok atau diskusi kelas. 

c) Tantangan 

Tahap ketiga yaitu tahap tantangan disebut juga tahap 

pengenalan konsep. Pada tahap tantangan guru berperan sebagai 

moderator dan fasilitator agar jalannya diskusi dapat terarah. Guru 

mempertimbangkan dan menghargai semua gagasan siswa. Pada 

tahap ini sebaiknya guru memberikan pemantapan konsep dan 

latihan soal. Latihan soal dimaksud agar siswa memahami secara 

mantap konsep tersebut. Pada pihak lain, para siswa 

mempertimbangkan serta menguji gagasan teman sejawatnya 
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dengan jalan mencari bukti-bukti sehingga diharapkan pada akhir 

diskusi siswa memperoleh kesimpulan dan pemantapan konsep 

yang benar. 

d) Penerapan Konsep 

Pada tahap ini, guru memberikan soal-soal. Kemudian 

siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan konsep 

barunya atau konsep yang benar dalam situasi baru yang berkaitan 

dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini 

siswa perlu diberi latihan-latihan soal. Dengan adanya latihan 

soal, siswa akan semakin memahami konsep secara mendalam dan 

bermakna. Lebih lanjut, guru membantu siswa dalam 

memecahkan masalah-masalah yang sulit12. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Generatif 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Generatif 

a) Dapat mengenali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, 

sebagai dasar perpaduan dengan pengetahuan baru. 

b) Menumbuhkan kembali daya ingat siswa, dari yang 

sebelumnya telah tertanam dalam pikirannya. 

c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memadukan 

pemikirannya dengan pengetahuan baru. 

d) Membuat atau menemukan konsep baru dalam bidang 

pengetahuan. 

                                                           
12 Made Wena. Op. Cit. h. 178 
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Jadi model pembelajaran generatif adalah model 

pembelajaran dalam menggunakan pendekatan generatif yang 

berorientasi pada paham bahwa belajar pada dasarnya adalah 

pengembangan intelektual. Teori atau konsep baru yang diperoleh 

dengan model ini merupakan generalisasi dari faktor-faktor 

empiris, sehingga pembahasan dimulai dari fakta-fakta atau data-

data. Konsep atau teori yang telah diuji kemudian disusun menjadi 

suatu kesimpulan.13 

2) Kekurangan Model Pembelajaran Generatif 

a) Siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam 

pemikirannya akan mengalami kesulitan dalam megikuti 

pembelajaran ini. 

b) Apa yang dipikirkan oleh guru, belum tentu sesuai dengan apa 

yang ada dalam pemikiran siswa. 

c) Harus banyak membaca sehingga dapat memadukan 

pengetahuan yang ada dalam pikiran siswa dengan 

pengetahuan yang baru diajarkan. 

d) Memadukan pengetahuan yang ada dengan yang baru 

merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisa tinggi.14 

Wena mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran 

generatif dikhawatirkan terjadi salah konsep bagi siswa oleh 

                                                           
13Mimin Minarni Amelia. Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematika Siswa. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). 
14Istarani dan Muhammad Ridwan. 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif. (Medan: Media 

Persada). h. 137 
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karena itu guru harus membimbing siswa dalam menggali 

pengetahuan dan mengevaluasi hipotesis siswa pada tahap 

tantangan setelah siswa melakukan presentasi. Sehingga siswa 

dapat memahami materi dengan benar, meskipun usaha menggali 

pengetahuan sebagian besar adalah dari siswa itu sendiri. 

B. Hubungan Antara Model Pembelajaran Generatif dan Koneksi 

Matematis 

Dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan siswa sangat dipengaruhi 

oleh guru. Terutama pelajaran matematika, guru harus memiliki strategi agar 

anak didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Serta mengenai pada 

tujuan yang diharapkan. Menurut Slameto, “belajar yang efisien dapat tercapai 

apabila menggunakan strategi yang tepat.”15 

Pembelajaran matematika di sekolah sangat diperlukan karena dapat 

membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari dan juga membantu siswa 

dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dengan pembelajaran 

matematika diharapkan siswa memiliki kemampuan-kemampuan untuk 

menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu dari kemampuan tersebut 

adalah kemampuan koneksi matematika. Melalui koneksi matematika, konsep 

pemikiran dan wawasan siswa terhadap matematika akan semakin luas 

sehingga siswa tidak hanya tertuju pada suatu topik yang sedang dipelajari. 

Namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, siswa lebih 

cenderung tertuju pada materi yang sedang dipelajari saja dan melupakan 

                                                           
15Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta. 

2003). h. 76. 
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materi sebelumnya. Siswa menganggap materi yang sudah berlalu tidak 

diperlukan lagi untuk diingat. Akibatnya ketika mereka dihadapkan dengan 

persoalan atau materi baru yang melibatkan materi sebelumnya, mereka 

kesulitan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga siswa 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak 

menyenangkan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya 

kecerdasan siswa, kemampuan belajar, minat siswa, model pembelajaran, 

suasana belajar, dan kompetensi guru.  

Menanggapi hal-hal tersebut, guru hendaknya menyelenggarakan suatu 

pembelajaran yang inovatif dan kondusif agar dapat lebih melibatkan siswa 

secara aktif dalam belajar, sehingga siswa memiliki kemampuan koneksi 

matematika yang tinggi. Berdasarkan teori model pembelajaran yang 

memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematika salah 

satunya adalah model pembelajaran generatif (Generatif Learning). 

Slavin mengemukakan bahwa ada dua alasan penggunaan pembelajaran 

kooperatif untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini menjadi 

kelemahan, yaitu:16 

a. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dari orang lain, serta 

dapat meningkatkan harga diri. 

                                                           
16Wina  Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Kencana 2010). h. 242. 
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b. Pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam 

berfikir, memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan 

dengan keterampilan. 

 Model pembelajaran generatif merupakan model pembelajaran dengan 

melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan yang baru 

dengan menghubungkan pengetahuan (pengalaman) yang dimiliki sebelumnya 

dengan pengetahuan yang sedang dipelajari. Model pembelajaran generatif  

diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar, siswa diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengembangkan 

kemampuan pemahaman dan metakognitifnya serta potensi lainnya. Guru 

hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk memacu motivasi, dan tanggung 

jawab siswa dalam suasana yang menyenangkan, sehingga materi 

pembelajaran akan mudah dipahami oleh siswa secara mandiri dan 

pembelajarannya menjadi pembelajaran yang bermakna. 

C. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana, dkk dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Generatif (MPG) untuk Pelajaran Matematika di Kelas 

X SMA Negeri 8 Palembang”. Dari penelitian ini menunjukkan keefektifan 

penerapan Model Pembelajaran Generatif untuk pelajaran matematika kelas 

X mencapai 76,32%, dengan kategori “efektif”.17 

Dhini Kusumawati  dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Inkuiri dalam Pembelajaran Matematika Terhadap Peningkatan Kemampuan 

                                                           
17Lusiana, dkk. Penerapan Model Pembelajaran Generatif (MPG) untuk Pelajaran 

Matematika di Kelas X SMA Negeri 8 Palembang. Jurnal Pendidikan Matematika 

Volume 3. No. 2 PPs UNSRI 2009. h. 45 
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Koneksi Matematik Siswa” menyimpulkan dari hasil tes kemampuan koneksi 

diperoleh nilai rata-rata kelas kontrol 67,5 dan rata-rata kelas eksperimen 

77,83. Dengan kata lain, rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematik 

siswa pada siswa yang diajarkan dengan metode inkuiri lebih tinggi dari rata-

rata hasil tes kemampuan koneksi matematik siswa yang diajarkan dengan 

model pembelajaran langsung.18 

Gusti Ayu Mahayukti dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Generatif Dengan Metode PQ4R dalam 

Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika”, menyimpulkan 

hasil penelitian menunjukkan di akhir pembelajaran rata-rata skor hasil 

belajar siswa didapatkan 6,93 pada siklus I, 7,82 pada siklus II, dan 8,02 pada 

siklus III. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran generatif dengan metode 

PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar, meningkatkan aktifitas belajar, dan 

meningkatkan kualitas pengajaran guru. Selain itu pula, pembelajaran 

generatif dengan metode PQ4R mendapat tanggapan positif dari guru dan 

siswa.19 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, model pembelajaran generatif 

diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan 

meningkatkan koneksi matematika siswa. Sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan penelitian yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap 

                                                           
18Dhini Kusumawati. 2010. Skripsi Pengaruh Metode Inkuiri dalam Pembelajaran 

Matematika Terhadap Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematik Siswa. (diakses 20 

Juni 2016) 
19Gusti Ayu Mahayukti. 2001. Skripsi Pengembangan Model Pembelajaran Generatif 

Dengan Metode PQ4R dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika. 

(Diakses 20 Juni 2016). 
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kemampuan koneksi matematis siswa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini belum pernah diteliti sebelumnya. 

D. Konsep Operasional 

1. Kemampuan Koneksi Matematik 

 Secara operasional yang dimaksud dengan kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan siswa dalam mengaitkan topik yang sedang 

dibahas dengan topik matematika lainnya, dengan pelajaran lain, atau 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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            TABEL II. 2 

PEDOMAN PENSKORAN INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIKA 

Indikator 

Koneksi 

Matematik 

Jawaban Skor 

Aspek koneksi 

antar topik 

matematika. 

 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi Konsep/prosedur/proses 

matematika yang termuat dalam informasi 

yang disajikan 
0 – 3 

Menjelaskan hubungan antara 

konsep/prosedur/proses matematika serta 

mengidentifikasi nama hubungan tersebut 
0 – 6 

Sub-total (satu butir tes) 0 

Aspek koneksi 

dengan disiplin 

ilmu lain. 

 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi representasi ekuivalen 

suatu konsep matematika 
0 – 3 

Mengidentifikasi nama hubungan 

prosedur/proses yang termuat dalam 

representasi ekuivalen suatu konsep 

matematika 

0 – 3 

Mengidentifikasi konsep/proses yang 

termuat dalam konten bidang studi lain 
0 – 2 

Sub-total (satu butir tes) 0 – 8 

Aspek koneksi 

dengan dunia 

nyata peserta 

didik/koneksi 

dengan 

kehidupan sehar 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi konsep/proses yang 

termuat dalam konten masalah kehidupan 

sehari-hari yang disajikan 
0 – 3 

Mengidentifikasi konsep/proses 

matematika yang serupa dengan 

konsep/prosedur dalam masalah-masalah 

sehari-hari 

0 – 3 

Menyelesaikan masalah yang ada dalam 

soal 
0 – 4 

Sub-total (satu butir tes) 0 – 10  

Sumber:  Modifikasi pedoman Pemberian Skor Pada Beragam Tes 

Kemampuan Matematik Utari Sumarmo. 

 

 

2. Model Pembelajaran Generatif 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Model pembelajaran generatif   sebagai 

variabel bebas dan kemampuan koneksi matematis sebagai variabel 
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terikat. Adapun langkah-langkah kegiatan guru dan siswa selama proses 

pembelajaran generatif  dapat dijabarkan sebagai berikut. Tahap 

pelaksanaan model pembelajaran generatif dikelas sebagai berikut : 

1. Kegiatan Inti  

a) Tahap Pendahuluan atau Eksplorasi 

1) Guru memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan 

luas permukaan kubus 

2) Siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus, untuk menggali konsep awal siswa. 

b) Tahap Pemfokusan 

1) Guru menggali lebih terarah melalui lembar kerja siswa yang 

tujuannya untuk memfokuskan konsep yang ingin dipelajari, 

yaitu mengenai luas permukaan kubus. 

2) Siswa menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan oleh 

guru secara berdiskusi dalam kelompoknya. 

c) Tahap Tantangan 

1) Siswa menyimpulkan dan menulis dalam lembar kerja 

2) Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan menuliskan dipapan tulis dan kelompok lain 

menanggapi. Hasil diskusi yang disampaikan tidak terpaku 

pada kesimpulan bersama, masing-masing siswa berhak 

mengajukan pendapat sendiri. 
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3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

sharing idea antar siswa atau antar kelompok siswa sehingga 

siswa dapat membandingkan gagasannya dengan siswa lain. 

4) Siswa mengembangkan pengetahuannya melalui tanya jawab 

interaktif agar lebih memahami konsep yang baru saja 

dipelajari dibawah bimbingan guru. 

5) Guru memberikan koreksi, tambahan atau penguatan untuk 

meluruskan pemahaman siswa. 

d) Tahap Penerapan Konsep 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan pemahaman konsep baru diperolehya kedalam 

konteks lain. 

2) Guru memberikan lembar kerja tugas yang berfungsi sebagai 

evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan dan 

dikerjakan secara individu. 

3) Siswa mengerjakan soal dan guru membantu siswa 

memecahkan masalah yang sulit. 

4) Siswa menyajikan solusi masalah kepada teman sejawatnya 

dikelas. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Terdapat perbedaan Kemampuan Koneksi Matematis siswa yang         

belajar  menggunakan model pembelajaran generatif dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran langsung. 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran generatif dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran langsung. 

2. Ha: : Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran yang diuji 

dari KAM terhadap kemampuan koneksi matematis. 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran yang 

diuji dari KAM terhadap kemampuan koneksi matematis. 

 


