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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Koneksi Matematika 

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan 

untuk memudahkan (melancarkan) segala urusan atau kegiatan.
9
 

Koneksi berasal dari bahasa Inggris “connection” artinya hubungan
10

 

atau keterkaitan. Koneksi berkaitan dengan matematika disebut dengan 

koneksi matematika. Koneksi matematika berasal dari “mathematical 

connetion” yang kemudian dipopulerkan oleh NCTM (Nation Counsil 

of Teacher Of Mathematics) mengulas pembelajaran matematika dari 

tingkat dasar sampai tingkat menengah. Pada dasarnya kemampuan 

koneksi merupakan kemampuan menghubungkan suatu materi dengan 

materi lain, menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, 

menghubungkan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran lain, dan 

lain-lain. Koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan 

secara eksternal dan internal. Keterkaitan secara internal adalah 

keterkaitan antara konsep-konsep matematika yaitu berhubungan 

dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan secara eksternal, yaitu 

                                                             
9  Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 

2005), h. 310 
10

 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 139 

13 
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keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari maupun 

bidang lain seperti fisika, kimia, agama dan lain-lain. 

b. Indikator Kemampuan Koneksi Matematika 

Menurut NCTM dalam buku John A. Van De walle standar koneksi 

yang harus dimiliki siswa adalah:
11

 

1)  Menggunakan hubungan 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:
12

 

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. 

 

Menurut Kusumah dalam buku Jarnawi Afgani D. Indikator 

penilaian kemampuan koneksi matematika dapat dilihat dari:
13

 

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 

4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan 

disiplin ilmu lain 

                                                             
11

 John A. Van De Walle, Sekolah Dasar dan Menengah Matematika 

Pengembangan Pengajaran., h. 5 
12 

Wahyudin, Pembelajaran & Model-Model Pembelajaran, (Bandung: CV Ipa 

Abong, 2008), h. 49-54 
13

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

Terbuka, 2011), h. 421 
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4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan 

disiplin ilmu lain 

5) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka koneksi 

matematika dapat dibagi ke dalam empat aspek indikator penilaian 

kemampuan koneksi matematika yang sama, yaitu: 

1) Aspek koneksi antar topik matematika pada pokok bahasan sama 

Pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian suatu 

situasi permasalahan matematika, maka diperlukan 

menghubungkan konsep-konsep matematika yang lain akan tetapi 

masih dalam satu  pokok bahasan materi. Dimana masing-masing 

konsep matematika antar topik matematika saling berhubungan. 

Misalnya, ketika siswa akan mencari penyelesaian dari 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.  

2) Aspek koneksi antar topik matematika pada pokok bahasan beda 

Pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian suatu 

situasi permasalahan matematika, maka diperlukan 

menghubungkan konsep-konsep matematika yang lain pada pokok 

bahasan yang berbeda. Dimana masing-masing konsep matematika 
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antar topik matematika saling berhubungan. Misalnya, ketika siswa 

akan mencari penyelesaian dari suatu tinggi limas dengan alas 

berbentuk persegi maka langkah penyelesaiannya dapat ditentukan 

dengan cara menggunakan konsep teorema phytagoras.   

3) 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.  

4) 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. 

Dalam penelitian ini indikator kemampuan koneksi matematis yang 

digunakan berupa aspek koneksi antar topik matematika pada 

pokok bahasan sama, aspek koneksi antar topik matematika pada 

pokok bahasan berbeda, Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, 

dan Aspek koneksi dengan dunia nyata siswa/koneksi dengan 

kehidupan sehari–hari.  
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c. Kriteria Skor Kemampuan Koneksi 

Berikut merupakan kriteria skor kemampuan koneksi matematika 

yang diadaptasi dari Kelengkapan Bahan Ajar Mata Kuliah Evaluasi 

Pembelajaran Matematika pada Program Magister Pendidikan 

Matematika STKIP Siliwangi Bandung tahun 2016.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Utari Sumarmo, Artikel: Diktat Pedoman Pemberian Skor Pada Beragam Tes 

Kemampuan Matematik (Program Magister Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi 

Bandung, 2016) [tidak diterbitkan] 
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TABEL II.1 

RUBRIK PEMBERIAN SKOR KEMAMPUAN KONEKSI 

Indikator 

Koneksi 

Matematis 

Jawaban Skor 

Koneksi 
matematis pada 

pokok bahasan 

berbeda. 

Jawaban benar, mengenal hubungan antar ide-ide 

matematika, memahami  hubungan ide-ide matematis dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit 

jawaban yang salah. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar 

kriteria. 
2 

Jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan 

kriteria. 
1 

Jawaban tidak ada. 0 

Koneksi 

matematis pada 

pokok bahasan 

sama. 

Jawaban benar, mengenal hubungan antar ide-ide 

matematika, memahami  hubungan ide-ide matematis dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit 

jaaban yang salah. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar 

kriteria. 
2 

Jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan 

kriteria. 
1 

Jawaban tidak ada. 0 

Koneksi 

matematis antar 

matematika 

dengan ilmu 

lain. 

Jawaban benar, mengenal hubungan antar ide-ide 

matematika, memahami  hubungan ide-ide matematis dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit 

jaaban yang salah. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar 

kriteria. 
2 

Jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan 

kriteria. 
1 

Jawaban tidak ada. 0 

Koneksi 

matematis antar 

matematika 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari. 

Jawaban benar, mengenal hubungan antar ide-ide 

matematika, memahami  hubungan ide-ide matematis dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika. 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit 

jawaban yang salah. 
3 

Jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar 

kriteria. 
2 

Jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan 

kriteria. 
1 

Jawaban tidak ada. 0 
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2. Pendekatan Konstruktivisme 

a. Pengertian Konstruktivisme 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran yaitu pendekatan 

konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu proses 

pembelajaran dimana siswa mengonstruksi sendiri pengetahuan yang 

diperoleh dari guru atas dasar potensi pengetahuan dasar yang 

dimiliki. Pandangan konstruktivisme dikembangkan dari pendapat 

piaget (1988) yang mengatakan bahwa pegetahuan dikonstruksikan 

sebagian siswa dalam mengorganisasikan pengalaman-pengalaman 

umum menghubungkannya dengan skema-skema atau struktur 

koognitif yang ada sebelumnya. Pada akhir proses pembelajaran, 

pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui 

pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungan. Dari pendapat 

di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan dari seorang guru pada siswanya melainkan siswa sendiri 

yang membangun pengetahuannya. 

b. Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme Matematis 

Berkaitan dengan kemampuan konstruktivisme, menurut Driver 

dan Leach karakteristik belajar sesuai dengan dengan pandangan 

konstruktivisme sebagai berikut :
15

 

                                                             
15 Isjoni, Op.Cit, h. 93-95 
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1) Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan 

memiliki tujuan serta dapat merespon situasi pembelajaran dengan 

membawa konsep awal ke dalamnya. 

2) Belajar diarahkan untuk seoptimal mungkin melibatkan proses aktif 

siswa dalam menyusun pengetahuan yang terjadi melalui negosiasi 

interpersonal. 

3) Pengetahuan bukanlah sesuatu yang datang dari luar melainkan 

dikonstruksi secara personal dan sosial. 

4) Guru membawa konsep awal dalam situasi pembelajaran bukan 

hanya mengenai istilah-istilah materi pelajaran tetapi juga 

pandangan mereka mengenai pengajaran dan pembelajaran. 

5) Pengajaran bukanlah pemindahan pengetahan melainkan 

pengetahuan situasi kelas dan tantangan tugas-tugas pembelajaran 

sebagai wahana bagi siswa agar dapat memahami cara pandang 

masyarakat ilmiah. 

6) Kurikulum bukanlah perangkat yang sekedar dipelajari tetapi 

seperangkat program pembelajaran, materi, sumber dan 

pembahasan sehingga siswa dapat menyusun pengatahuan. 

Dalam pembelajaran yang mengembangkan pendekatan kita harus 

memperhatikan pengetahuan awal anak dalam kelas sebagai modal bagi 

guru untuk melangkah dalam pembelajaran. pandangan yang dibawah 

oleh anak merupakan pengetahuan pribadi berdasarkan pengalaman 

sehari-hari. Menurut faham konstruktivisme, belajar adalah proses aktif 
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yang berkesimanbungan yang dialami siswa dalam mengaitkan 

informasi dari lingkungan untuk membangun makna dan arti sendiri 

berdasarkan pengetahuan awal. 

Pengetahuan sosial merupakan pengetahuan yang didapat dari 

interaksi sebagai kelompok budaya dan sosial. Pengetahuan sosial 

muncul dalam kebudayaan tertentu sehingga dapat terjadi perbedaan 

antara kelompok satu dengan yang lainnya. Pengetahuan ini tidak dapat 

terbentuk dari suatu tindakan suatu objek melainkan terbentuk dari 

adanya interaksi antara seseorang dengan orang lain. Karenanya anak 

akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan 

sosialnya ketika ia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya.
16

 

pembelajaran dalam pendekatan konstruktivisme bukanlah suatu 

proses transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu 

proses dimana siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran 

mereka sendiri. Tugas guru adalah memfasilitasi proses pembelajaran 

dengan cara-cara yang menjadikan konsep bermakna dan relevan bagi 

siswa, dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan 

atau menerapkan sendiri gagasan-gagasan mereka dalam memaknai 

konsep yang dipelajari. Melalui pengalaman dan lingkungan berbagai 

konsep bisa ditanamkan pada diri siswa. Konsep-konsep dihubungkan 

dengan pengalaman dari lingkungan mereka sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna. 

                                                             
16

 Ibid, h. 96 
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c. Ciri-Ciri Pendekatan Konstruktivisme 

Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme sebagai berikut: 

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. 

2) Tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada siswa. 

3) Mengajar adalah proses membantu siswa. 

4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil 

akhir. 

5) Kurikulum menekan pada orientasi siswa. 

6) Problem centered approach. 

7) Guru adalah fasilitator 

Seperti yang dikutip Sofan Amri dan Lif Khoiru Ahmad, ada tiga 

penekanan yang dikemukakan Tasker dalam teori belajar 

konstruktivisme, yaitu peran aktif siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan secara bermakna, pentingnya membuat kaitan antara 

gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna, dan mengaitkan 

antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.
17

 Dengan 

mengaitkan semua pengetahuan dan gagasan yang dimilikinnya dengan 

informasi baru yang diterima, artinya siswa sedang menjalani proses 

mengaitkan konsep dan membangun kemampuan koneksi matematis 

dalam dirinya. 

 

 

                                                             
17

 Sofan Amri dan Lif Khoiru Ahmad, Konstruksi Pengembangan Pembelajaran 

Pengaruhnya Terhadap Mekanisme dan Praktikum, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 

2010), h. 148 



 

 
23 

d. Tahapan Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme adalah : 

Pada pembahasan ini, tahapan pendekatan pembelajaran 

konstruktivisme yang digunakan adalah:
18

 

1) Alokasi Waktu 

Pemasaran-Appersepsi 

Tanya jawab tentang pengetahuan dan pengalaman 
5-10% 

Eksplorasi 

Memperoleh/Mencari Informasi Baru 
25-30% 

Konsolidasi Pembelajaran 

Negosiasi dalam memperoleh pengetahuan baru 
35-40% 

Pembentukan Sikap dan Perilaku 

Pengetahuan diproses menjadi nilai, sikap, dan 

perilaku 

10% 

Penilaian Formatif 10% 

 

2) Pemasaran-Apersepsi 

a) Pelajaran yang dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan 

dipahami peserta didik. 

b) Motivasi peserta didik dengan bahan ajar yang menarik dan 

berguna bagi peserta didik. 

c) Peserta didik didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal 

yang baru. 

3) Eksplorasi 

a) Materi/Perkenalan baru diperkenalkan. 

                                                             
18

 Hamzah Ali & Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran 

Matematika, (Jakarta: PT. Raja Grafinado Persada, 2014), h. 239-241 
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b) Kaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada para peserta 

didik. 

c) Cari metodologi yang paling tepat dalam meningkatkan 

penerimaan peserta didik akan materi baru tersebut. 

4) Konsolidasi Pembelajaran 

a) Libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan 

memahami materi ajaran baru. 

b) Libatkan siswa secara aktif dalam problem solving. 

c) Letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara 

materi ajar yang baru dengan berbagai aspek kegiatan/kehidupan 

didalam lingkungan. 

d) Cari metodologi yang paling tepat sehingga materi ajar dapat 

terproses menjadi bagian dari pengetahuan peserta didik. 

5) Pembentukan sikap dan perilaku 

a) Peserta didik didorong untuk menerapkan konsep/pengertian yang 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Peserta didik membangun sikap dan perilaku baru dalam 

kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipeajari. 

c) Cari metodologi yang paling tepat agar terjadi perubahan pada 

sikap dan perilaku peserta didik. 

6) Penilaian Formatif 

a) Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta 

didik. 
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b) Gunakan hasil penilaian tersebut untuk melihat kelemahan atau 

kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi 

guru. 

c)  Cari metodologi yang paling tepat yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Sumber belajar adalah merupakan bahan/materi untuk menambah 

ilmu pengetahuan yang mengandung hal baru bagi siswa. Sumber-sumber 

belajar itu dapat berasal dari manusia, buku, media massa, lingkungan dan 

media pendidikan. Dengan demikian, LKS dapat dikategorikan sebagai 

salah satu sumber belajar yang dapat digunakan siswa. 

Departement Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa LKS adalah 

lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk melaksanakan 

kegiatan yang terprogram. Lembaran ini berisi petunjuk, tuntunan 

pertanyaan dan pengertian agar siswa dapat mempeluas serta 

memperdalam pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. LKS 

adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa.
19

 

Banyak bahan ajar cetak yang bisa digunakan dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya adalah buku, modul, lembar kegiatan siswa (LKS), 

handout, dan brosur. Dalam Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar 

(Diknas, 2004), LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas-tugas yang 

                                                             
19

Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif , (Yogyakarta: 

Diva Press, 2013), h. 203 
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harus dikerjakan oleh siswa.
20

 Menurut Hamdani, LKS merupakan 

perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung 

pelaksanaan rencana pembelajaran. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas 

yang harus dikerjakan siswa dalam lembar kegiatan siswa haruslah sesuai 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Jadi, LKS merupakan bahan 

ajar cetak berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjaan siswa sebagai sarana pendukung untuk mencapai kompetensi 

dasar. 

Dapat kita katakan bahwa LKS merupakan salah satu sumber belajar 

yang berbentuk lembaran yang berisikan materi secara singkat, tujuan 

pembelajaran, petunjuk mengerjakan pertanyan-pertanyaan dan sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab siswa. 

LKS setidaknya memiliki empat fungsi sebagai berikut:
21

 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun 

lebih mengaktifkan siswa. 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami 

materi yang diberikan. 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kata tugas untuk berlatih. 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

LKS dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang dan 

                                                             
20

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 74 
21 Andi Prastowo, Op.Cit., h. 205 
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dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran 

yang akan dihadapi. Langkah-langkah penyusunan LKS adalah sebagai 

berikut:
22

 

a. Melakukan Analisis Kurikulum 

Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada umumnya, dalam 

menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara 

melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan 

diajarkan. Selanjutnya, mencermati kompetensi yang harus dimiliki 

siswa 

b. Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah 

LKS yang harus ditulis serta melihat urutan LKS nya. Urutan 

penulisan ini dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. 

Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan 

analisis sumber belajar. 

c. Menentukan Judul-Judul LKS 

Judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi-kompetensi dasar, 

materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dasar dijadikan sebagai judul LKS 

apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi dasar dapat dideteksi, antara lain dengan cara jika 

                                                             
22

 Ibid., h. 212-215 
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diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 

MP, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai satu judul 

LKS. 

d. Langkah-langkah dalam menulis LKS, yaitu: merumuskan 

kompetensi dasar, menetukan alat penilaian, menyusun materi, dan 

memperhatikan struktur LKS. 

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyusun LKS. Menurut 

Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis yang dikutip oleh Endang 

Widjajanti, keberadaan LKS memberikan pengaruh yang cukup besar dalam 

proses belajar mengajar, sehingga penyusunan LKS harus memenuhi 

berbagai persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat 

teknis berikut.
23

 

a. Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat 

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban 

atau pandai. LKS lebih menekankan pada proses untuk menentukan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus 

melalui berbagai media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan 

mengutamakan pada pengembangan kemampuan komunikasi 

sosial, emosional, moral dan estetika. Pengalaman belajar yang 

dialami siswa ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa. 

                                                             
23

 Endang Widjajanti, kualitas Lembar Kegiatan Siswa, tersedia di 

(http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/endang-widjajanti-lfx-mz/kualitas-lks.pdf), 

diakses 12 Juni 2016 

http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/endang-widjajanti-lfx-mz/kualitas-lks.pdf
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b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan dalam 

LKS. 

c. Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yraitu berupa tulisan, 

gambar dan penampilan dalam LKS. 

Kelebihan LKS antara lain: 

a. Meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

b. Mendorong siswa mampu belajar sendiri. 

c. Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. 

Disamping itu LKS juga memiliki kekurangan, salah satu kekurangan 

LKS yaitu membutuhkan waktu yang relatif banyak dalam 

mempersiapkannya. 

 Menurut Tim Instruktur PKG  manfaat LKS dalam pembelajaran 

matematika adalah :
24

 

a. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran 

atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi 

belajar mengajar. 

b. Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu 

penyajian materi pelajaran sebab LKS ini dapat disiapkan diluar 

jam pelajaran. 

                                                             
24

Ibid., h. 203 
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c. Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau 

klasikal karena tidak setiap peserta didik dapat memahami 

persoalan itu pada keadaan bersamaan. 

d. Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran. 

e. Membangkitkan minat belajar siswa jika LKS disusun secara 

menarik. 

 

4. LKS Berbasis Konstruktivisme 

Dalam pandangan konstruktivisme guru perlu membangun 

kemandirian siswa untuk mengelola pola pikir secara terarah. Dalam 

mengarahkan pola pikir siswa, guru memerlukan alat yang secara langsung 

dapat mengarahkan pola pikir sekaligus dapat menciptakan kemandirian 

siswa dalam belajar dan menentukan pengetahuan. Dalam hal ini, LKS 

sebagai alat berperan penting untuk mengarahan pola pikir siswa dalam 

menentukan pengetahuan baru. Peran guru sebagai fasilitator pun dapat 

dimaksimalkan, karena siswa akan mengkonstruksikan pengetahuannya 

secara mandiri dan terarah melalui serangkaian kegiatan dalam LKS. Oleh 

karena itu, LKS yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKS 

berbasis pendekatan konstruktivisme. 

Komponen dalam LKS berupa judul, petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Tugas-tugas 

dan langkah-langkah kerja dirancang sedemikian rupa agar siswa bisa 

membangun kemampuan serta pola pikir dan dapat mengaitkan 
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matematika dengan bidang lain atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. 

B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Lia Fitriana dari Program Studi 

Ilmu Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Efektifitas Pembelajaran 

Konstruktifisme Terhadap Koneksi Matematika kelas VIII Materi Faktorisasi 

Suku Aljabar”. Sampel pada penelitiaan ini adalah siswa siswa kelas VIII 

MTs Madarijul Huda Kembang sebanyak dua kelas dan populasinya seluruh 

siswa kelas VIII MTs Madarijul Huda Kembang.  

Berdasarkan hasil penelitian Lia Fitriana bahwa pembelajaran 

konstruktivisme efektif terhadap kemampuan koneksi matematika kelas VIII 

MTs Madarijul Huda Kembang. Hal itu dapat ditunjukkan dengan rata-rata 

kelas ekperimen 64,36 dengan persentase 64% yakni memiliki kategori 

kemampuan koneksi matematika baik. Pada kelas kontrol memperoleh rata-

rata 51,39 dengan persentase 51% yakni memiliki kategori sedang.  

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian Lia Fitriani  yaitu jenis penelitiannya, penulis mengembangkan 

bahan ajar yakni LKS Berbasis Konstruktivisme untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMPS Tunas Bangsa, sedangkan 

penelitian yang sudah ada jenis eksperimen, perbedaan yang lain dilihat dari 

materi, dimana materi pada penelitian yang sudah ada adalah faktorisasi suku 

aljabar, sedangkan materi dalam penelitian ini adalah relasi dan fungsi.  
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C. Hubungan Pendekatan Konstruktivisme dengan Koneksi Matematik 

Dalam menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan kondusif, 

guru harus mampu memilih strategi atau pendekatan yang sesuai, serta 

mampu menciptakan LKS yang dapat menarik perhatian siswa dan juga 

memotivasi siswa dalam belajar. Guru hendaknya dapat membangkitkan 

kreatifitas siswa melalui suatu aktivitas belajar matematika, seperti 

mengaitkan matematika dengan lingkungan. Salah satu pendekatan yang 

mampu mengaitkan matematika dengan lingkungan yaitu pendekatan 

konstruktivisme. 

Konstruktivisme merupakan pengetahuan yang dibangun sendiri oleh 

siswa melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungan.
25

 

Berdasarkan pengertian konstruktivisme ini, sejalan dengan makna koneksi 

matematis yang diuraikan di atas yaitu kemampuan untuk mengaitkan antara 

konsep-konsep matematika secara internal (berhubungan dengan matematika 

itu sendiri) dan eksternal (berhubungan dengan bidang study lain maupun 

dengan kehidupan sehari-hari). 

Pembelajaran konstruktivisme bahwa dalam proses belajar diawali 

dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui 

pengetahuan diri dan pada akhir proses belajar, pengetahuan akan dibangun 

oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan 

lingkungannya.
26

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya 

pembelajaran konstruktivisme merupakan proses aktif dalam membuat 

                                                             
25

 Mohammad Jauhar, Implementasi PAIKEM dari Behavioristik Sampai 

Konstruktivisme, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h.  35 
26

 Asri Budi Ningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 

h. 61 
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sebuah pengalaman dan memperoleh informasi yang kemudian dikaitkan 

dengan apa yang didapatnya sekarang, sehingga mendapatkan pengetahuan 

baru dari informasi-informasi yang lalu. Apabila dalam proses pembelajaran 

terdapat  menghubungkan atau mengaitkan maka siswa telah 

mengkoneksikan suatu kegiatan pembelajaran, karena sesuai dengan 

pengertian koneksi itu sendiri yaitu hubungan atau kaitan. 

Adapun pendapat lain yang mengatakan konstruktivisme sangat 

sejalan dengan koneksi matematika, dikarenakan konstruktivisme merupakan 

proses membangun atau menyusun pengetahuan yang baru melalui 

pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini tentunya bermuara pada kemampuan siswa tersebut 

dengan menghubungkan (mengkoneksikan) antara apa yang akan mereka 

pelajari dengan topik-topik sebelumnya atau bahkan diluar matematika 

sehingga pada akhirnya siswa bisa menemukan (inkuiri) sendiri konsep, 

prinsip, skill yang baru.
27

 Sehingga pendekatan konstruktivisme dapat 

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa. 

D. Kerangka Berfikir 

Pendidikan akan dikatakan berhasil jika semua tujuan pendidikan itu 

dapat tercapai begitu juga dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran 

dapat dikatakan berhasil jika siswa mampu memiliki kemampuan-

kemampuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri salah satunya 

kemampuan koneksi matematis.  

                                                             
27

 Silvia Yanirawati, Nilawasti, Mirna, Pembelajaran Dengan Pendekatan 

Kontekstual Disertai Tugas Peta Pikiran Untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi 

Matematika Siswa, Jurnal Pendidikan Matematika, ( vol. 1, no. 1, 2012), h. 3 
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Keberhasilan seorang siswa bukan dinilai dari siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal ujian matematika, melainkan pemahaman terhadap 

konsep-konsep yang berada pada matematika. Untuk memaksimalkan 

kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep tersebut diperlukan guru 

atau pendidik untuk memilih model atau pendekatan yang tepat untuk 

membangun pengetahuan siswa di kelas.  

Maka dari itu diperlukan pembelajaran yang bermakna serta 

memberikan kesempatan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, 

sehingga diperlukan suatu bahan ajar yang secara khusus dikembangkan 

untuk dapat memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme dan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme merupakan proses 

pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri 

manusia.  

Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara membuat 

pembelajaran sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, selain itu  

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan ide-ide yang ada 

pada mereka melalui pengalamannya. Cara guru untuk membuat proses 

pembelajaran lebih bermakna yaitu dengan mengembangkan bahan ajar  yang 

diharapkan dapat menarik perhatian siswa agar muncul rasa ingin tahu yang 

tinggi dan memotivasi sehingga siswa mampu belajar dengan mandiri tanpa 

bergantung pada guru, dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar 

mengajar. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka kerangka penelitian dapat 

dilihat pada Gambar II.1 sebagai berikut :  

 
Siswa SMP Kelas VIII 

1. Siswa kurang mampu 

mengaitkan konsep yang 

dipelajari dengan konsep 

sebelumnya. 

2. Bahan ajar berupa buku paket 

dan LKS matematika yang ada 

tidak memadai atau kurang 

membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Masalah   

Dibutuhkannya bahan ajar yang 

mampu memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis siswa 
solusi 

Pengembangan LKS berbasis 

pendekatan konstruktivisme 

Disusun berdasarkan 

analisis kebutuhan 

siswa, sesuai dengan 

kurikulum disekolah 

dan desain yang 

menarik 

LKS pada materi relasi dan fungsi 

yang valid dan praktis 
Akan memfasilitasi 

kemampuan koneksi 

matematis siswa 

Pengembangan LKS berbasis 

pendekatan konstruktivisme yang 

memfasilitasi kemampuan koneksi 

matematis siswa 

Hasil  

Gambar II.1 Kerangka Berfikir  


