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Abstrak–Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang koneksi matematis 

siswa SMP, dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP di bawah 60%. Untuk itu diperlukan suatu usaha untuk 

memperbaikinya. Salah satu usahaa untuk meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Salah satu 

alternative model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Problem 

Based Learning (PBL). PBL merupakan model pembelajaran,  dimana siswa dari 

awal dihadapkan pada suatu masalah, selanjutnya diikuti proses pencarian 

informasi yang bersifat student centered. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh model PBL terhadap kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP. Penelitian ini menggunakan metode Quasi Experimental dengan 

populasi seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin.Pada penelitian 

ini menggunakan sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik pengambilan data menggunakan observasi dan tes. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

kemampuan koneksi matematis siswa SMP yang dibelajarkan dengan 

menggunakan model PBL berada pada kualifikasi tinggi, sedankan kemampuan 

koneksi matematis siswa SMP yang dibelajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi rendah, dan (2) Model PBL 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan koneksi matematis siswa SMP. 

 

Kata kunci: Model PBL, kemampuan koneksi matematis 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu yang hal sangat berpengaruh dalam keberlangsungan dan kemajuan suatu negara 

adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pada masa sekarang ini dimana 

pendidikan terasa sangat penting ketika seseorang individu memasuki kehidupan di masyarakat 

dan dunia kerja, karena setiap individu harus mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama 

berada di bangku sekolah. Menurut Buchori (Trianto, 2011) pendidikan yang baik merupakan 

pendidikan yang bukan hanya menyiapkan para siswa untuk suatu pekerjaan melainkan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada saat duduk di bangku sekolah, kita kerap mendapatkan berbagai macam mata pelajaran 

salah satu mata pelajaran wajib yang didapatkan mulai dari dulu sampai sekarang adalah 

matematika. Menurut Niss, (Hadi, 2005) salah satu alasan utama diberikan matematika di sekolah 
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adalah untuk memberikan kepada setiap individu pengetahuan yang dapat membantu mereka 

nantinya untuk mengatasi berbagai hal dalam kehidupan, seperti pendidikan atau pekerjaan, 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan sebagai warga negara. 

Walaupun sekolah-sekolah sudah mengajarkan mata pelajaran matematika di sekolah namun 

ternyata hasil belajar matematika siswa masih sangat rendah. Berdasarkan analisis hasil dari 

ulangan tengah semester pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 31 

Banjarmasin pada semester II tahun pelajaran 2017/2018 masih banyak siswa yang belum 

memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM di SMP Negeri 31 Banjarmasin adalah 70. 

Sehingga jika diukur dari kualifikasi hasil belajar yang diberikan oleh  Ramdhani tahun 2012, 

maka kelas VIII tersebut hanya 22% atau 48 dari 218 siswa yang mencapai ketuntasan minimal. 

Menurut Hadi (2005), ada banyak faktor penghambat kesuksesan belajar siswa selain karena mata 

pelajaran matematika itu sendiri adalah mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh kebanyakan 

siswa. Kebanyakan siswa beranggapan bahwa mata pelajaran matematika itu sulit dipahami dan 

membosankan. Sehingga para siswa enggan untuk mempelajari matematika itu sendiri dan ini 

menjadi alasan siswa mengalami kesulitan saat memahami mata pelajaran matematika. Sehingga 

hal tersebut menjadikan penghambat untuk tercapainya tujuan pembelajaran.  

Dalam NCTM (2000) terdapat dua standar matematika di sekolah, yaitu standar isi dan standar 

proses. Standar isi berhubungan dengan materi matematika di sekolah sedangkan standar proses 

berhubungan dengan proses pembelajaran, meliputi: (1) pemecahan masalah, (2) penalaran dan 

bukti, (3) komunikasi, (4) koneksi, dan (5) representasi. Sejalan dengan itu, menurut NCTM 

(2000), koneksi matematika merupakan bagian penting yang harus mendapatkan penekanan di 

setiap jenjang pendidikan. Koneksi matematika adalah hubungan antara topik matematika, 

hubungan antara matematika dengan subjek yang lain dan keterkaitan matematika dengan 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya 

Menurut Ruspiani (Badjeber & Fatimah, 2015) kemampuan koneksi matematis siswa sekolah 

menengah masih di bawah 60%, ini juga didukung berdasarkan hasil penelitian oleh Saminanto 

dan Kartono (2015) bahwa kemampuan koneksi matematis siswa sekolah menengah masih sangat 

rendah yakni sekitar 34%. Maka diperlukan suatu usaha untuk memperbaiki karena  kebanyakan 

siswa yang masih kurang memahami keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya 

terdapat hubungan erat. Dalam mempelajari suatu konsep baru, seorang siswa membutuhkan 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan konsep yang akan dibahas. 

Keterkaitan yang dimaksud bisa dari topik antar matematika, matematika dengan ilmu yang lain, 

dan matematika dengan kehidupan sehari-hari disebut koneksi matematis.  

Koneksi matematis merupakan satu dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Suherman (2008) berpendapat bahwa kemampuan 

koneksi matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan konsep/aturan matematika yang 

satu dengan yang lainnya, pada bidang studi lain, atau pada aplikasi dunia nyata. Koneksi dengan 

kata lain dapat diartikan sebagai keterkaitan, dalam hal ini koneksi matematika dapat diartikan 

sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal yaitu berhubungan dengan 

matematika itu sendiri ataupunketerkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain 

baik bidangstudi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari Herdian (Danaryanti, 2016).  

NCTM (2000) mengemukakan standar mengajarkan matematika terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan koneksi matematis siswa, yaitu: memperdalam pemahaman 

siswa, melihat hubungan antar konten matematika, antara matematika dengan konten bidang studi 

lain dan masalah sehari-hari. Selain itu, Sumarmo (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) 

mengemukakan bahwa melalui koneksi matematis maka pemikiran dan wawasan siswa terhadap 

matematika semakin terbuka dan semakin luas, tidak hanya terfokus pada konten tertentu saja, 

yang kemudian akan menimbulkan sifat positif terhadap matematika itu sendiri. 

Kemudian, Suherman (2008) juga berpendapat indikator kemampuan koneksi matematis 

meliputi: mencari hubungan, memahami hubungan, menerapkan matematik, representasi 

ekuivalen, membuat peta konsep, keterkaitan berbagai algoritma, operasi hitung, membuat alasan 

tiap langkah pengerjaan matematik.  
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Sejalan dengan hal tersebut Sumarmo (Zarkasyi, 2017) menyatakan indikator dari kemampuan 

koneksi matematis yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami 

hubungan diantara topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen suatu konsep, mencari hubungan satu 

prosedur dengan prosedur yang lain dalam representasi yang ekuivalen, dan menerapkan hubungan 

antartopik matematika, dan antartopik matematika dengan topik di luar matematika. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut. Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang 

menggunakan masalah sehari-hari yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks 

untuk siswa mengembangkan kemampuan dalam penyelesaian masalah dan berpikir kritis dan 

membangun pengetahuannya yang baru. Arends (Warsono dan Hariyanto, 2014) merinci langkah-

langkah pelaksanaan PBL dalam pengajaran. Terdapat 5 fase (tahap) yang perlu dilakukan untuk 

mengimplementasikan PBL yaitu mengeorientasikan siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa 

untuk belajar, mengarahkan penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 

dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Kelebihan PBL menurut Kusumaningsih (Zulkarnain dan Dewi, 2017) diantaranya, 

menjadikan siswa lebih aktif, menaikkan tingkat kemampuan siswa guna memperoleh hasil belajar 

yang optimal, memunculkan inspirasi-inspirasi yang baru, dan lebih mengakrabkan dan 

memperkuat kerjasama. Kemudian Tan (Zulkarnain dan Dewi , 2017) mengungkapkan Model 

PBL adalah suatu terobosan pada pembelajaran dikarenakan pada PBL kemampuan berpikir siswa 

sangat dioptimalisasikan dengan menggunakan media tahapan kerja kelompok atau tim yang 

tersusun, yang mengakibatkan siswa bisa melaksanakan pemberdayaan, pengasahan, pengujian, 

serta pengembangan terhadap kemampuan berpikir yang dimilikinya dengan berkesinambungan. 

Ula (2013) menyatakan pembelajaran konvensional atau yang akrab disebut dengan 

pendekatan pembelajaran klasik atau tradisonal adalah pembalajaran yang paling banyak dikritik.. 

Masykur dan Fathani (Zulkarnain & Sari, 2014) mengungkapkan bahwa sejauh ini paradigma 

pembelajaran matematika di Indonesia masih didominasi oleh pembelajaran konvensional dimana 

guru banyak berceramah, menggurui dan otoritas tertinggi terletak pada guru. Sementara menurut 

Hartono (Zulkarnain & Sari, 2014), jika guru terlalu banyak berceramah, siswa akan mempunyai 

rasa ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain sebagai sumber belajar. Menurut Kellough 

(Noor, 2015) dalam model pembelajaran konvensional, pembelajar bersifat otoriter, berpusat pada 

kurikulum, terarah, formal, informatif dan dedikator, yang mengakibatkan situasi kelas berpusat 

pada pembelajar dan tempat duduk siswa menghadap kedepan, siswa belajar abstrak, diskusi 

berpusat pada pembelajar, ceramah, siswa secara bersaing, sedikit pemecahan masalah, 

demonstrasi-demonstrasi dari siswa, pembelajaran dari yang sederhana, kepada yang kompleks 

dan pemindahan informasi dari pembelajar ke siswa. Kemudian ada berbagai macam model 

pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar 

siswa. Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PBL dimana 

model ini pada nantinya siswa akan diberikan masalah yang kontekstual kemudian siswa akan 

memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode quasi experimental (eksperimen semu). Desain 

penelitian ini menggunakan posttest-only control group design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 31 Banjarmasin tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 

206 siswa. Penarikan sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas dari populasi yang dipilih secara 

random sampling. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 07 April 2018 sampai 12 Mei 2018.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes 

dilakukan untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII di SMP Negeri 31 

Banjarmasin pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes evaluasi akhir mencakup tiga indikator kemampuan koneksi matematis yang dinilai, yakni: 

(1) menerapkan topik matematika dengan bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari; (2) 

mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika; dan (3) 

memahami hubungan prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuvalen. Berikut 

rangkuman kemampuan koneksi matematis kelas yang menggunkan model PBL dan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional sebagai berikut: 

Pada indikator 1, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi 

konsep dan prosedur matematika. Kemampuan koneksi matematis siswa untuk indikator 1 dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Kemampuan Koneksi Matematis dalam Mengidentifikasi Hubungan Berbagai 

Representasi Konsep dan Prosedur Matematika 

 

Tabel 1 diketahui rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa untuk indikator 

mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika pada kelas 

yang menggunakan model PBL berada pada kualifikasi tinggi dan kelas yang menggunkan model 

pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi rendah. 

Kemampuan koneksi matematis dalam memahami hubungan prosedur ke prosedur lain dalam 

representasi yang ekuvalen 

Pada indikator 2, siswa diharapkan mampu memahami hubungan prosedur ke prosedur lain 

dalam representasi yang ekuvalen yang telah dipelajari dalam menyelesaikan soal matematika. 

Kemampuan koneksi matematika siswa untuk indikator 2 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Kemampuan Koneksi Matematis dalam Memahami Hubungan Prosedur ke 

Prosedur Lain dalam Representasi yang Ekuvalen 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa untuk 

indikator memahami hubungan prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuvalen pada 

kelas yang menggunakan model PBL berada pada kualifikasi tinggi dan kelas yang menggunakan 

model pembelajaraan konvensional berada pada kualifikasi rendah. 

Pada indikator 3 siswa diharapkan mampu menerapkan topik matematika dengan bidang studi 

lain atau kehidupan sehari-hari yang sudah dipelajari. Rata-rata kemampuan koneksi matematis 

siswa untuk indikator 3 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Kemampuan Koneksi Matematis dalam Menerapkan Topik Matematika dengan 

Bidang Studi Lain atau Kehidupan Sehari-hari 

Kelas Rata-Rata Kualifikasi 

Model PBL 81,77 Tinggi 

Model pembelajaran konvensional 57,22 Cukup 

 

 

Kelas Rata-rata Kualifikasi 

Model PBL 77,72 Tinggi 

Model pembelajaran konvensional 47,41 Rendah 

Kelas Rata-rata Kualifikasi 

Model PBL 77,29 Tinggi 

Model pembelajaran konvensional 47,08 Rendah 
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Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa untuk 

indikator menerapkan topik matematika dengan bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari yang 

sudah dipelajari pada kelas yang menggunakan model PBL berada pada kualifikasi tinggi dan 

kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi cukup. 

Rangkuman kemampuan koneksi matematis siswa kelas yang menggunakan model PBL dan 

kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional dari evaluasi akhir dilihat dalam 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas yang 

menggunakan model PBL berada pada kualifikasi tinggi dan kelas yang menggunkan model 

pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi rendah. Rata-rata skor kemampuan koneksi 

matematis siswa yang dicapai pada kedua sampel cukup jauh berbeda yaitu 79,01 pada kelas yang 

menggunakan model PBL dan pada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

yaitu 50,99. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis 

siswa kelas yang menggunakan model PBL lebih tinggi dari kelas yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional terdapat perbedaan. Kemudian dilakukan uji beda kemampuan koneksi 

matematis siswa sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Rangkuman Uji Normalitas Kemampuan Koneksi Matematis 

Kelas Sig. 
Taraf 

signifikan 
Kesimpulan 

Model PBL 0, 099  

α = 5% 

Berdistribusi normal 

Model pembelajaran 

konvensional 
0,983 Berdistribusi normal 

 
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas yang menggunakan 

model PBL lebih dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis 

pada kelas yang menggunakan model PBL berdistribusi normal. Selanjutnya nilai signifikansi pada 

kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional lebih dari α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional berdistribusi normal.  

Setelah diketahui bahwa kedua kelas berdistribusi normal, pengujian dilakukan dengan uji 

homogenitas. Rangkuman uji homogenitas terhadap kemampuan koneksi matematis siswa dapat 

dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Rangkuman Uji Homogenitas Kemampuan Koneksi Matematis 

Kelas Sig. Taraf signifikan 
Kesimpulan 

Model PBL dan model 

pembelajaran konvensional 

 

0,653 

 

α = 5% Homogen 

 

 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata Kualifikasi 

Model PBL 35 96,4 36,3 79,01 Tinggi 

Model pembelajaran 

konvensional 
36 85,5 21,8 50,99 Rendah  
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Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis kedua kelas homogen. Setelah diketahui data 

berdistribus normal dan homogen, maka dilakukan uji beda dengan menggunkan uji t. Rangkuman 

uji t dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.  

 

 Tabel 7. Rangkuman Uji T Kemampuan Koneksi Matematis 

 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai signifikansi kurang dari α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kemampuan koneksi 

matematis siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. Dimana nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa dengan model 

PBL yaitu 79,01 dan kemampuan koneksi matematika siswa dengan model pembelajaran 

konvensional yaitu 50,99. Kemudian dilanjutkan dengan uji beda untuk mengetahui apakah 

perbedaan tersebut signifikan ataukah tidak. Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan 

koneksi matematis antara kedua kelas terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa model PBL berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Yanto Permana (2007) yang 

menyatakan bahwa koneksi matematis siswa dengan menerapkan model PBL lebih baik dari pada 

koneksi matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sumarmo (Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017) bahwa melalui koneksi matematis maka 

pemikiran dan wawasan siswa terhadap matematika semakin terbuka dan semakin luas, tidak 

hanya terfokus pada konten tertentu saja, yang kemudian akan menimbulkan sifat positif terhadap 

matematika itu sendiri. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin tahun pelajaran 

2017/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model Problem 

Based Learning (PBL) berada pada kualifikasi tinggi. 

(2) Kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi rendah. 

(3) Model Problem Based Learning (PBL) berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis 

siswa. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut. 

(1)  Bagi Guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) pada pembelajaran matematika untuk melatih kempuan koneksi matematis siswa. 

(2) Bagi siswa  diharapkan lebih rajin belajar dan berlatih agar kemampuan koneksi matematis 

semakin baik 
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