KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA DITINJAU
DARI SEGI KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8
MUARO JAMBI
SKRIPSI

OLEH
NUPITA ZURMI HIDAYAH
NIM : TM. 161342

PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020

KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA DITINJAU
DARI SEGI KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8
MUARO JAMBI
SKRIPSI

OLEH
NUPITA ZURMI HIDAYAH
NIM : TM. 161342

PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020

i

ii

iii

iv

v

PERSEMBAHAN
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. taburan cinta dan kasih
sayang-Mu telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu.
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada
Rasulullah SAW.
Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya
Bapak Najmi dan Ibu Zuhariyah,
yang telah memberikan do‟a, kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang
tiada terhingga..
sahabat-sahabat seperjuangan IMMATIK 2016 terkhusus IMMATIK 2016 C
yang telah banyak membantu dan sahabat- sahabat seperjuangan yang selalu
memberikan dorongan semangat serta orang-orang yang mencintai ilmu
pengetahuan.

vi

MOTTO

"ب
ِ " َو َما الَلَّ َذةُ إِال َّ بَ ْع َدالتَّ َع
“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

vii

KATA PENGANTAR
Berawal dari sebuah ungkapan Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji
dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan Rahmat,
Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Kemudian sholawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda
Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang telah
membawa Agama Islam hingga saat ini.
Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Tadris Matematika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul

“Kesulitan Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi Kemampuan Koneksi
Matematika Di Madarasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi”.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
banyak kekurangan dan kelemahan. Berkat dukungan dan bantuan serta dorongan
dari berbagai pihak baik secara moral dan materi, akhirnya skripsi ini dapat
diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan
terimakasih kepada:
1.

Prof.Dr. H. Su‟aidi Asyari,MA,Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

2.

Dr.Hj.Fadlilah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3.

Drs. Sunarto,M.Pd selaku Ketua Program Studi Tadris Matematika.

4.

Ali Murtadlo, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan
waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.

5.

M. Kukuh, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu
dan

mencurahkan

pemikirannya

menyelesaikan skripsi ini.

viii

demi

mengarahkan

peneliti

dalam

ix

ABSTRAK
Nama

: Nupita Zurmi Hidayah

Jurusan

: Tadris Matematika

Judul Skripsi

: Kesulitan Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi
Kemampuan Koneksi Matematika Di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 8 Muaro Jambi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar
matematika yang dialami siswa ditinjau dari segi kemampuan koneksi matematika
pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi. Untuk
mengetahui penyebab siswa mengalami kesulitan belajar pada materi pokok
Geometri ditinjau dari segi kemampuan koneksi matematika pada siswa kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi. Menelusuri upaya yang dapat
dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dari segi
kemampuan koneksi matematika pada siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 8 Muaro Jambi.
Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana peserta didik mampu
memahami pelajaran sebagaimana mestinya alasan tertentu. Koneksi matematika
merupakan kemampuan peserta didik dalam mengaitkan matematika secara
internal (antar konsep matematika) dan eksternal (antara matematika dengan
bidang lain baik bidang keilmuan lain maupun dengan kehidupan sehari-hari).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan belajar
atematika yang dialami oleh peserta didik ditinjau dari segi kemampuan koneksi
matematika di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Subjek penelitian dipilih secara
acak sebanyak 40 peserta didik dari dua kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri
8 Muaro Jambi. Dua kelas tersebut dipilih secara acak yaitu kelas-A dan kelas-B.
Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa tes dan wawancara. Teknik
analisi data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan
hasil pengelolahan data, setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang
berbeda-beda dalan mengkoneksikan hubungan dalam matematika.
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Simpulan penelitian ini adalah kesulitan belajar matematika peserta didik
ditinjau dari segi kemampuan koneksi matematika yaitu (1) Kurang memahami
konsep matematika yang telah dipelajari; (2) Tidak mengaitkan konsep
matematika yang akan dipelajari dengan konsep yang telah diketahi sebelumya;
(3) Cepat melupakan konsep matematika yang kurang dipahami atau yang jarang
diulang-ulang/dipergunakan kembali; (4) Kebiasaan belajar dari contoh soal yang
diberikan guru atau dari buku paket, bukan belajar dengan pemahamn konsep; (5)
Menganggap matematika sebagai ilmu yang antar konsep satu dan lainnya saling
terpisah; (6) Kurangnya mativasi dalam mempelajari suatu materi dalam pelajaran
tertentu, baik matematika maupun bidang ilmu lain; (7) Kurang menyadari
manfaat konsep dalam matematika untuk mendukung dan meningkatkan
kemampuannya pada bidang ilmu lain; dan (8) Pemahamn konsep yang tidak
diaplikasikan

langsung

dalam

kehidupan

sehingga

konsep

yang

tidak

diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehingga konsep matematika merupakan
konsep dalam materi matematika saja dan tidak dikoneksikan atau digunakan
kehidupan sehari-hari.
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ABSTRACT
Name

: Nupita Zurmi Hidayah

Department

: Mathematics Tadris

Thesis Title

: Students' Mathematics Learning Difficulties in terms of
Mathematical Connection Ability at Madrasah Tsanawiyah Negeri
8 Muaro Jambi

The purpose of this study was to determine the difficulties experienced by
students in learning mathematics in terms of the ability of mathematical
connections in class VIII students of Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro
Jambi. To find out the causes of students having difficulty learning on the subject
matter of Geometry in terms of mathematical connection ability in class VIII
students of Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi. Tracing the efforts that
teachers and students can make to overcome student learning difficulties in terms
of mathematical connection skills in grade VIII students at Madrasah Tsanawiyah
Negeri 8 Muaro Jambi.
Learning difficulties are a condition in which learners are able to understand
lessons properly for certain reasons. Mathematical connection is the ability of
students to link mathematics internally (between mathematical concepts) and
externally (between mathematics and other fields both in other scientific fields
and with everyday life). The purpose of this study was to describe the difficulties
of learning mathematics experienced by students in terms of mathematical
connection skills in class VIII of Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
This research is a qualitative research. The research subjects were randomly
selected as many as 40 students from two class VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri
8 Muaro Jambi. The two classes were randomly selected, namely class-A and
class-B. Data collection using instruments in the form of tests and interviews. The
data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Based on the
results of data processing, each student has different abilities in connecting
relationships in mathematics.
The conclusion of this research is the students' difficulty in learning
mathematics in terms of mathematical connection ability, namely (1) lack of
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understanding of mathematical concepts that have been learned; (2) Not linking
the mathematical concepts to be studied with previously known concepts; (3)
Quickly forgetting mathematical concepts that are poorly understood or that are
rarely repeated / reused; (4) Learning habits from sample questions given by the
teacher or from textbooks, not learning with understanding concepts; (5) Consider
mathematics as a science that is mutually separate from one concept to another;
(6) Lack of passivity in studying a particular subject, both mathematics and other
disciplines; (7) Not realizing the benefits of concepts in mathematics to support
and improve their abilities in other fields of science; and (8) Understanding
concepts that are not applied directly in life so that concepts are not directly
applied in life so that mathematical concepts are concepts in mathematics only
and are not connected or used in everyday life
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu saran yang paling baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia adalah pendidikan. Pada dasarnya pendidikan dapat didefenisikan
sebagai usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mengembangkan segenap
potensi, kepribadian, dan kemampuan manusia dalam rangka mewujudkan
kemandirian, baik secara individu maupun kelompok yang berlangsung sepanjang
hayat. Melalui pendidikan, generasi penerus masa depan diharapkan mampu
menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya dapat membantu tercapainya
kemajuan bangsa ini. Perkembangan ilmu pendidikan tersebut tentunya tidak
terlepas dari peranan ilmu eksak yang terus berkembang, salah satunya adalah
ilmu matematika.
Matematika merupakn ilmu yang mempunyai peranan penting dalam
kehidupan, khususnya dalam mengembangkan kemajuan teknologi dan ilmu
pengetahuan. Selain itu, matematika merupakan ilmu dasar yang banyak
diaplikasikan dalam bidang keilmuan lainnya, minsalnya bidang ilmu kedokteran,
ekonomi, pertanian, pertambangan, teknologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Oleh
karena itu, matematika menjadi mata pelajaran wajib pada berbagai jenjang
pendidikan. Matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan tersebut setahap
sesuai dengan tingkat kesulitan, dimulai dari materi yang mudah ke materi yang
lebih susah, dari objek yang konkret yang abstrak.
Matematika sebagai salah satu ilmu dasar diharapkan dapat mengasah
kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan
sehari-hari.

Salah

satu

tujuan

dari

pembelajaran

matematika

adalah

mempersiapkan dan melatih peserta didik agar dapat mengubah pola pikirnya
sehingga dapat berpikir secara logis, kritis, rasional dan sistematik.
Matematika bukan ilmu yang terpisah-pisah, artinya matematika merupakan
disiplin ilmu yang saling menghubungkan dan berkaitan satu sama lain. Hal in
menunjukkan bahwa materi matematika saling menghubungkan dengan materi
1
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yang telah dipelajari sebelumnya. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar materi
dalam matematika, tapi juga keterkaitan antar matematika dengan disiplin ilmu
lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Keterkaitan tersebut dinamakan koneksi
matematika.
Kemampuan koneksi matematika sangat penting dan tidak dapat dihindari
kehadiran pada saat seseorang mempelajari matematika. Hal ini sejalan dengan
pembelajaran matematika rekomendasi National council of

Theacher of

Mathematic/ NCTM (2000:52-67) menyebut bahwa terdapat lima kemampuan
dasar matematika yang merupakan standar pembelajaran dalam matematika, yaitu
belajar untuk memecahkan masalah (problem solving); belajar untuk bernalar dan
membuktikan

(rasional

and

proof);

belajar

untuk

berkomunikasi

(communication); belajar untuk membuat koneksi (connectins); dan belajar untuk
memprentasikan (representation).
Tanpa kemampuan koneksi matematika peserta didik harus belajar dan
mengingat terlalu banyak konsep dan prosdur matematika yang saling terpisah
(MCTM,200;274). Dengan kemampuan koneksi matematik, peserta didik tidak
diberatkan dengan mengaitkan konsep lama yang sudah dipelajarinya. Hal ini
dengan dalil pengaitan Bruner yang mengatakan bahwa matematika itu antara
konsep dengan yang lainnya terhadap hubungan yang erat. Konsep-konsep dalam
materi bangun datar seperti sifat-sifat bangun datar,luas,keliling dan sudut
merupakan salah satu contoh materi-materi dalam pembelajaran matematika yang
dapat dikait-kaitkan.
Kesulitan belajar matematika dapat dibedakan atas kesulitan belajar dalam
perkembangan(developmental learning disabilitas) dan kesulitan belajar akdemik
(Krik dan Galagher,2008;Hamill dan Bavel,1990). Kesulitan belajar berhubungan
dengan perkembangan psikologi anak menyimpang dari linguistik yang normal.
Ketidak mampuan yang berhubungan dengan perkembangan biasanya mengalami
kesulitan belajar,sedangkan kesulitan belajar tidak semuanya diasosiasikan
dengan masalah akademik. Minsalnya,ada anak kesulitan belajar dengan kelainan
persepsi motorik tidak dapat membaca. Kesulitan belajar akademik merupakan
kondisi-kondisi yang secara signifikan terdapat pada proses belajar (1) membca
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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(2) menulis (3) matematika,ketidak mampuan tersebut terdapat pada anak-anak
yang belajar di sekolah dengan pencapaian hasil belajar akademik dalam
membaca dikenal dengan istilah disleksi,menulis adalah disgrafta,dan berhitung
adalah diskalkulia.
Kesulitan belajar yang dialami perserta didik yang merupakan salah satu
tanggung jawab guru. Tugas bukan hanya mengajar,tapi juga mendidik. Pidarta
(2009;11) mengatakan “mendidik merupakan upaya menciptakan situasi yang
membuat yang membuat peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri
sendiri untuk mengembangkan bakar,pribadi dan potensi lainnya secara optimal
ke arah yang positif”. Guru sebenarnya dapat memahami kesulitan belajar anak
didiknya untuk selanjutnya memberikan bantuan pemecahan masalah. Dalam
usahanya memberikan bantuan ini,pengetahuan guru tentang latar belakang
terjadinya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tersebut merupakan
hal yang sangat penting.
Kesulitan memahami materi matematika salah satunya dikarenakan cara
belajar peserta didik dengan menghafal konsep matematika yang begitu banyak
selain itu, matematika memiliki objek yang abstrak sehingga membutuhkan daya
nalar yang tinggi untuk memahainya. Oleh karena itu,kemampuan koneksi
matematika ini sangat diperlukan oleh peserta didik karena materi pelajaran
matematika yang dipelajari dan masalah yang terjadi sehari-hari saling
berhubungan.
NCTM(2000;64) “when students can connect mathematical ideal,their
undertanding is deeper and more lasting”. Berdasarkan pendapat NCTM bahwa
apabila peserta didik dapat menghubungakn konsep-konsep matematika,maka
mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan dapat bertahan
lama. Membuat koneksi merupakan cara untuk menciptakan pemahaman dan
sebalinya memahami sesuatu berati membuat membuat suatu koneksi.
Kemampuan koneksi matematika yang baik tentunya dapat membantu peserta
didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
matematika.
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Berdasarkan hasil penelitian Sugiman (2008;66) dalam tes terbatas yang
dicobakan di salah satu SMPN Yogyakarta diperoleh bahwa tingkat kemampuan
koneksi matematika siswa baru mencapai

Pencapaian ini tergolong

rendah. Adapun rata-rata persentase penguasaan untuk setiap aspek koneksi
matematika adalah inter topik matematika
matematika dengan pelajaran lain

antar topik matematika

dan matematika dengan kehidupan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu guru matematika yang
mengajar di Madrasah Tsanawiyah 8 Muaro Jambi,masih banyak peserta didik
kelas VIII yang mengalami kesulitan belajar karena belum mampu dalam
mengaitkan materi matematika yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya
atau dapat dikatakan belum memiliki kemampuan koneksi matematika yang baik.

(Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi)
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui kesulitankesulitan yang dialami oleh peserta didik dengan mengadakan penelitian dengan
judul “Kesulitan Belajar Matematika Dari Segi Kemampuan Koneksi
Matematika”
B. Fokus Masalah
1. Bagaimana kesulitan belajar matematika di Madrasah Tsanawwiyah Negeri 8
muaro jambi
2. Bagaimana koneksi matematika di Madrasah Tsanawwiyah Negeri 8 muaro
jambi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi
rumusan masalah penelitian ini adalah; “Apa saja kesulitan-kesulitan belajar
matematika yang dialami oleh peserta didik ditinjau dari segi kemampuan koneksi
matematika?”.
D. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kesulitan-kesulitan belajar matematika yang dialami oleh peserta didik ditinjau
dari segi kemampuan koneksi matematika.
E. Manfaat Penelitian
Berpijak dari rumusan masalah serta tujuan yang ingn dicapai maka
diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
1. Bagi Guru: Adanya penelitian ini diharapkan dapat informasi kepada guru
mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam memahami
materi pelajaran matematika,khususnya kesulitannya dalam hal membuat
koneksi matematika. Dengan mengetahui informasi tersebut,diharapkan guru
dapat

menyampaikan

kualitas

pembelajaran

yang

diberikan

koneksi

matematika.
2.

Bagi Peserta Didik: Mampu mengambangkan koneksi matematika sebagai
materi pembelajaran matematika lebih mudah dipahami karena pembelajaran
lebih bermakna sehingga bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti: Sebagai wahana mengembangkan wawasan keilmuan,penalaran
dan sikap ilmiah terhadap berbagai fenomena yang terjadi di dunia akademik
serta sebagai bahan untuk melakukan pnelitian selanjutnya.
4. Bagi Peneliti Lain: Sebagai bahan informasi untuk mengkaji lebih dalam
tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar
matematika yang ditinjau dari segi kemampuan dalam membuat koneksi
matematika

khususnya

di

Sekolah

Menengah

Pertama(SMP).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pembelajaran Matematika Disekolah
Istilah belajar dan pemebelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki
keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam
proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menciptakan suasana ayaman atau memberikan pelayanan kepada peserta
didik untuk belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana peserta didik
memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya.
Hakim (2005;01) mengatakan. “Belajar adalah suatu proses perubahan
didalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk
peningkatan kualitas dan kuantitas tingkat laku seperti peningkat kecakapan
pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya tarik dan lain-lain.
Menurut Sudjana dan Sugihartono (2007;80), pembelajaran merupakan setiap
upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta didik yang dapat menyebabkan
peserta didik melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya Nasution dalam
Sugihartono (2007;80) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktifitas
mengorganisasi

atau

mengatur

lingkungan

sebaik-baiknya

dan

menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar.
Lingkungan dalam pengertian in tidak hanya ruang belajar, tetapi juga meliputi
guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebaiknya yang relavan dengan
kegiatan belajar peserta didik.
Matematika berasal dari kata bahasa Yunani, mathema yang berarti “sains,
ilmu pengetahuan atau belajar”. Selain itu matematika yang berasal dari kata
mathematika yang berarti “suka belajar” (Ismadi.2011;01). Berdasarkan asal
katanya, maka matematika berarti ilmu yang didapat dengan cara berpikir atau
bernalar.
Saat ini perkembangan kurikulum di Indonesia menggunakan pendekatan
sainsifik hampir pada seluruh mata pelajaran, termasuk matematika. Pendekatan
7
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sainsifik memandang proses pembelajaran tidak kalah penting dari pada hasil
peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun
konsep dan nilai-nilai baru yang diperoleh dalam kehidupan. Peserta didik
dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses
pembelajaran sedangkan guru merupakan fasilitator yang membimbing dan
mengkoordinasi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran
ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer
pengetahuan.
Adapun langkah pembelajaran ketrampilan proses sains dalam kurikulum
2013 ada lima langkah sebagai roduksi dari proses penilaian ilmiah
(Yani,2014;215) yaitu:
1) Mengamati
Kepada peserta didik diperoleh untuk memperoleh dunia nyata melalui
berbagai alat indera penglihatan, pembau, pendengar, pengecap dan peraba.
Proses mengamati dapat dilakukan melauli kegiatan observasi lingkungan,
menonton video, mengamati gambar, membaca tabel dan grafik data,
menganalisis peta, membaca buku, mendengar radio, menyimak caerita dan
berselancar mencari informasi yang ada di media dan atau jejaringan internet.
2) Menanya
Kegiatan peserta didik untuk menyatukan secara eksplisit dan rasional apa
yang ingin diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa,
suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya peserta didik mengajukan
pertanyaan kepada guru, nara sumber, atau kepada peserta didik lainnya.
Pentanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan. Bentuk pentanyaan dapat
berupa meminta informasi, konfirmasi, menyamakan pendapat, atau bersifat
hipotetif.
3) Mencoba/Mengumpulkan Data (informasi)
Melakukan eksprimen, membaca sumber lain dan buku teks, mengamati objek
atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan nara sumber. Mengeksplorasi,
mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak,
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melakukan eksprimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan
data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan mengembangkan.
4) Mengasosiasikan/Mengelola Informasi
Peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari
hasil kegiatan mengumpulkan eksprimen maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang
telah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori,
mengasosiasi atau menghubung fenomena atau informasi yang terkai dalam
rangka matematika suatu pola, dan menyimpulkan.
5) Mengkomunikasikan
Peserta didik menyampainkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil
analisis secara lain, tertulis, atau media lainnya. Menyajikan laporan dalam
bentuk bagan,diagram atau grafik, menyusun laporan tertulis, data menyajikan
laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.
Jadi jelas bahwa matematika mempunyai pesan yang sangat penting dalam
kehidupan sehingga peserta didik mampu berpikir secara logis, kritis, rasional dan
sistematisuntuk menemukan konsep yang merupakan inti dari pembelajaran
matematika.
2. Kesulitan Belajar Matematika
Proses belajar mengajar tidak selamanya berjalan dengan lancar. Perbedaan
individu setiap peserta didik akan menibulkan perbedaan tingkah laku belajar, di
mana masing-masing individu memiliki kesulitan dalam mempelajari dan
memahami sesuatu. Hakim(2005:22)mengatakan, “kesulitan belajar adalah suatu
kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan
itu, menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tudaknya
kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar”.
Soedjono(1984:4)membagi kesulitan belajar matematika secara lebih khusus
sebagai berikut :
a. Siswa kesulitan dalam menggunakan konsep
b. Peserta didik lupa nama singkatan/nama teknik suatu objek
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c. Ketidak mapuan peserta didik dalam mengingat satu atau lebih banyak rumus
matematika
d. Kesulitan dalam menggunakan prinsi-prinsip yang menjadi pokok dasar dalam
berpikir
e. Kesulitan menyelesaikan konsep atau menyelesaikan linear satu variabel
f. Peserta didik tidak dapat menggunakan prinsip karena kurang memperhatikan
ketika guru menjelaskan tentang prinsip kesulitan belajar matematika
g. Kesulitan dalam memecahkan soal berbentuk variabel
h. Tidak mengerti apa yang dibaca, akibat kurangnya pengetahuan peserta didik
tentang konsep
i. Peserta didik tidak mampu menerapkan variabel untuk menyusun persamaan
linear dan sebagainya.
Berdasarkan pendapat diatas belajar matematika mempunyai kesulitan
diantaranya kesuliatan dalam menggunakan konsep. Menurut Soedjadi (2000:14),
konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk negadakan klasifikasi atau
penggolangan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau
rangkaian kata. Kesulitan dalam menggunakan konsep artinya peserta didik lupa
singkatan atau lupa rumus dari suatu objek, minsalnya lupa salah satu langkah
dalam penyelesaian soal atau lupa rumus dari suatu permasalahan. Kesulitan
lainnya yang dihadapi dalam mempelajari matematika adalah kesulitan dalam
menggunakan prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan yang menunjukkan
hubungan kaitan antara beberapa konsep atau fakta. Kesulitan dalam
menggunakan prinsip artinya peserta didik kurang memahami algoritma.
Kesulitan berikut dalam mempelajari matematika adalah kesulitan dalam
memecahkan soal dalam berbentuk verbal. Artinya,peserta didik mengalami
kesulitan dalam memahami soal dan tidak mengerti apa yang dibaca.
Menurut Burton dalam Mulyadi(2008:8-9), seseorang diduga mengalami
kesulitan belajar jika yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam
tujuan-tujuan belajarnya. Kegegalan tersebut didefinisikan oleh Burton sebagai
berikut:
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a. Seseorang dikatakan gagal apabila dalam waktu tertentu yang bersangkutan
tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan yang telah ditentukan.
b. Seseorang dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan
atau mencapai prestasi yang semestinya.
c. Seseorang dikatakan gagal jika yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan
tugas-tugas perkembangan,termasuk penyesuain sosial.
d. Seseorang dikatakn gagal apabila sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada
tingkat pembelajaran sebelumnya.
Kesimpulan bagi peneliti berdasarkan hasil peneliti, dan hasil observasi
selama penelitian berlangsung, maka kesimpulan dari penelitian. Kesulitan belajar
matematika berkaitan dengan konsep dan prinsip asas kebenaran yang menjadi
pokok dasar dalam berpikir.
3. Kemampuan Koneksi Matematika
a.

Koneksi Matematika
Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa inggris yang diartikan

hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan.
Koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang disebut dengan koneksi
matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal.
Keterkaitan antara konsep-konsep matematika yaitu hubungan dengan matematika
itu sendiri dan keterkaitan antara secara eksternal, yaitu keterkaitan antara
matematika

dengan

kehidupan

sehari-hari.

Apabila

para

siswa

dapat

menghubungkan gagasan-gagasan matematika, maka pemahaman siswa akan
lebih mendalam dan lebih bertahan lama. Pemahaman siswa akan lebih mendalam
jika siswa dapat mengaitkan antar konsep yang telah dipelajari dengan konsep
baru dipelajari. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu apabila belajar
itu didasari kepada apa yang telah diketahui. Oleh karena itu untuk mempelajari
matematika dengan materi yang baru, maka materi yang telah dipelajari akan
mempengaruhi kejadiannya proses belajar materi matematika tersebut.
Koneksi matematika merupakan peserta didik dalam mengaitkan matematika
secara internal (antara konsep matematika) dan eksternal (antara matematika
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dengan bidang ilmu lain baik bidang keilmuan lain maupun dengan kehidupan
sehari-hari). Menurut NCTM (1989:146), ada dua tipe umum koneksi matematika,
yaitu modeling connections dan mathematical conections. Modeling connections
merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dunia nyata atau
dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya, sedangkan
mathematical conections adalah hubungan antara dua representasi yang ekuivalen,
dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Dari pengertian
tersebut, koneksi matematika dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu:
koneksi antar topik matematika, koneksi matematika dengan ilmu lain, dan
koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari.
Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan menghubungkan
konsep-konsep matematika baik antar konsep dalam matematika itu sendiri
maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya.
Koneksi matematika memberikan gambaran tentang materi matematika yang
diberikan dalam pembelajaran. Topik-topik dalam matematika memiliki
keterkaitan dan juga memiliki manfaat dengan bidang lain maupun dalam
kehidupan sehari-hari.
Koneksi matematika juga ilmu matematika yang tidak terpartisi dalam
berbagai topik yang saling terpisah, namun matematika merupakan suatu satu
kesatuan. Selain itu matematika juga tidak dapat terpisah dari ilmu selain
matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Tanpa koneksi matematika peserta didik harus belajar dan mengingat terlalu
banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Apabila peserta
didik mampu mengaitkan ide-ide matematika maka pemahaman matematika akan
semakin dalam dan bertahan lama karena peserta didik mampu mengaitkan antar
ide-ide matematika, dengan konteks anatar topik matematika dan pengalaman
kehidupan sehari-hari.
Menurut NCTM dalam Nonoy, melalui pmbelajaran yang menekankan
keterkaitan dalam gagasan matematika, peserta didik tidak hanya belajar
matematika, tapi mereka juga belajar tentang kegunaan matematika. Ketika
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peserta didik mampu mengaitkan antar gagasan dalam matematika, pemahaman
peserta didik menjadi lebih mendalam dan lebih tahan lama.
Menurut Coxford dalam kanisius, kemampuan koneksi matematika adalah
kemampuan

menghubungkan

pengetahuan

konseptual

dan

prosedural,

menggunakan matematika pada topik lain, menggunakan matematika dalam
aktivitas kehidupan, mengetahui koneksi antar topik dalam matemarika.
Adanya keterkaitan antara kehidupan sehari-hari dengan materi pembelajarn
yang dipelajaran oleh peserta didik juga akan menambah pemahaman peserta
didik dalam belajar matemarika. Kegiatan yang mendukung dalam peningkatan
kemampuan koneksi matematika peserta didik dalah ketika peserta didik mencari
hubungan keterkaitan antar topik matemtika,dan mencari keterkaitan antara
konteks di luar matematika dengan matematika. Konteks diluar matematika yang
diambil adalah mengenai hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari.
Konteks tersebut dipilh karena pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta
didik dapat melihat masalah yang nyata dalam pembelajaran. Akan lebih mudah
mempelajari matematika jika peserta didik melihat penerapannya di dunia nyata.
Peserta didik dapat memahami banyak manfaat matematika terutama dengan
kehidupan sehari-hari ataupun dengan bidangstudi lain. Sehingga memudahkan
atau mempelancar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Di sekolah menengah bahan ajar atau soal-soal yang mampu mengembangkan
kemampuan koneksi peserta didik perlu terus ditingkatkan karena pada dasarnya
semua konsep matematika itu saling berkaitan satu sama lain. Menurut NCTM
dalam Rendy,menyatakan tujuan koneksi matematika diberikan pada peserta didik
menengah diharapkan agar dapat:
1. Mengenali representasi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama
2. Mengenali hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang
ekuivalen.
3. Menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik matematika.
4. Menggunakan dan menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lain.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi
matematika adalah kesanggupan peserta didik dalam menggunakan hubungan
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topik atau konsep matematika,yang dibahas dengan konsep matematika
lainnya,dengan pelajaran lain atau disiplin ilmu lain dan dengan kehidupan seharihari dalam menyelesaikan masalah matematika. Sehingga koneksi matematika
baik di gunakan dalam penelitian ini.
b. Indikator Koneksi Matematika
Kemampuan koneksi matematika merupakan salah satu aspek kemampuan
matematika yang penting yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika.
Karena dengan peserta didik mengetahui hubungab-hubungan matematika, peserta
didik akan lebih memahami matematika dan juga memberikan dia matematika
lebih besar. Untuk mencapai kemampuan koneksi peserta didik dalam matematika
buka hal yang mudah karena kemampuan untuk mengoneksi dalam matematika
dilakukan secara individual. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang
berbedaa dalam menghubungkan matematika. Agar pesserta didik dapat
membuktikan bahwa peserta didik dapat memenuhi kemampuan koneksi
matematika harus memenuhi indikator koneksi matematika.
Indikator yang digunakan penelitian adalah:
1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep
2. Prosedur, memahami hubungan antar topik matematika.
3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari
4. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama;
5. Menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika
dengan topik lain
Peneliti mengambil lima indikator karena agar peserta didik memperoleh
pemahaman matematika lebih dalam, dapat menyelesaikan masalah matematika
baik didalam maupun diluar sekolah. Serta membuat peserta didik tertarik atau
berminat terhadap matematika, paling tidak peserta didik dapat melihat
kegunaannya dan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pelajaran
matematika.
c. Teori Belajar Dalam Koneksi Matematika
Teori yang relavan dengan koneksi matematika dalam penelitian ini adalah
teori belajar Piaget, Bruner Dan Vygotsky.
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Piaget merupakan salah satu pioner konstrktivis, ia berpendapat bahwa anak
membangun sendiri pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dengan
lingkungan. Dalam pandagan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan,
pengembangan kognitif dan sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak
aktif memanipulasi matematika bearti mengaitkan konsep yang telah ia miliki
dengan lingkungan sekitar.
Munurut poster dkk. Dalam Suparno(2001:50), dalam proses belajar ada
proses perubahan konsep. Tahap pertama perubahan konsep itu disebut asimilasi
dan tahap kedua disebut akomodasi. Pada tahap asimilasi peserta didik
menggunakan konsep-konsep yang mereka punya untuk berhadapan dengan
fenomena yang baru dan pada tahap akomodasi peserta didik mengubah konsep
yang tidak cocok lagi dengan fenomena baru yang mereka hadapi.
Ormrod(2009;4)mengatakan, “Akomodasi jarang terjadi tanpa asimilasi;
anak-anak dapat mendapatkan manfaaat atau akomadasi, pengalaman baru jika
mereka

dapat

menghubungkan

pengalaman-pengalaman

tersebut

dengan

pengetahuan dan keyajinan yang mereka miliki pada saat itu.”
Menurut Suparno (2001;5), supaya terjadi akomadasi, sebutuhkan beberapa
keadaan dan syarat seperti berikut:
1. Harus ada ketidak puasan terhadap konsep yang telah ada. Peserta didik
mengubah konsepnya jika mereka yakin bahwa konsep yang lama tidak dapat
digunakan lagi untuk memeriksa situaisi, pengalaman dan gejala yang baru.
2. Konsep yang baru harus dapat dimengerti, rasional dan dapat memecahkan
persoalan atau fenomena yang baru.
3. Konsep yang baru harus masuk akal,dapat memecahkan persoalan yang
terdahulu dua juga konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
4. Konsep yang baru berdaya guna bagi perkembangan penelitian dua penemuan
yang baru.
Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome Bruner merupakan tokoh yang
banyak memberikan pandangan menganai teori perkembangan kognitif. Bruner
lebih peduli terhadap proses pembelajaran daripada hasil belajar. Salah satu model
pembelajaran yang diusulkan adalah discovery learning. Teori ini menjelaskan
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bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan
kesempatan kepda peserta didik untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep,
teori, ide, definisi dan sebagainya. Koneksi dalam matematika merupakan ide-ide
atau gagasan yang digunakan untuk mengaitkan topik-topik matematika secara
deduktif,hal tersebut sesuai dengan teori yang diusulkan oleh Bruner tersebut.
Vygotsky dalam Yohanes(2010:130) mengatakan bahwa pembelajaran terjadi
apabila peserta didik belajar mengenai tugas-tugas atau masalah kompleks yang
masih berada pada jangkauan kognitif peserta didik atau tugas-tugas tersebut
berada pada Daerah Perkembangan Terdekat atau Zoner of proxinal development
(ZPD). Menurut Ormrod (2009:58), “ZPD adalah rentang tugas yang tidak dapat
diselesaikan anak secara mandiri namun dapat diselesaikan dengan bantuan dan
bimbingan orang lain.”
Vygotsky dalam Ormrod (2009:58) membedakan du ajenis kemampuan yang
mencirikan kemampuan anak-anak pada tahap perkembangan,yaitu tingkat
perkembangan sesungguhnya adalah batas atas tugas yang dapat dikerjakan anak
secara independen, tanpa bantuan orang lain. Tingkat perkembangan potensi
adalah batas atas tugas yang dapat dikerjakan anak dengan bimbingan seorang
indivindu ynag lebih kompeten.
Salah satu teori belajar yang dikemukn oleh Vygotsky adalah scoffolding.
Scoffolding bearti memeberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan
selama tahap-tahap awal perkembangan. Kemudian mengurangi bantuan selama
tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan tersebut dan
memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang
semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri (Yohanes,2010;135).
Tuntunan yang diberikan guru matematika untuk membawa seorang peserta
didik dari tingkat perkembangan aktual ke tingkat potensinya paling baik
memanfaatkan pengalaman belajara yang telah dimilikinya atau dapat dikatatakan
dengan membuat koneksi matematika,karena hal ini paling bermakna bagi yang
peserta idik yang bersangkutan. Termasuk di sisni adalah pengetahuan informasi
anak yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
B. Studi Relavan
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Beberapa penelitian yang relavan dengan penelitian ini diantaranya:
Berdasarkan hasil penelitian Sugiman (2008:65-66), Berdasarkan hasil
penelitian Sugiman (2008:66) dalam tes terbatas yang dicobakan di salah satu
SMPN Yogyakarta diperoleh bahwa tingkat kemampuan koneksi matematika
siswa baru mencapai

Pencapaian ini tergolong rendah. Adapun rat-rata

persentase penguasaan untuk setiap aspek koneksi adalah inter topik matematika
antar topik matematika
matematika dengan kehidupan

matematika dengan pelajaran lain

dan

Oleh karena itu,ditarik kesimpulan bahwa

kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan mendasar yang
hendknya dikuasai siswa dalam belajar matematika karena siswa mengait serta
bermanfaat dalam mempelajari pelajaran lain dan dalam kehidupan.
Hasil penelitian Anandita (2015:94), dalam skiripsinya menunjukkan tingat
kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jepara
dikelompokan menjadi lima kategori. Pengelompokkan data berdasarkan hasil
perolehan skor siswa pada tes kemampuan koneksi matematika. Hasil dari 37
siswa diperoleh bahwa siswa termasuk dalam kategori „kurang sekali‟, 10 siswa
dalam kategori „kurang‟, 6 siswa dalam kategori „baik sekali‟.
Penelitian yang dilakukan Bahri (2014:83) dalam thesisinya menunjukan
peningkatan koneksi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran advancer
arganizer lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konversional.
Selain itu juga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada interaksi model
pembelajaran advancer arganizer dengan kemampuan awal siswa terhadap
peningkatan kemampuan koneksi matematika siswa tersebut.
Peneliti yang dilakukan oleh Annisa Restiani Firzani dengan judul
“Kemampuan Koneksi Matematika Peserta Didik Melalui Pendekatan Advokasi
Dengan Penyajian Masalah Open-Ended” penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif Subjek penelitian ini adalah 6 orang peserta didik kelas VIII yang terdiri
dari 2 peserta didik dengan kemampuan awal tinggi, 2 peserta didik dengan
kemampuan awal sedang dan 2 peserta didik dengan kemampuan awal rendah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:1) metode tes untuk
mengetahu kemampuan koneksi matmatika pesrta didik dengan kemampuan awal
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tinggi, sedang dan rendah. 2) wawancara untuk mengklafikasi hasil tes. Validitas
data menggunakan triangulasi waktu.
C. Kerangka Berfikir
Sebagai gambaran umum, berikut skema alur pemikiran penelitian dalam
menentukan dan mendeskripsikan kesulitan-kesulitan belajar matematika yang
dialami oleh peserta didik ditinjau dari segi kemampuan koneksi matematika di
kelas VIII Madrasah Tsanawiya Negeri 8 Muaro Jambi.
Objek yang dipelajari
dalam matematika

konsep

Fakta

Ketidak mampuan koneksi
matematika

Operasi

prinsip

Koneksi kesulitan
belajar matematika

Kesulitan belajar
matematika

Tabel Populasi
No

Kelas

Laki-Laki

Wanita

Total

1

A

7

13

20

2

B

9

11

20

3

C

10

13

23

4

D

9

12

21

35

49

84

Total

(Catatan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi)
Adapun untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap istilah yang
digunakan dalam penelitian ini, diberikan batasan istilah sebagai berikut:
1. Koneksi matematika merupakan kemampuan peserta didik dalam mengaitkan
matematika secara internal (antar konsep matematika) dan eksternak (antar
matematika dengan bidang lain dan baik bidang keilmuan lain maupun dengan
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kehidupan sehari-hari). Kemampuan koneksi matematika yang dimaksud
meliputi aspek; (1) koneksi antar topik dalam matematika yang mengaitkan
antar materi dalam topik tertentu dengan materi dalam topik lainnya, (2)
koneksi antar materi matematika dengan bidang ilmu lain selain matematika,
dan (3) koneksi antar materi matematika dengan kehidupan sehari-hari.
2. Konsep matematika yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan konsepkonsep yang telah dipelajari oleh peserta didik sampai ia menempuh jenjang
pendidikan SMP Kelas VIII, khususnya koneksinya dengan materi.
3. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana peserta didik tidak mampu
memenuhi pelajaran sebagaimana mestinya karena alasan tertentu. Menurut
Hakim (2005;22), “Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan
hambatan dalam proeses belajar seseorang.” Kesulitan belajar yang dimaksud
disini adalah kesulitan belajar matematika peserta didik ditinjau dari segi
kemampuan koneksi matematikanya.
D. Pembelajaran Geometri untuk SMP
Ruang lingkup materi matematika pada kurikulum 2013 untuk SMP terdiri
dari: aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, peluang, dan statistika. Masingmasing mempunyai ciri-ciri dan hakikatnya sendiri. Materi yang satu merupakan
materi prasyarat agar dapat memahami materi yang akan dipelajari selanjutnya.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa materi dalam matematika tersebut saling
terkoneksi antara satu dengan yang lainnya.
Geometri berasal dari bahasa Yunani, kata „geo‟ artinya tanah dan kata
„metri‟ artinya ukuran. Orang Yunani menamakan pengukur tanah bangsa mesir
zaman dahulu sebagai geometri. Fakta-fakta mengenai segitiga, segi empat,
lingkaran dan sebagainya yang ditemukan oleh geometri ini kemudian menjadi
ilmu yang disebut geometri atau ilmu tentang ukuran tanah (Budiyono,2006:2).
Menurut Moeharti (1986:12), geometri didfenisikan sebagai cabang matematika
yang mempelajari titik, garis, bidang dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya,
ukuran-ukurannya dan hubungannya antara satu dengan yang lain.
Materi Geometri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari maupun
cabang ilmu pengetahuan lain. Dalam kehidupan, geometri banyak digunakan
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dalam lapangan industri, otomotif, pengukuran tanah, bangunan, volume suatu
benda dan lain-lain. Daradjat dkk. (2002:141), mengemukakan bahwa para ilmuan
muslim menemukan bahwa kebanyakan ilmu-ilmu terapan membutuhkan
geometri, misalnya ilmu astrunomi (falok), ilmu teleskop (al-bashariyyah) dan
ilmu mesin (al-hiyal), selain itu, geometri juga banyak digunakan dalam bidang
arsitektur, kesenian dan bidang keilmuan lainnya.
Materi geometri di SMP yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 telah
dirancang sedemikian rupa dengan urutan yang logis agar sesuai dengan
kepentingan dan tingkat kemampuan peserta didik. Pada saat peserta didik
mempelajari geometri, sebaiknya materi disampaikan sesuai urutan dan tidak
melompay-lompat. Menurut Moeharti (1986:3), yang terpenting dalam geometri
adalah pemahaman dsar karena dengan dasar yang kuat akan lebih mudah untuk
mengembangkan dan memperluas pemahaman dalam mempelajari geometri.
Berdasarkan kurikulum 2013 materi geometri yang diajarkan kepada peserta
didik sampai ia menempuh jenjang pendidkan SMP kelas VIII adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Materi Geometri SMP Kelas VII dan VIII
Kelas
Kelas VII

Materi
a. Segiempat dan Segitga
1. Jenis dan Sifat-sifat Segiempat
2. Keliling dan Luas Segiempat
3. Jenis dan Sifat-sifat Segetiga
4. Luas dan Keliling Segitiga
5. Menaksir Luas Bangun Data Tidak Beraturan
b. Garis dan Sudut
1. Konsep Titik, Garis dan Bidang
2. Kedudukan Garis
3. Konsep Sudut
4. Hubungan Antar Sudut
c. Transformasi
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1. Konsep Refleksi (Pencerminan)
2. Konsep Translasi (Pergeseran)
3. Konsep Rotasi (Perputaran)
4. Konsep Dilatasi (Perkalian)
5. Penerapan Transformasi dalam Permasalahan Nyata
Kelas VIII

a) Teorema Pythagoras
1. Memahami Teorema Pythagoras
2. Hubungan antar Panjang Sisi pada Segitiga Khusus
3. Penerapan Teorema Pythagoras dalam Permasalahan
Nyata
b) Lingkaran
1. Unsur-unsur Lingkaran
2. Hubungan antara Sudut Pusat dengan Sudut Keliling
yang Menghadap Busur Sama
3. Hubungan antara Sudut Pusat dengan Panjang Busur
dan Luas Juring
c) Bangun Ruang Sisi Datar
1. Luas Permukaan Kubus dan Balok
2. Luas Permukaan Prisma
3. Luas Permukaan Limas
4. Volume Kubus dan Balok
5. Volume Prisma
6. Volume Limas
7. Menaksir Luas Permukaan dan Volume Bangun Sisi
Datar Tidak Beraturan

Salah satu pokok bahasa pada materi geometri yang telah diajarkan sampai
jenjang pendidikan kelas VIII SMP yang paling sering muncul sebagai
permasalahan adalah bangun datar. Berdasarkan tabel 2.1 materi bangun datar
terdiri dari segiempat, segetiga dan lingkaran. Cukupan materi bangun datar ini
meliputi sifat-sifat, luas, keliling dan sudut pada bangun datar tersebut.
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BAB III
METODE PENELIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu
penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena adalah konteks
sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang
mendalam antar penelitian dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah,2010;9).
Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif, dimana data yang
diperoleh terutama dalam bentuk kata dari pada angka. Penelitiannya
menghasilkan deskripsi cerita teperensi fenomena.
B. Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
Penelitian dilakukan pada semester genap, tepatnya tes kemampuan koneksi
matematika dan wawancara dilakukan pada dua hari.
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Negari 8 Muaro Jambi semester genap tahun ajaran 2019/2020 yang terdiri dari 2
kelas parel. Subjek penelitiannya dipilih secara acak yang kelas VIII-A dan VIIIB. Semua peserta didik mengikuti tes secara tertulis dan jawaban mereka
diperiksa, akan dipilih 10 orang dengan hasil tes terendah dari masing-masing
aspek koneksi matematika untuk diwawancari. Penelitian 10 orang ini didasarkan
kepada penelitian kualitatif yang menghendaki hasil penelitian yang mendala.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan penulis
untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi pada subjek penelitian atau sumber
data. Data dalam penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana kesulitan
belajar siswa ditinjau dari segi kemampuan koneksi matematika.
Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting,
karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh
20
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karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode
pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : sumber data primer dan sumber data
sekunder. (Purhantara, 2010:79)
1. Data Primer
Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau
yang bersangkutan yang memerlukanya. Data primer di dapat dari sumber
informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan
oleh peneliti. Data primer ini anatara lain:
 Catatan hasil wawancara
 Hasil observasi lapangan
 Data-data mengenai informasi
2. Data Sekunder
Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan,
2002:58). Data digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah
diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain
sebagainya.

Data yang disampaikan dalam penelitian ini adalah data primer yang hasil
peserta didik. Untuk memperoleh data tentang kesulita belajar matematika peserta
didik berdasarkan kemampuan koneksi matematikanya, maka dalam penelitian ini
menggunakan instrumen berupa tes dan wawancara.
a. Tes
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Tes adalah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang
dimiliki oleh individu atau kompol (Aikunto,2009,2010:19). Tes digunakan untuk
mengetahui pemahaman penguasaan kemampuan koneksi matematika peserta
didik kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
Tes berbentuk esay, karena pada sial esay peserta didik tidak dapat menjawab
dengan satu atau dua kata jawaban, tetapi harus menguraikan jawabannya
sehingga dapat diteliti kemampuan koneksi matematika peserta didik memiliki
uraian jawaban.
Tes yang diberikan terdiri dari 5 soal. Karena butir soal tersebut
dikembangkan untuk mengukur kemampuan koneksi matematika yang meliputi
aspek: 1)koneksi antar topik dalam matematika yang mengaitkan antara materi
dalam topik tertentu dengan materi dalam topik lainnya. 2)koneksi antar materi
matematika dengan bidang ilmu lain selain matematika. 3)koneksi antar materi
matematika dengan kehidupan sehari-hari. Masing-masing terdiri atas dua soal.
Metode tes penelitian gunakan untuk menggali data terkai pelaksanaan Kesulitan
Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi Kemampuan Koneksi Matematika
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi. Yaitu Siswa Kelas VIII A dan
Siswa Kelas VIII B.
b. Wawancara
Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari wawancara (Arikunto,2010:198). Selanjutnya,
Suharsaputra (2012:213) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data melalui
wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dinamakan untuk memenuhi dan
lebih mendalam suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.
Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur karena didasarkan pada
penyelesaian soal yang dikerjakan oleh objek penelitian yang bertujuan untuk
menacari penyebab kesulitan yang dialami peserta didik ditinjau dari segi
kemampuan koneksi matematika. Metode wawancara peneliti gunakan untuk
menggali data terkait pelaksanaan pembelajaran Kesulitan Belajar Matematika
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Siswa Ditinjau Dari Segi Kemampuan Koneksi Matematika Di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi. Adapun informannya antara lain:
a. Guru Matematika, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan

pembelajaran Kesulitan Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi
Kemampuan Koneksi Matematika Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8
Muaro Jambi.
b. Kepala Sekolah, untuk mendapatkan informasi tentang profil Kesulitan

Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi Kemampuan Koneksi
Matematika Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
c. Siswa yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

c. Observasi Berperan
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang
berupa peristiwa, tempat dan lokasi, dan tes, dan wawancara. Pada observasi
berperan ini yang dilakukan adalah dengan langsung tes dan wawancara.
Dalam penelitian ini melihat langsung kesulitan hasil belajar siswa di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.
Observasi

atau

pengamatan

dapat diartikan sebagai pengamatan

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti
terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau
yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara
langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat
melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam
situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai
pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan proses belajar mengajar
tentang kesulitan belajar matematika siswa ditinjau dari segi kemampuan
koneksi matematika, baik di dalam maupun di luar kelas.
Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data
mengenai pelaksanaan pembelajaran kesulitan belajar matematika siswa,
interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, keadaan
penyandang keadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan
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belajar mengajar, serta keadaan siswa dan guru di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 8 Muaro Jambi.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk
mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut
Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis
berdasarkan data yang diperoleh.
Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih
lengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung
terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif
berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu
penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka
konseptual wilayah penelitian, permasalahan peneliti, dan pendekatan
pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung,
terjadilan tahapan reduksi selanjutnya Reduksi data/transformasi ini berlanjut
terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
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diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai
kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan
dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan
atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan
sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka
atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.
2. Penyajian Data
Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang
lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid,
yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya
dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk
yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat
melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan
yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran
yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
3. Menarik Kesimpulan
Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari
satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat
pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama
ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin
menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali
serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan
intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan
suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna
yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan
kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak
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hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu
diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis
proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan
Huberman

dapat

dilihat

pada

bagan

beriku.

F. Tenik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan

teknik

sampling

bertujuan

(purposive

sampling)

yaitu

pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian.
Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.
G. Teknik Keabsahan Data
Penelitian kualitatif mengungkap kebenaran yang objek. Karena itu
keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui
keabsahan data kreabilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan
triagulasi. Adapun triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu (Moleong,2007:330).
Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triagulasi dengan
sumber. Menurut Patto, triangulasi dengan sumber bearti membandingkan dan
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mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moloeng,2007:29).
Triagulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian yaitu
membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria
kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan
pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:
1. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan
data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinan
peningkatan derajat kepercayaan data

yang dikumpulkan. 12 Dengan

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang
telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau
sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan
lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti
kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan
pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data
yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.
2. Ketekunan pengamatan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 14
Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal- soal, atau makalah
yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan
meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan
kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga
dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi
data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal
peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca
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berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasidokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi
anak tunanetra.
3. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,
dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi
sumber

digunakan

untuk

pengecekan

data

tentang

keabsahannya,

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan
memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.
Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara
lainnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian
yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi, yaitu
mengenai kesulitan belajar matematika peserta didik berdasarkan kemampuan
koneksi matematikanya. Pelaksanaan penelitan ini dilaksanakan dala dua tahap,
yaitu pelaksanaan tes dan wawancara.
Dalam mendeskripsikan kemampuan koneksi matematika peserta didik
Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi, khususnya koneksi matematika,
maka data sesuia diolah dengan teknik analisis data pada Bab III berdasarkan
kategori kemampuan koneksi matematika yang telah ditentukan. Hal-hal yang
akan diuraikan dalam bab ini yaitu hasil penelitian dalam bentuk hasil tes berupa
tabel hasil tes dan deskripsinya serta pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan
landasan teoretis.
A. Hasil Penelitian
Subjek pada penelitian ini merupakan 40 peserta didik dari kelas VIII-A Dan
VIII-B Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi.peneliti mengambil 10
peserta didik dari kelas secara acak untuk mengikuti tes kemampuan koneksi
matematika. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap pengumpulan data yaitu tes
dan wawancara. Pada tahap tes dilakukan oleh 40 orang peserta didik selama 3
jam pelajaran. Setelah tes dilakukan dan kemudian hasil tes dianalisis, dipilih 10
orang peserta didik dengan nilai tes terendah dari setiap aspek untuk
diwawancarai dan dianalisis penyebab kesulitan belajar matematika ditinjau dari
segi kemampuan koneksi matematikanya sesuai dengan tujuan penelitian. Gambar
umum deskripsi subjek penelitian disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian
Tahap

Tes

Asal Kelas

Jumlah Subjek

Kategori Subjek

Kelas VIII-A

20

Kurang Sekali

Kelas VIII-B

20

Kurang Sekali

Kelas Viii-A

Aspek 1 : 2

Kurang Sekali

Wawancara

Aspek 2 : 2
Aspek 3 : 2
Kelas VIII-B

Aspek 1 : 2

Kurang Sekali

Aspek 2 : 1
Aspek 3 : 1

a. Deskripsi Hasil Tes
Tes yang diberikan bertujuan untuk mengalisis kesulitan belajr matematika
yang dialami oleh peserta didik ditinjau dari segi kemampuan koneksi
matematika. Tes yang diberikan kepada peserta didik terdiri dari 5 soal essay
dengan 3 aspek penelaian berbeda, yang meliputi aspek: (1) Koneksi antar topik
dalam matematika yang mengaitkan materi dalam topik tertentu dengan materi
dalam topik lainnya, (2) Koneksi antar matematika dengan bidang ilmu lain selain
matematika, dan (3)Koneksi antar materi matematika dengan kehidupan seharihari.
Soal tes yang dirancang peneliti untuk menganalisis kemampuan koneksi
matematika peserta didik menggunakan indikator; (1) Mengenali hubungan
konsep, prinsip dan prosedur matematika; (2) Memahami konsep-konsep dalam
matematika yang saling berhubungan dan memanfaatkannya dalam pemecahan
masalah; (3) Menggunakan konsep-konsep dalam matematika pada bidang
keilmuan lain selain matematika; (4) Menggunakan konsep-konsep matematika
dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Aspek 1 menggunakan
indikator (1) dan (2), aspek 2 menggunakan indikator (1), (2) dan (3), sedangkan
aspek 3 menggunakan indikator (1), (2) dan (4).
Masing-masing aspek kemampuan koneksi matematika terdiri atass 2 soal.
Butir soal nomor

dan

dikembangkan untuk mengukur kemampuan koneksi
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matematika aspek 1 yaitu aspek koneksi matematika dengan antar topik dalam
matematika. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa skor minimum yang
diperoleh peserta didik

, skor maksimum

dengan skor ideal

, sedangkan skor idealnya adalan

untuk tiap butir soal. Rata-rata kemampuan koneksi

matematika aspek 1 adalah

dengan kategori kurang. Butir soal nomor 3

dan 4 dikembangkan untuk mengukur kemampuan koneksi matematika aspek 2
yaitu aspek koneksi matematika dengan bidang ilmu lain. Berdasarkan tabel 4.2
dapat dilihat bahwa skor minimum yang diperoleh peserta didik
maksimum

, sedangkan skor idealnya adalah

, dengan skor ideal

, skor
untuk

tiap butir soal. Rata-rata kemampuan koneksi matematika aspek 2 adalah adalah
dengan kategori kurang sekali. Selanjutnya butir soak nomor 5
dikembangkan untuk mengukur kemampuan koneksi matematika aspek 3 yaitu
aspek koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tabel 4.2
dapat dilihat bahwa skor minimum yang diperoleh peserta didik
maksimum

, sedangkan skor idealnya adalah

, skor

dengan skor ideal

untuk tiap butir soal. Adapun rata-rata kemampuan koneksi mtematika aspek 3
adalah
pada

dengan kategori cukup. Hasil tes kemampuan koneksi matemayika
orang peserta didik kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro

Jambi disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.2 Hasil Tes Kemampuan Koneksi Matematika
No

Inisial Nama

Total Skor

Total Skor

Total Skor

Peserta Didik

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

1

AM

40

45

45

2

APS

45

45

60

3

AG

75

80

70

4

AW

40

75

50

5

AS

45

45

70

6

AM

80

45

85

7

AKM

50

40

50

8

FMH

50

40

40
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No

Inisial Nama

Total Skor

Peserta Didik

Aspek 1

Total Skor

Total Skor

Aspek 3

Aspek 3

9

RA

20

70

75

10

FS

75

75

60

11

HJ

65

50

100

12

JR

75

45

90

13

JD

65

20

80

14

LSR

65

55

80

15

MA

65

55

100

16

MH

70

10

90

17

MAS

80

45

70

18

MN

40

10

45

19

MP

40

10

45

20

MD

45

60

85

21

NY

40

10

45

22

NG

20

5

10

23

NS

55

50

85

24

NU

45

45

40

25

PN

75

50

55

26

PA

70

45

90

27

RM

70

45

90

28

RK

70

45

80

29

RD

45

45

50

30

RR

45

45

45

31

RWD

75

5

45

32

RS

45

45

40

33

RAF

45

45

50

34

RD

45

45

80

35

SN

70

45

90

36

SAF

70

45

90
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No

Inisial Nama

Total Skor

Peserta Didik

Aspek 1

Total Skor

Total Skor

Aspek 3

Aspek 3

37

SM

65

5

60

38

ST

45

45

40

39

TA

70

45

10

40

TK

70

70

80

Berdasarkan hasil tes yang tertera pada tabel 4.2, didapat hasil bahwa
kemampuan koneksi matematika peserta didik tergolong dalam kategori yang
berbeda-beda, yaitu kategori cukup, kurang dan kurang sekali, adapun
kemampuan koneksi peserta didik pada masing-masing aspek dari aspek yang
mendapat hasil tertinggi hingga terendah dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Kemampuan koneksi matematika pada aspek 3 (koneksi matematika
dengan kehidupan sehari-hari) tergolong pada kategori cukup dengan ratarata
2. Kemampuan koneksi matematika peserta didik pada aspek 1 (aspek
koneksi matematika dengan antar topik dalam matematika) tergolong pada
kategori kurang dengan rata-rata
3. Kemampuan koneksi matematika peserta didik pada aspek 2 (koneksi
matematika dengan bidang ilmu lain) tergolong pada kategori kurang
sekali dengan rata-rata
b. Analisis Jawaban tes dan Wawancara
Berdasarkan data pada tabel 4.2 tersebut maka penelusuran dan analisis lebih
mendalam diperlukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang diperoleh
benar-benar mewakili atau mengambarkan maksud dan sudut pandang yang
sebenarnya oleh subjek penelitian. Penelusuran dan analisis dilakukan terhadap
hasil tes dan wawancara yang berpedoman pada pertanyaan yang dijawab oleh
subjek penelitian pada saat mengerjakan tes kemampuan koneksi matematika.
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III, setelah mendapatkan skor
nilai kemampuan koneksi matematika, 10 orang peserta didik dengan skor
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terendah dari masing-masing aspek dipilih untuk diwawancarai, dilanjutkan
dengan analisis berupa deskripsi kesulitan yang dialami oleh peserta didik ditinjau
dari kemampuan koneksi matematika, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
Data yang disajikan disini adalah hasil tes masing-masing aspek, berapa
jawaban dari subjek penelitian yang salah menjawab dn mengalami kesulitan dala
mealukan koneksi matematika dan hasil wawancara yang telah direduksi. Reduksi
dilakukan dengan alasan subjek penelitian memberi jawaban-jawaban yang
hampir sama dan atau jawaban yang diberikan melenceng dari pertanyaan. Berikut
ini akan disajikan hasil tes dan wawanncara pada masing-masing aspek koneksi
matematika.
1.

Aspek 1 : koneksi matematika dengan antar topik dalam matematika

a.

Hasil tes kemampuan koneksi matematika
Hasil

tes

kemampuan

koneksi

matematika

aspek

1

berdasarkan

perkategorikan pada diagram berikut.

Jumlah Peserta Didik

16
16

Kemampuan Koneksi Matematika Aspek 1

14
12
10
8
6

Baik Sekali
Baik
Cukup

4

Kurang

2
0

Kurang Sekali
Baik
Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Kurang
Sekali

Kategori
Gambar 4.1 Diagram Kemampuan Koneksi Matematika Aspek 1
Pengelompokan data berdasarkan hasil perolehan skor peserta didik pada tes
kemampuan koneksi matematika dalam aspek 1 (aspek koneksi matematika
dengan antar topik dalam matematika). Hasil tes dari 40 orang peserta didik
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diperoleh bahwa tidak ada peserta didik yang termasuk dalam kategori baik sekali,
15 peserta didik termasuk dalam kategori baik, 5 peserta didik termasuk dalam
kategori cukup, 13 peserta didik termasuk dalam kategori kurang dan 7 orang
termasuk dalam kategori kurang sekali.
b. Hasil Penyelesaian Soal dan Petikan Wawancara
Soal Nomor 1
Perhatikan gambar dibawah ini.
D

𝑥+ 𝑦

C

𝑥+ 𝑦
A

𝑥+𝑦
𝑥+

𝑦

B

Gambar diatas menunjukkan panjang sisi sebuah persegi panjang dalam cm.
Carilah nilai

dan

kemudian tentukan luas segitiga siku-siku BCD

Gambar 4.2 kesalaha-kesalahan subjek pada gambar Nomor 1
Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penyelesaian soal
nomor 1 tersebut, subjek penelitian terlihat kebingungan dan melakukan berbagai
kesalahan dalam jawaban menjawab soal. kesulitan dalam menggunakan konsep
dan verbal tergambar dari jawaban-jawaban tersebut. subjek penelitian kesulitan
menggunakan konsep aljabar, namun terlihat baik dalam menggunakan konsep
luas bangun segitiga. Selain itu, subjek penelitian terlihat kesulitan dalam mencari
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hubungan antar konsep, yaitu memanfaatkan konsep sifat-sifat bangun persegi
panjang untuk mencari nilai

dan

pada sistem persamaan linear dua variabel.

Kesulitan verbal ditunjukkan dengan pemahaman yang salah dalam mengerjakan
soal, subjek penelitian tidak memahami maksud soal yang meminta mencari bilai
dan

terlebih dahulu untuk kemudian dikaitkan/dikoneksikan untuk mencri

luas segitiga yang dimaksud.
 Petikan Wawancara
Pertanyaan

: Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 1 tersebut?

Jawaban 1

: Pertama cari sisi panjang sisi miringnya dulu menggunakan
rumus pythagoras, kemudian mencari luas segitiga menggunakan
rumus luas segitiga buk.

Pertanyaan

: Apa hambatan dan kelebihan yang Ananda hadapi saat
menyelesaikan soal yang sulit?

Jawaban

: Hambatannya susah untuk di jawab dan harus mencari yang
benar, Kelebihannya kita bisa mengerti yang kita belum tahu saat
kita mengerjakannya.

Soal Nomor 2
Perhatikan gambar dibawah ini

Berapakah besar

jika diketahui perbandingan sudut dan

adalah

Hasil penyelesaian
Berapa

kesalahan

yang

dilakukan

oleh

subjek

menyelesaikan soal ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut.

penelitian

dalam
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Gambar 4.3 kesalaha-kesalahan subjek pada gambar Nomor 2
Berdaasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian
dalam menyelesaikan soal nomor 2 tersebut, subjek penelitian terlihat mengalami
kesulitan

dalam

menentukan

sudut

yang

dimaksud.

Kesulitan

dalam

menggunakan konsep tergambar dari jawban-jawaban tersebut. Subjek penelitia
telah memahami konsep sudut dalam lingkaran, namun subjek penelitian masih
belum benar-benar memahami konsep perbandingan. Terlihat bahwa subjek telah
memahami prinsip jumlah sudut-sudut yang saling berpelurus adalah
besar udut setengah lingkaran adalah

atau

. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

dalam langkah-langkah penyelesaian soal yang telah dikerjakan oleh objek
penelitian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa subjek penelitian masih
mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep perbandingan untuk menetukan
besar salah satu sudut dari sudut-sudut yang saling berpelurus atau kesulitan
dalam menggunakan yang terbagi menjadi dua bagian yang berbeda.
 Petikan Wawancara
Pertanyaan

: Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 2 tersebut?

Jawaban 2

: Sudut t dan u kan berpelurus, jumlahnya

. Kemudian yang

ditanyakan adalah besar sudut t nya, perbandingan sudut t nya kan
4. Berarti besar sudut t adalah
nya
Pertanyaan

dibagi 4. Jadi besar sudut AOB

buk.

: Bagaimanakah cara Ananda mengaitkan materi matematika yang
sedang dipelajari dengan materi sebelumnya?

Jawaban

: Caranya dengan membaca kembali tugas yang telah dipelajari
sebelumnya
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c. Analisis dan Temuan
Berdasarkan hasil tes dan petikan wawancara di atas, disimpulkan bahwa
subjek-subjek penelitian cenderung melupakan materi matematika yang
menurutnya sulit atau tidak berkesan dalam ingatannya dan juga tidak mengaitkan
materi matematika yang sebelumnya telah ia ketahui dengan materi yang baru.
Hal itu dikarenakan materi yang terdahulu belumbenar-benar dipahaminya,
peserta didik hanya belajar dari contoh yang biasanya ia kerjakan di buku cetak
dengan konsep yang sama, mereka menganggap soalnya terlalu susah.
Berdasarkan petikan wawancara dan tes, diketahui bahwa jika ada materi baru
yang akan diajarkan dan memerlukan pengetahuan/materi yang lama, maka guru
akan melakukan apersepsi dan sedikit mengulang materi yang lalu untuk
memabantu peserta didik dalam mengingat kembali materi tersebut. Masih ada
subjek penelitian yang kesulitan dalam mencari hubungan dan berbagai
representasi konsep dan prosedur matematika, memahami representasi konsep
matematika yang ekuivalen dan belum memahami hubungan antar topik
matematika yang mengaitkan antar materi dalam topik tertentu dengan materi
dalam topik lainnya.
2.

Aspek 2 : Koneksi matematika dengan bidnag ilmu lain

a.

Hasil tes kemampuan koneksi matematika
Hasil tes kemampuan koneksi matematika aspek 2 berdasarkan pengkategori

disajikan pada diagram berikut.

Jumlah Peserta Didik

Kemampuan Koneksi Matematika Aspek 2
30

Baik Sekali

25
20

Baik

15

Cukup

10

kurang

5
0

Kurang Sekali
Baik Baik Cukup Kurang Kurang
Sekali
Sekali

Kategori
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Gambar 4.4 Diagram kemampuan koneksi matematika aspek 2
Pengelompokan data berdasarkan hasil perolehan skor peserta didik pada tes
kemampuan koneksi matematika dalam aspek 2 (aspek koneksi matematika
dengan bidang ilmu lain). Hasil tes dari 40 orang peserta didik diperoleh bahwa
tidak ada peserta didik yang termasuk dalam kategori baik sekali, 5 peserta didik
termasuk dalam kategori baik, 1 peserta didik termasuk dlam kategori cukup, 25
peserta didik termasuk dalam kategori kurang dan 9 orang termasuk dalam
kategori kurang sekali.
b. Hasil Penyelesaian Soal dan Petikan Wawancara
Soal Nomor 3
Berdasarkan data BPS tahun 2010 (www.bps.go.id) jumlah penduduk pulau jawa
mempunyai
jawa

juta jiwa (melalui proses pembulanan). Sedangkan luas pulau
berapakah kepadatan penduduk pulau jawa tahu 2010?

Beberapa kesalahn yang dilakukan oleh ssubjek penelitian menyelesaikan
soal ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut.

Gambar 4.5 kesalaha-kesalahan subjek pada gambar Nomor 3
Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian
dalam menyelesaikan soal nomor 3 tersebut, subjek penelitian terlihat mengalami
kesulitan dalam mengaitkan materi matematika dengan materi pelajaran lain, yang
dalam hal ini merupakan pelajaran IPS tentang kepadatan penduduk atau pelajaran
IPA tentang kepadatan populasi. Kesulitan dalam menggunakan konsep tergambar
dari jawaban-jawaban tersebut. Terlihat bahwa subjek penelitian tidak mengingat
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rumus kepadatan penduduk. Namun dalam materi eksponen subjek enelitian
sudah menunjukkan pemahaman konsep yang baik. Selain materi eksponen, sujek
penelitian juga mampu menggunakan konsep menyederhanakan pecahan untuk
menyelesaikan soal tersebut dengan memabgi penyebutan dan pembilang dengan
bilangan yang sama yaitu sama-sama di bagi dengan
dapat

dikatakan

bahwa

subjek

penelitian

oleh karena itu,
asil

kesulitan

dalam

mengkoneksi/mengait antara konsep ekspnen dalam materi matmatika dalam
konsep yang ada dalam pelajaran lain.
 Petikan Wawancara
Pertanyaan

: Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 3 tersebut?

Jawaban 1

: Saya tidak ingat rumus kepadatan penduduk bu, jadi saya tebak
saja dri beberapa informasi yang diketahui. Luas pulau saya bagi
dengan jumlah penduduk bu. Kemudian didapat hasilnya

Pertanyaan

: Apakah materi luas dengan keliling lingkaran sudah Ananda
ketahui sebelumnya atau sudah disampaikan oleh gurumu?

Jawaban

buk.

: Sudah buk waktu kelas VII

Soal Nomor 4
Pak Jali mengendarai mobil dengan kecepatan 44 km/jam. Berapa lama waktu
yang diperlukan Pak Jali untuk menenpuh perjalanan tersebut

Hasil Penyelesaian
Berapa kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam
menyelasaikan soal ditunjukkan oleh gambar-berikut.
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Gambar 4.6 kesalaha-kesalahan subjek pada gambar Nomor 4
Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam
menyelesaikan soal nomor 4 tersebut, subjek penelitian masih terlihat kesulitan
dalam menggunakan konsep dan verbal. Terlihat bahwa subjek penelitian telah
memahami tentang konsep kecepatan pada pelajaran fisika dan ada pula yang
belum memahaminya. Namun subjek penelitian masih kurang memahami konsep
keliling lingkaran yang diberikan saat tes. Selanjutnya, kesulitan dalam
memecahkan soal berbentuk verbal juga terlihat dari jawaban subjek penelitian.
Kesulitan verbal ditunjukkan dengan pemahaman yang salah dalam mengerjakan
soal, subjek penelitian tidak memahami informasi-informasi yang diberikan pada
soal tes akibat kurangnya pengetahuan subjek penelitian tentang konsep atau
beberapa istilah yang tidak diketahui. Hal ini ditunjukkan dengan adanya subjek
penelitian yang salah mengartikan jaraknya sebagai keliling satu lingkaran penuh
atau menuliskan jari-jari lingkarang sebagai jarak yang ditempuh pada soal. Selain
itu, masih ada subjek penelitian yang mengalami kesulitan rute pelajaran yang
ditempuh sebagai gabungan dari beberapa keliling. Jadi, subjek penelitian masih
kesulitan mengkoneksikan antara keliling lingkaran dalam materi matematika
dengan pelajaran lain, dalam hal ini yaitu pelajaran fisika tentang kecepatan.
 Petikan Wawancara
Pertanyaan

: Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal nomor 4 tersebut?

Jawaban 1

: Saya tidak mengerti buk, jadi saya hanya membuat diketahuinya
saja

Pertanyaan

: Bagaimanakah kebiasaan sehari-hari Ananda belajar di rumah?

Jawaban

: Mengerjakan tugas dari sekolah yang telah di kasih tugas oleh
guru.

c. Analisis dan Temuan
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Berdasarkan hasil tes dan petikan wawancara di atas, disimpulkan bahwa subjeksubjek penelitian cenderung masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan antara
pelajaran matematika dengan pelajaran lain, artinya belum mampu menggunakan
konsep dalam matematika dengan pelajaran lain, artinya belum mampu
menggunakan konsep dalam matematika untuk menyelesaikan permasalahan pada
bidang ilmu lain selain matematika. Hal tersebut dikarenakan pemahaman konsep
tidak

diperdalam

atau

pengetahuan

tidak

digunakan

kembali

shingga

menyebabkan subjek penelitian mudah melupakan konsep yang telah ia pelajari.
Pada dasarnya, peserta didik mempunyai minat dan bakat pada bidang yang
berbeda-beda, namunseharusnya ia mampu memanfaatkan konsep dalam
matematika untuk mendukung dan meningkatkan memanfaatkan konsep dalam
cabang lain yang disukainya. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan subjek penelitian tidak mendalami apa yang pernah ia pahami. Pada
beberap kasus, subjek penelitian tidak mendalami apa yang pernah ia pahami.
Pada beberapa kasus, subjek penelitian tidak mengetahui kaitan antar dua materi
pada dua pelajaran berbeda tersebut. Selain itu, ditemukan juga subjek penelitian
yang tidak memahami maksud soal, ia tidak memahami informasi-informasi yang
diberikan pada soal tes akibat kurangnya pengetahuan tentang konsep atau
beberapa istilah yang tidak diketahui.
3.

Aspek 3 : Koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari

a. Hasil tes kemampuan koneksi matematika
Hasil tes kemampuan koneksi matematika aspek 3 berdasarkan pada
kategorin disajikan pada diagram berikut.

Kemampuan koneksi matematika aspek 3
Jumlah Peserta Didik

12
10
8

Baik Sekali

6

Baik

4
2

Cukup
Kurang
Kurang Sekali

0

Baik Baik cukup
Sekali

Kurang

Kategori

Kurang
Sekali
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Gambar 4.7 Diagram Kemampuan Koneksi Matematika Aspek 3
Pengelompokan data berdasarkan hasil perolehan skor peserta didik tes
kemampuan koneksi matematika dalam aspek 3 (aspek koneksi matematika
dengan kehidupan sehari-hari). Hasil tes dari 40 orang peserta didik diperoleh
bahwa 11 peserta didik termasuk dalam kategori baik sekali. 9 peserta didik
termasuk dalam kategori baik, 3 peserta didik termasuk dalam kategori cuku, 11
peserta didik termasuk dalam kategori kurang dan 6 peserta didik termasuk dalam
kategori kurang sekali.
a. Hasil Penyelesaian Soal dan Petikan Wawancara
Soal Nomor 5
Pak Adi adlah sorang arsitek, ia ingin mengecat sebuah tembok seluas
Uang yang dimiliki Pak Adi adalah Rp.
kaleng cat tembok ukuran kecil seharga Rp.35
digunakan untuk mengecat seluas 6

sementara satu

Jika satu kaleng cat dapat

Apakah uang yang Pak Adi cukup

untuk membeli cat tembok yang dibutuhkan untuk keperlun mengecat seluruh
permukaan tembok?
Hasil penyelesaian
Kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam menyelesaikan soal
ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 4.8 kesalaha-kesalahan subjek pada gambar Nomor 5
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Berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam
menyelesai soal nomor 5 tersebut, subjek penelitian terlihat mengalami kesulitan
dalam memahami soal tes yang diberikan. Terlihat bahwa subjek telah memahami
tentang konsep luas suatu bangun. Subjek penelitian juga mampu mengaitkan
materi matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan mengoneksikan antar
konsep luas permukaan tembok untuk mencari baanyaknya kaleng cat yang di
butuhkan dan menentukan harga barang tersebut. Namun, kesulitan dalam
memecahkan soal berbentuk verbal terlihat dari jawaban subjek penelitian.
Kesulitan verbal ditunjukkan dengan pemahaman yang salah dalam mengerjakan
soal, subjek penelitian tidak memahami informasi-informasi yang diberikan pada
soal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya subjek penelitin yang salah
menyimpulkan maksud dati pertanyaan dalam soal tes.
 Petikan Wawancara
Pertanyaan

: Coba perhatika soal nomor 5 yang kamu kerjakan, apa yang
sebenarnya diinginkan oleh sol tersebut?

Jawaban 1

: Mencari tahu apakah uang yang dimiliki oleh Pak Adi cukup atau
tidak untuk memebeli cat tembok yang dibutuhkan untuk keperluan
mengecat seluruh permukaan tembok buk.

Pertanyaan

: Apakah Ananda pernah menerapkan materi matematika dalam
kehidupan sehari-hari, khususnya materi bangun datar dan
menentukan harga suatu barang (HB)?

Jawaban

: Belum pernah buk

B. Pembahasan
Untuk mencpai kemampuan koneksi peserta didik dalam matematika
bukanlah hal yang mudah. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang
berbeda-beda dalam mengkoneksikan hubungan dalam matematika. Kemampuan
menyelesaikan masalah dalam koneksi tentunya sangat berkaitan dengan
kemampuan dasar merupakan aspek yang paling mempengaruhi untuk
menganalisis suatu permasalah selain kemampuan dasar, dibutuhkan pemahaman
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konsep hal tersebut juga seharus nya di dukung dengan kemampuan menggunakan
prosedur/algoritma yang tersusun secara sistematis dan logis.
Berdasarkan hasil tes dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada
peserta didik mengenai koneksi matematika, peserta didik masih melihat materimateri dalam matematika sebagai kumpulan materi yang terpisah, sehingga
mereka kesulitan untuk menyelesaikan masalah, baik dalam hal mengaitkannya
dengan materi lain dalam matematika, pelajaran lain/cabang ilmu lain ataupun
dengan masalah dalam Kehidupan sehari-hari.
Pada uraian berikut akan dijelaskan mengenai gambar kemampuan koneksi
matematika pada tiap aspek berdasarkan indikator dan rubik kemampuan koneksi
matematika yang telah ditentukan sebelumnya.
1) Aspek 1 : Koneksi Matematika dengan antar Topik dalam Matematika
Berdasarkan masing-masing kategori kemampuan koneksi matematika dapat
dideskripsikan sebagai berikut.
a. Tidak ada peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika
„baik sekali‟
b. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „baik‟ dan
„cukup‟ yang berjumlah 20 orang memenuhi indikator koneksi matematika
dengan skala penilaian 3 pada setiap indikator.
c. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „kurang
sekali‟ yang berjumlah 7 orang memahami indikator koneksi matematika
dengan skala penilaian 1 pada setiap indikator.
2) Aspek 2 : Koneksi Matematika dengan Bidang Ilmu Lain
Berdasarkan masing-masing kategori kemampuan koneksi matematika dapat
dideskripsikan sebagai berikut.
a. Tidak ada peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika
„baik sekali‟.
b. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „baik‟ dan
„cukup‟ yang berjumlah 6 orang memenuhi indikator koneksi matematika
dengan skala penelian 3 pada setiap indikator.
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c. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „kurang‟ yang
berjumlah 25 orang memenuhi indikator koneksi matematika dengan skala
peneliab 2 pada setiap indikator.
d. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „kurang
sekali‟ yang berjumlah 9 orang memenuhi indikator koneksi matematika
dengan skala penilaian 1 pada setiap indikator.
3) Aspek 3 : Koneksi Matematika dengan Kehidupan Sehari-hari
Berdasarkan masing-masing kategori kemampuan koneksi matematika dapat
dideskripsikan sebagai berikut.
a. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „baik sekali‟
yang berjumlah 11 orang memenuhi indikator koneksi matematika dengan
skala penelian 4 pada setiap indikator.
b. Peserta didik dengan kategori memenuhi indikator koneksi matematika
dengan penelaian 3 pada setiap indikator.
c. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matemtika „kurang‟ yang
berjumlah 11 orang memenuhi indikator koneksi matematika dengan skala
penelaian 2 pada setiap indikator.
d. Peserta didik dengan kategori kemampuan koneksi matematika „kurang
sekali‟ yang berjumlah 6 orang memenuhi indikator koneksi matematika
dengan skala penelaian 1 pada setiap indikator.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpul sebagai
berikut:
1. Kesulitan-kesulitan belajar peserta didik ditinjau dari segi kemampuan koneksi
matemtikanya antara lain: siswa kurang memahami konsep matematika yang
telah dipelajari. Tidak mengaitkan konsep matematika yang akan dipelajari
dengan konsep yang telah diketahui sebelumnya, cepat melupakan konsep
matematika

yang

kurang

dipahami

atau

yang

jarang

diulang-

ulang/dipergunakan kembali. Kemampuan koneksi peserta didik pada masingmasing aspek dari aspek yang mendapat hasil tertinggi hingga terendah yaitu
kemampuan koneksi matematika (koneksi matematika dengan kehidupan
sehari-hari) tergolong pada

kategoti cukup dengan rata-rata

.

Kemampuan koneksi matematika peserta didik aspek 1 (koneksi matematika
dengan antar topik dalam matematika) tergolong pada kategori kurang dengan
rata-rata

. Kemampuan koneksi matematika peserta didik pada aspek 2

(koneksi matematika dengan bidang ilmu lain) tergolong pada kategori kurang
sekali dengan rata-rata

.

2. Penyebab siswa mengalami kesulitan belajar yang ditinjau dari sege
kemampuan koneksi matematika di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8
Muaro Jambi.
Penyebab siswa mengalami kesulitan belajar yang ditinjau dari segi
kemampuan koneksi matematika di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8
Muaro Jambi meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
a. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan
soal adalah siswa kesulitan dalam memahami maksud soal, kurang
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memahami konsep, kesulitan memahami dan menghafal rumus, kesulitan
menghitung dan tidak mengerti apa yang dibaca.
b. Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika siswa
adalah kemampuan intelektual siswa yang rendah, sikap belajar siswa yang
cenderung cuek dan kurang disiplin, motivasi belajar rendah, konsentrasi
belajar tidak bertahan lama, dan kemampuan mengingat beberapa siswa
rendah.
c. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa adalah guru
dalam memberikan pemahaman kurang jelas lngkungan keluarga kurang
mendukung, dan lingkungan sekolah.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa ditinjau
dari segi kemampuan koneksi matematika perlunya pengajaran khusus sebagai
pengayaan (enrichment) dan penyembuhan (remedial) sampai pengetahuan dan
ketrampilan dasar serta pola-pola belajar yang sesuai terpenuhi dan dikuasai
oleh siswa, perlu menggunakan metode mengajar yang inovatif dan kreatif
untuk mempermudah siswa, dan menciptakan conditioning (reinforcement,
rewards, encouragement), serta drill.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat depertimbangkan berdasarkan hasil penelitian
sebagai berikut.
1. Oleh karena tingkat kemampuan rat-rata koneksi matematika secara
keseluruhan rendah, maka diperlukan cara belajar tentang pemahaman konsep
dan prinsip yang lebih mendalam dengan mengembangkan kemampuan
koneksi matematika sehingga pembelajaran matematika lebih mudah dipahami
karena pembelajaran lebih bermakna.
2. Guru di sekolah seharusnya lebih kreatif dalam merancang langkah-langkah
pembelajaran sehingga konsep dari suatu materi dalam matematika lebih
berkesan pada peserta didik. Selain itu, disarankan agar guru juga senantiasa
mengaitkan matematika dengan pemasalahan yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari dan aplikasinya pada pelajaran lainsehingga peserta didik
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termotivasi dan menganggap matematika sebagai suatu ilmu yang penting
untuk dipelajari.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penyabab kurangnya kemapuan
koneksi matematika pada peserta didik dan solusinya agar dapat meningkatkan
kemampuan koneksi matematika tersebut, khususnya pada pesera didik SMP.
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LEMABAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA DAN TES
Judul Skripsi

: Kesulitan Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari Segi
Kemampua

Koneksi

Matematika

Di

Madrasah

Tsanawiyah Jauharul Iman Senaung
Nama Mahasiswa : Nupita Zurmi Hidayah
NIM

: TM161342

Program Studi

: Tadris Matematika

A. Permohonan Validasi Instrumen
1. Kami mohon agar bapak /ibu memberikan penelitian ditinjau dari
beberapa aspek dan saran-saran untuk merevisi lembar validasi
pedoman wawancara dan tes.
2. Pedoman wawancara dan tes ini ditinjau untuk mengetahui penyebab
kesulitan belajar siswa
3. Mengisi tabel validasi,dimohon untuk bapak/ibu memberikan tanda
pada kolom penelian yang sesuai dengan penelian bapak/ibu.
4. Pangisian saran-saran revisi,bapak/ibu dapat langsung menuliskannya
pada naskah yang perlu direvensi,atau menuliskan pada kolom saran
yang kami sediakan.
B. Tabel Revisi
No

Aspek Yang Diamati

Muncul

Komentar dan
Saran

1

Tujuan wawancara terlihat dengan
jelas

2

Urutan

pertanyaan

dalam

tiap

bagian terurut secara sistematis
3

Butir-butir

pertanyaan

mengambarkan arah tujuan yang
dilakukan penulis
4

Butir-butir pertanyaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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mengambarkan arah tujuan yang
didinginkan.
5

Butir-butir pertanyaan tidak
menimbulkan penafsiran ganda

6

Butir-butir pertanyaan mendorong
responden memberikan penjelasan
tanpa tekanan

7

Butir-butir

pertanyaan

mengarahkan responeden untuk
menjelaskan

mengapa

terjadi

kesalahan dalam menyelesaikan
soal
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI
MATEMATIKA
Aspek

Indikator Soal

Soal

Nomor

Kemampuan

Soal

Koneksi
Matematika
Koneksi

Peserta didik dapat

antar

menentukan luas

matematika

segitiga siku-siku

Perhatihan gambar di bawah ini

1

𝑥+ 𝑦
D

C

dengan
menggunakan sifat-

+ 𝑦

𝑥+𝑦

sifat pada persegi
panjang dan siste
A

persamaan Linear

B
𝑥+

dua Variabel

𝑦

(SPLDV)
Gambar di atas menunjukkan
panjang sisi sebuah persegi
panjang dalam cm. Carilah nilai
x dan y. Kemudian tentukan luas
segitiga BCD

Koneksi

Peserta didik dapat

antar topik

menghitung besar

dalam

sudut dengan

matematika

menggunakan

Perhatikan gambar di bawah ini

2
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konsep
perbandingan

Berapakah besar

jika

diketahui perbandingan sudut
dan

adalah

Koneksi

Peserta didik dapat

Berdasarkan data BPS tahun

matematika

mengidentifikasikan 2010 (www.bps.go.id) jumlah

dengan

keterkaitan

penduduk pulau jawa

bidang ilmu

antaramateri

mempunyai

lain

pangkat/ekponen

(melalui proses pembulanan).

dalam matematika

Sedangkan luas pulau jawa

jumlah kepadatan

3

juta jiwa

berapakah

penduduk dalam

kepadatan penduduk pulau jawa

suatu wilayah

tahu 2010?

Koneksi

Peserta didik dapat

Pak Jali mengendarai mobil dari

matematika

mengidentifikasikan rumah ke masjid dan kembali

dengan

keterkaitan antara

lagi ke rumahnya dengan rute

bidang lain

materi keliling

perjalanan sebagai berikut.

4

dengan waktu yang
diperlukan untuk
menenpuh suatu
jarak jika diketahui
kecepatannya.

Jika Pak Jali mengendarai mobil
dengan kecepatan 44 km/jam.
Berapa lama waktu yang
diperlukan Pak Jali untuk
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menenpuh perjalanan tersebut.

Koneksi

Peserata didik dapar Pak Adi adlah sorang arsitek, ia

matematika

menyelesaikan

ingin mengecat sebuah tembok

dengan

suatu permasalahan

seluas

kehidupan

dengan mengaitkan

dimiliki Pak Adi adalah

sehari-hari

antara luas

Rp.

permukaaun

kaleng cat tembok ukuran kecil

tembok,banyaknya

seharga Rp.35

kaleng cat yang

kaleng cat dapat digunakan

dibutuhkan dan

untuk mengecat seluas

harga suatu barang

6

5

Uang yang

sementara satu

Jika satu

Apakah uang yang

Pak Adi cukup untuk membeli
cat tembok yang dibutuhkan
untuk keperlun mengecat seluruh
permukaan tembok?

Koneksi Antar Topik Dalam Matematika
No

Penyelesaian

Skor

Skor
maksimum

1

+

Diketahui : panjang AB

50

+

Panjang CD

Ditanya

5

Panjang AD

+

P anjang CD

+

: Luas segitiga BCD

Dari sifat-sifat yang dimiliki persegi

5
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diketahu
dan
5
+

+
+

+

5
+

+
+
+

Cara (metode subtitusi)
Karena

10

maka

+

+

Atau
Cara II (metode eliminasi)
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+

+

Cara I (metode subtitusi)
Subtitusikan

5

ke persamaan

,

makan

Atau
Cara II (metode eliminasi)

Oleh karena itu
+

5
+

+

+
5

Luas

Jadi luas
2

Diktahui

5

adalah
: Perbandingan

dan

5

50
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Ditanya

: Besar

Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa
sudut dan

10

saling berpelurus, jumlah

sudut-sudut yang berpelurus adalah
Cara I

30

Besar

Atau
Cara II
Misalkan
+

dan

, sehinggan

+

+

Karena

, maka

5

Jadi besar
Total Skor

100
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Koneksi Matematika Dengan Bidang Ilmu Lain
No

Penyelesian

Skor

Skor
maksimum

3

5

Diketahui : luas area

50

Jumlah penduduk
Ditanya

: Kepadatan penduduk
10

Kepadatan penduduk

30

Kepadatan penduduk
jiwa/km2
jiwa/km2
jiwa/km2
jiwa/km2
Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun
jiwa/km2

2010 adalah
4

5

Diketahui

: Jari-jari lingkaran
: Kecepatan

Ditanya

km

5

50

km/jam

: Waktu tempuh

Rute perjalanan yang ditempuh Pak Jali

10

merupakan gabungan setengah keliling
lingkaran. Maka jaraknya yaitu:
+
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(

)+ (
+ (
+

15

)
)

+

Maka, jarak yang ditempuh oleh Pak Jali
adalah

km.

Oleh karena itu,

15

Jadi waktu yang diperlukan Pak Jali untuk

5

menenpuh perjalanan tersebut adalah

Total Skor

100

Koneksi Matematika Dengan Kehidupan Sehari-Hari
No

Penyelesaian

Skor

Skor
Maksimum

5

5

Diketahui : luas tembok
:

kaleng

cat

selua

: Uang Pak Adi
: Harga 1 kaleng cat
Ditanya

: Apakah uang Pak Adi cukup
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Luas permukaan tembok tersebut adalah
Tiap
digunakan
6.2

kaleng

untuk

cat

mengecat

15

dapat
seluas

. Maka

Oleh karena itu dibutuhkan 8 kaleng cat
untuk mengecat seluruh permukaan tembok
tersebut.

Harga setiap kaleng cat tembok adalah
Rp.

10

, maka dibutuhkan uang sebesar
,

Rp.

Pak Adi memiliki uang Rp. 200

sementara

uang

,

10

yang dibutuhkan

untuk membeli 8 kaleng cat tembok
adalah Rp.

,

Rp.

Jadi uang yang dimiliki Pak Adi tidak cukup
untuk

keperluan

mengecat

10

seluruh

permukaan tembok.
Skor Total

50
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KISI-KISI INSTRUMEN
Indikatot kriteria
yang diamati

Skala penilaian
1

2

3

4

1. Koneksi antar

Peserta didik tidak

Peserta didik mampu

Peserta didik mampu

Peserta didik mampu

matematika.

mampu

mengidentifikasi dan

mengidentifikasi dan

mengidentifikasi dan

Mengenali

mengindentifikasi dan

mengenali karakteristik

mengenali karakteristuik

mengenali karakteristik

hubungan konsep,

mengenali karakterristik

konsep matematika

konsep matematika

konsep matematika

prinsip dan

konsep matematika

dengan menuliskan apa

dengan menuliskan apa

dengan menuliskan apa

prosedur

dengan menuliskan apa

yang diketahui dan

yang diketahui dan

yang diketahui dan

matematika

yang diketahui dan

ditanya dalam soal dengan ditanya dalam soal

ditanya dalam soal

ditanya dalam soal

benar, salah menafsirkan

dengan benar, salah

dengan benar, paham

dengan benar, salah

maksud soal dan

menafsirkan maksud

maksud soal dan

menafsirkan maksud soal

menyelesaikannya dengan

soal namun

menyelasaikannya

dan menyelesaikannya

prinsip dan prosedur yang

menyelesaikannya

dengan prinsip dan

dengan prinsip dan

keliru

dengan prinsip dan

prosedur yang benar

prosedur yang keliru

prosedur yang benar
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2. Koneksi antar

Pesertad didik sama

Peserta didik hanya

Peserta didik memahami

Peseta didik memahami

topik dalam

sekali tidak memahami

memahami sebagai

konsep-konsep yang

konsep-konsep yang

matematika.

konsep-konsep yang

konsep-konsep yang

disebutkan dalam soal,

disebutkan dalam soal,

Memahami

disebutkan dalam soal,

disebutkan dalam soal,

mampu mengaitkan

mampu mengaitkan

konsep-konsep

tidak mampu mengaitkan

tidak mampu mengaitkan

konsep-konsep tersebut

konsep-konsep tersebut

dalam matematika

konsep-konsep tersebut

konsep-konsep tersebut

serta menafsirkannya

serta menafsirkannya

yang saling

serta menafsirkannya

serta menafsirkannya

dalam penyelesaian soal

dalam penyelesaian soal

berhubungan dan

dalam penyelasaian soal

dalam penyelesaian soal

dan menyelesaikan soal

dan mampu

menafsirkannya

dan menyelesaikan soal

dan menyelesaikan soal

dangan hasil yang keliru

menyelesaikan soal

dalam

dengan hasil yang keliru

dengan hasil yang keliru

dengan hasil yang benar

penyelesaian
masalah.
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3. Koneksi

Peserta didik sama sekali

Peserta didik hanya

Peserta didik memahami

Peserta didik memahami

matematika dengan tidak memahami konsep-

memahami konsep dalam

konsep dalam

konsep dalam matematika

bidang lain.

konsep yang disebutkan

matematika dan dan tidak

matematika dan konsep

dan konsep dalam bidang

Menggunakan

dalam soal baik dalam

memahami konsep dalam

dalam bidang ilmu lain

ilmu lain yang disebutkan

konsep-konsep

bidang matematika

bidang ilmu lain yang

yang disebutkan dalam

dalam soal, mampu

dalam matematika

maupun bidang bidang

disebutkan dalam soal

soal, mampu mengaitkan mengaitkan konsep-

pada bidang

ilmu lain, tidak mampu

atau sebaliknya, tidak

konsep-konsep tersebut

konsep tersebut serta

keilmuan lain

mengaitkan konsep-

mampu mengaitkan

serta memanfaatkannya

memanfaatkannya dalam

selain matematika

konsep tersebut serta

konsep-konsep tersebut

dalam penyelesaian soal

penyelesaian soal dan

memanfaatkannya dalam

serta memanfaatkan nya

dan menyelesaikan soal

mampu menyelesaikan

penyelesaian soal dengan

dalam penyelesaian soal

dengan hasil yang keliru

soal dengan hasil yang

hasil yang keliru

dan menyelesaikan soal

benar

dengan hasil yang keliru.
4. Koneksi

Peserta didik sama sekali

matematika dengan tidak memahami konsep
kehidupan sehari-

Peserta didik hanya

Peserta didik memahami

Peserta didik memahami

memahami konsep dalam

konsep dalam

konsep dalam matematika

matematika dan masalah

dan masalah kehidupan

dalam matematika konsep matematika dan tidak

hari. Menggunakan dalam matematika

memahami masalah

kehidupan sehari-hari

sehari-hari yang

konsep-konsep

kehidupan sehari-hari

yang disebutkan dalam

disebutkan dalam soal,

maupun masalah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

47

matematika dalam

kehidupan sehari-hari

yang disebbutkan dalam

soal, mampu dan

mampu mengaitkan

pemahaman

yang disebutkan dalam

soal atau sebaliknya, tidak

mengaitkan konsep dan

konsep dan masalah

masalah kehidupan

soal, tidak mampu

mampu mengaitkan

masalah tersebut serta

tersebut serta

sehari-hari

mengaitkan konsep dan

konsep dan masalah

memanfaatkannya dalam memanfaatkannya dalam

masalah tersebut srta

tersebut serta

penyelesaian soal dan

penyelesaiana soal dan

memanfaatkannya dan

memanfaatkannya dalam

menyelesaikan soal

mampu menyelesaikan

menyelesaikan soal

penyelesaian soal dan

dengan hasil yang keliru. soal dengan hasil yang

dengan hasil yang keliru

menyelesaikan soal

benar.

dengan hasil yang keliru
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