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ABSTRAK 

Pentingnya kemampuan  koneksi matematis  siswa  dalam  menyelesaikan  masalah  kontekstual  berdasarkan  kemampuan  
matematisnya. Namun, banyak  guru yang dinilai kurang memperhatikan  penggunaan  konteks  dunia  nyata siswa tingkat 
menengah. Khususnya pada pelajaran matematika, padahal hal tersebut dapat membangkitkan pengetahuan mereka melalui  
pengalaman. Kemampuan matematis siswa dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu siswa berkemampuan matematis  tinggi,  
sedang,  dan  rendah. Kemampuan koneksi matematis setiap siswa berbeda-beda, dari bagaimana dia dapat menghubungkan 
antara konsep matematika yang Ia pahami dengan keadaan pada kesehariannya. Untuk menunjang hal tersebut, kesadaran diri 
(self-awareness) siswa juga mempunyai dampak atau pengaruh terhadap perkembangan kemampuan siswa terkait hal itu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan koneksi matematis siswa dan kesadaran diri (self-awareness) dengan 
menggunkan metode penelitian studi literatur. 
 
Kata Kunci:  Koneksi matematis, self-awareness. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi antar siswa, siswa dengan guru, serta 
siswa dengan sumber belajar pada lingkungan belajar. Proses pembelajaran sangat penting untuk 
direncanakan, dilaksanakan serta diawasi agar terlaksana secara efektif. Salah satu keberhasilan siswa 
dalam proses pembelajaran yaitu dapat dilihat dari aspek kognitifnya. Proses belajar siswa hanya akan terjadi 
jika pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi siswa. Pengetahuan akan bermakna bagi siswa ketika siswa 
dapat mengumpulkan informasi pengetahuan lalu dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari 
(Nurhayati et al., 2020). 

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan yang dapat menunjang terhadap peningkatan 
kualitas SDM. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh lebih banyak pengetahuan dan 
keterampilan(Sunaryo et al., 2018). Pendidikan berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan 
potensi manusia secara maksimal guna mencapai tujuan pendidikan seperti yang termuat dalam UU No. 20 
tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tujuan pendidikan tersebut akan 
menunjukkan karakter peserta didik yangterbentuk melalui proses pendidikan (Dewi, 2016). Menurut 
Depdiknas 2006, Matematika merupakan salahsatu bagian dari pendidikan nasional yang mempunyai 
peranan penting. Melihat pentingnya pelajaran matematika dalam pendidikan, maka pelajaran ini di ajarkan 
kepada semua tingkatan peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah bahkan juga 
perguruan tinggi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir yang analitis, logis, sistematis, 

mailto:repadwiutami24@gmail.com


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

290 

 

kritis dan kreatif. Kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga 
memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, besaran, susunan, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Banyak teori- teori dan cabang ilmu lain yang ditemukan melalui 

konsep matematika.Ketika siswa dapat melihat koneksi antara konten matematika yang berbeda, maka 

siswa telah mengembangkan nilai matematika sebagai kesatuan yang saling terintegrasi (NCTM, 2000). 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengenali dan menggunakan konsep-konsep 

matematika, mengetahui bagaimana ide-ide matematika terkoneksi dan terbangun secara keseluruhan, 

mengenali dan menerapkan matematika di luar konteks matematika (NCTM, 2000). Koneksi merujuk pada 

kemampuan untuk melihat dan membuat hubungan antara ide matematika, antara matematika dengan 

pelajaran lain, dan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. 

Koneksi matematika merupakan dua kata yang berasal dari Mathematical Connection yang dipopulerkan 

oleh NCTM dan dijadikan sebagai standar kurikulum pembelajaran matematika sekolah dasar dan 

menengah. Untuk dapat melakukan koneksi terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahannya dan 

untuk dapat mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik-topik yang terkait 

(Ningtyas, 2020). 

Secara umum Coxford (1995) dalam (Warih et al., 2016) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi 

matematis meliputi:  

1. Mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural. 
2. Menggunakanmatematika pada topik lain (other curriculum areas). 
3. Menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. 
4. Melihat matematika sebagai satukesatuan yang terintegrasi. 
5. Menerapkan kemampuan berfikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam 

pelajaran lain,seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. 
6. Mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika. 
7. Mengenal berbagairepresentasi untuk konsep yang sama. 

Penerapan matematika dalam konteks di luar matematika (bidang ilmu lain atau kehidupan sehari-hari) 

sering tidak disadari dan dikenali oleh peserta didik. Padahal, dengan mengenali penerapan matematika 

akan menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna. Salah satu kompetensi lulusan mata pelajaran 

matematika adalah supaya konsep matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Kemendikbud, 2016). Lebih jauh lagi, jika peserta didik dapat mengenali penerapan matematika dalam 

bidang yang diminati maka pemahaman konsep-konsep matematika akan lebih mudah dilakukan (Fatimah 

et al., 2018).Namun dalam beberapa penelitian menunjukkan kurangnya kemampuan koneksi matematika 

siswa yang dapat terlihat pada hasil pekerjaannya dalam menjawab soal matematika yaitu beberapa siswa 

dapat mengerjakan dengan baik tetapi siswa belum mengkoneksikan soal dengan konsep matematika yang 

sudah ada dan tidak mengkoneksikan antara konsep dengan bidang lain, tidak bisa mengkaitkan soal 

dengan kehidupan sehari-hari(Rizka & Mastur, 2014). Self Awareness (Kesadaran diri) siswa sangat 

berpengaruh dan berkaitan erat dengan bagaimana siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

diberikan oleh guru/pengajar apakah siswa tersebut mampu menyelesaikannya dengan penuh rasa 

tanggungjawab. 
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Kesadaran diri (self-awareness) merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada 

saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. 

Pendidikan untuk mengembangkan kesadaran diri seringkali disebut sebagai pendidikan karakter, karena 

kesadaran diri akan membentuk karakter seseorang. Karakter itulah yang pada saatnya terwujudkan menjadi 

perilaku yang bersangkutan (Yudhanto & Budiharto, 2007) dalam (Dewi, 2016).Self awareness (kesadaran 

diri) yang dimiliki seorang siswa atau perhatian terhadap diri sendiri , pengetahuan tentang apa yang 

dilakukan diri sendiri, dan tentang pemahaman lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam memahami sebuah masalah dan mengambil keputusan yang berbeda-beda. Self-Awareness dalam 

hal ini adalah kesadaran diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dalam bidang matematika dan juga 

tanggungjawabnya sebagai pelajar.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode literatur study dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
pengumpulan data pustaka. Data yang diambil bukan dari pengamatan langsung melainkan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti mengumpulkan data yang relevan 
dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian di analisis dan disajikan dengan bentuk deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 
Susanti (2013) mengemukakan koneksi matematis adalah salah satu bagian jaringan yang saling 

berhubungan dari paket pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep kunci untuk memahami dan 
mengembangkan hubungan antara ide-ide matematika, konsep, dan prosedur. Kemampuan siswa untuk 
berkoneksi matematis salah satu poin penting yang harus dicapai dalam proses pembelajaran, 
dikarenakan dengan mengetahui keterkaitan antar konsep matematika, siswa akan lebih mudahuntuk 
memahami matematika itu sendiridan membuka peluang siswa untuk dapatmengembangkan 
kemampuanya terhadap matematika. 

Koneksi matematis siswa dapat menghubungkan sebuah materi dengan materi lainya, sehingga 
koneksi maatematis penting dimiliki oleh siswa agar dapat memahami konsep matematika yang mereka 
pelajari karena mereka telah meguasai materi prasayarat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 
apabila siswa mampu mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan pokok bahasan sebelumnya atau 
dengan mata pelajaran lain, maka pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna (Linto, et al ., 
2012). 

NCTM (1989) merumuskan bahwa koneksi matematis atau mathematical connections merupakan 
bagian penting yang harus mendapat penekanan di setiap jenjang pendidikan. Koneksi matematis 
terbagi dalam tiga macam yaitu koneksi antar topik matematis, koneksi dengan disiplin ilmu pengetahuan 
yang lain, dan koneksi dengan dunia nyata. NCTM juga menyebutkan tujuan siswa memiliki kemampuan 
koneksi matematis agar siswa mampu untuk:  
1. Mengenali dan menggunakan koneksi antara gagasan-gagasan matematika; 
2. Memahami bagaimana gagasan-gagasan matematik saling berhubungan dan berdasar pada satu 

sama lain untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang koheren (padu); 
3. Mengenali dan menerapkan matematika baik didalam maupun diluar konteks matematika. 

Sedangkan tiga tujuan koneksi matematis di sekolah menurut NCTM (dalamWahyuni, 2010) yaitu : 
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1. Memperluas wawasan pengetahuan siswa. Dengan koneksi matematis, siswadiberi suatu materi 
yang bisa menjangkau ke berbagai aspek permasalahan baikdisalam maupun diluar sekolah, 
sehingga pengetahuan yang diperoleh siswatidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari saja 
tetapi secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya 
dapatmenunjang peningkatan kualitas hasil belajar secara menyeluruh; 

2. Memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan materiyang berdiri sendiri; 
3. Menyatakan relevansi dan manfaat baik disekolah maupun diluar sekolah. 
 Kemampuan koneksi matematis siswa dalam pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa tersebut 
mampu memahami indikator-indikator dari kemampuan koneksi  itu sendiri.  

Sumarmo (Gordah, 2009) dalam (Anita, 2014) memberikan beberapa indikator koneksi matematis 
yang dapat digunakan sebagai berikut :  

1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur; 
2. Memahami hubungan antar topik matematika; 
3. Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun menurut Adnan (2020) indikator kemampuan koneksi matematis yaitu: 

1) Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 
2) Mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi keprosedur representasi yang 

ekuivalen. 
3) Menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan diluar 

matematika. 
4) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
  

2. Self Awareness (Kesadaran Diri) 
Menurut (Maharani & Mustika, 2016)Self-awareness sangat tepat bagi kelompok remaja karena 

memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, permasalahan, melepas keragu-raguan 

diri, dan pada kenyataanya peserta didik akan senang berbagi pengalaman dan keluhan-keluhan pada 

teman sebayanya. Self awarenessatau kesadaran diri adalah bahan baku yang penting untuk menunjukkan 

kejelasan dan pemahaman tentang perilaku seseorang. Kesadaran diri juga menjadi titik tolak bagi 

perkembangan pribadi. Pattonmenyebutkan bahwa kesadaran diri merupakan sifat yang ada pada 

Emosional Intellegency dan pada titik kesadaran inilah pengembangan (EQ) dapat dimulai, saluran menuju 

pada kesadaran diri adalah rasa tanggung jawab dan keberanian. 

 Self awareness (kesadaran diri) adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba 

memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa semacam refleksi dimana seseorang secara sadar 

memikirkan hal-hal yang ia alami berikutnya emosi emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, 

self awareness adalah keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami 

dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut (Prasetyo, 2014). 

Dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari, self awareness atau lebih dikenal kesadaran diri memiliki 

beberapa ciri-ciri seperti yang diungkapkan Solso (dalam Ahmad, 2013) bahwa karakteristik kesadaran diri 

meliputi Attention, Wakefullnes, Architecture, Recacal of Knowledge dan Emotive. 

1. Attention atau perhatian, ialah dimana pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun 
internal.  Individu memperhatikan  suatu obyek dari luar dirinya untuk mendapatkan kesadaran tanggung 
jawab, selain isyarat-isyarat eksternal,  individu dapat mengalihkan perhatian-perhatian ke dalam diri 
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dan merenungkanpikiranpikiran pribadi, momorimemori, cita-cita, sehingga kesadaran diri akan dapat 
terbentuk.  

2. Wakefull atau kesiagaan merupaka suatu kondisi mental yang dialami seseorang sepanjang hidupnya, 
dalam setiap hari. 

3. Architecture sebuah aspek struktur fisikologis, dimana kesadaran bukanlah sebuah proses tunggal 
yang dilakukan oleh sebuah neuron tunggal, melainkan dipertahankan melalui sejumlah proses-proses 
neurologis yang diasosiasikan dengan interpretasi terhadap fenomena sensorik, motorik, kognitif, dan 
emosional, yang ada secara fisik maupun secara imajinatif. Tindakan-tindakan tersebut tampaknya 
berlangsung otomatis sebagai hasil dari pengalaman. Tindakantindakan lain memerlukan intervensi 
sadar dan kompleks.   

4. Reccal of knowledgeadalah proses pengambilan informasitentang pribadi yangbersangkutan dan 
duniadisekelilingnya. Kesadaran memampukan manusia mendapatkan akses ke pengetahuan melalui 
proses recall dan rekognisi terhadap informasi mengenai diri pribadi dan mengenai dunia ini.  

5. Emotive ialah suatu kondisi sadar, sebagai bentuk perasaan atau emosi. Emosi di timbulkan oleh kondis 
internal saat individu merespon peristiwa-peristiwa eksternal, saat individu berusaha mendeskripsikan 
emosiemosi subyektif tersebut kepada orang lain, perasaan-perasaan tersebut persis sebagaimana 
yang individu rasakan.   

Menurut (Nuraida & Sunaryo, 2018) Kesadaran diri (self awareness)dalam belajar matematika juga 

harus mendapatkan perhatian, karena segala sesuatu pekerjaan apapun harus didasari kesadaran diri (self 

awareness). Kesadaran diri siswa harus dibangun sejak dini agar minat siswa terhadap matematika akan 

lebih besar, sehingga pelajaran matematika di mata siswa merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

mulai duduk di bangku SD/MI sampaiSMA/MA/SMK. Self awarenessharus diprioritaskan dari self yanglain 

karena self awareness awal darisegala sesuatu agar berhasil.  

 

KESIMPULAN  

Pengetahuan akan bermakna bagi siswa ketika siswa mampu mengumpulkan informasi pengetahuan 

lalu dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan siswa untuk berkoneksi matematis 

salah satu poin penting yang harus dicapai dalam proses pembelajaran, dikarenakan dengan mengetahui 

keterkaitan antar konsep matematika, siswa akan lebih mudah untuk memahami matematika itu sendiridan 

membuka peluang siswa untuk dapatmengembangkan kemampuanya terhadap matematika. Kesadaran diri 

(self awareness)dalam belajar matematika juga harus mendapatkan perhatian, karena segala sesuatu 

pekerjaan apapun harus didasari kesadaran diri (self awareness). Kesadaran diri siswa harus dibangun sejak 

dini agar minat siswa terhadap matematika akan lebih besar, sehingga pelajaran matematika di mata siswa 

merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi mulai duduk di bangku SD/MI sampaiSMA/MA/SMK. Self 

awarenessharus diprioritaskan dari self yanglain karena self awareness awal darisegala sesuatu agar 

berhasil.  
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