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ABSTRAK 

Matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang salah satu ciri dari matematika adalah 

objeknya bersifat abstrak. Kemampuan koneksi matematis siswa rendah disebabkan siswa tidak dapat menerapkan konsep yang telah 

dipelajari sebelumnya dengan konsep yang terdapat pada materi yang akan dipelajari sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Kontekstual. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut juga sebagai kajian literatur. 

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan 

artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Menurut kajian beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa 

dapat berpengaruh dalam menyelesaikan masalah kontekstual. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Koneksi Matematis, Masalah Kontekstual, Matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai bagian dari pengetahuan, memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang salah satu ciri 

dari matematika adalah objeknya bersifat abstrak (Warih et al., 2016). Keabstrakan dari objek matematika sulit 

dihafalkan. Untuk memahami objek atau konsep matematika yang bersifat abstrak dibutuhkan keaktifan siswa 

dalam pembelajarannya. Keaktifan siswa dalam belajar tidak lain adalah untuk mengkontruksi pengetahuan 

mereka sendiri, mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi 

dalam kegiatan pembelajaran. Ilmu matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun 

matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika 

dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Materi dalam matematika memiliki keterkaitan antara satu 

unit dengan unit yang lain, oleh karena itu kemampuan seseorang dalam mengoneksikan antar unit sangat 

diperlukan dalam pemecahan masalah matematika. 

Keberhasilan dan kekurangan dalam pembelajaran mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kekurangan 

dalam proses pembelajaran salah satu dilihat dari kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis (Azis 

et al., 2018). Selain itu Ansari (dalam Hodiyanto, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan menurunnya pemahaman matematik siswa di kelas diantaranya: 1) pengajaran guru hannya 

mencontohkan pada siswa bagaimana menyelesaikan soal, 2) dalam pembelajara siswa hannya mendengar dan 

menonton guru melakukan matematik kemudian guru memecahkan sendiri, 3) dalam pembelajaran guru langsung 

menjelaskan topik yang akan dipelajari kemudian memberikan contoh dan soal untuk latihan.  

Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya kemampuan koneksi matematis siswa. Kemampuan koneksi 

matematis siswa rendah disebabkan siswa tidak dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya 

dengan konsep yang terdapat pada materi yang akan dipelajari sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal 
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(Warih et al., 2016). Koneksi matematika sendiri merupakan salah satu dari lima pilar standar proses belajar 

matematika. 

 Kemampuan koneksi matematika adalah hal yang penting namun siswa yang menguasai konsep 

matematika tidak dengan sendirinya pintar dalam mengoneksikan matematika. Koneksi matematika tidaklah 

terpartisi dalam berbagai aspek yang saling terpisah, namun matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu 

matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan. Tanpa koneksi matematik maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan 

prosedur matematika yang saling terpisah. Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika maka 

pemahaman matematikanya akan semakin dalam dan bertahan lama karena mampu melihat keterkaitan antar ide-

ide matematik, dengan disiplin ilmu lain, dan dengan pengalam pengalaman hidup sehari-hari. 

Ketika siswa dapat memenuhi indikator-indikator koneksi matematis maka siswa dapat dengan mudah 

menghubungkan ide-ide matematika, pemahaman mereka lebih dalam dan lebih kekal. Melalui koneksi matematis 

antara suatu materi dengan materi lainnya siswa dapat menjangkau beberapa aspek untuk penyelesaian masalah. 

Tanpa koneksi matematis maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur 

matematika yang saling terpisah. Saat ini masih saja terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

dan menyelesaikan masalah matematika pada saat pembelajaran dikelas, meskipun guru telah menggunakan 

koneksi matematis. 

Menurut pendapat Suryadi, 2005 (dalam Tandililing, 2013), masalah penyelesaian soal merupakan suatu 

masalah yang diformulasikan sedemikian sehingga memiliki kemungkinan beragam jawaban benar baik ditinjau 

dari cara maupun hasil. Dengan penyajian penyelsaian soal memungkinkan proses perdebatan di antara peserta 

didik dalam upaya mempertahankan jawabannya masing-masing yang berbeda akan menjadi lebih aktif. 

Mempertahankan jawaban kemungkinan akan mendorong peserta didik untuk terlatih membuat koneksi antar topik 

di dalam matematika. 

Kemampuan koneksi dalam pembelajaran matematika merupakan suatu hal yang penting. Seringkali 

siswa tidak mampu memecahkan suatu permasalahan matematika karena kesulitan dalam mengkoneksi idenya 

atau mengungkapkan permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematis. Ketidakmampuan siswa 

mengkoneksikan permasalahan matematika membuat siswa kesulitan memecahkan suatu permasalahan 

meskipun ia sudah menguasai konsep materi dengan baik, kerena permasalahan yang ia hadapi menjadi biasa. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Kontekstual. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau 

sering disebut juga sebagai kajian literatur, yakni kegiatan penelitian dilakukan  dengan cara mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, 

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah 

yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yng dipublikasi 

dalam jurnal ilmiah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 
Menurut Fadilah et al. (2021) kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan 

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep 

matematika dengan bidang studi lainnya atau dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut 

Rohendi (dalam Ningrum et al, 2019) Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang 

dalam menyajikan hubungan internal dan eksternal matematika, yang meliputi hubungan antara topik 

matematika, koneksi dengan disiplin lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Kartono (2017) Koneksi matematis adalah interrelasi antara situasi, masalah, dan ide-ide 

matematis dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang satu 

dengan masalah lainnya.  

Menurut Muflihah (dalam Kusumahadi & Fitriyani, 2021) kemampuan koneksi matematis merupakan 

kemampuan siswa untuk mengenali, menggunakan, dan menghubungkan konsep-konsep, baik konsep 

dalam matematika maupun konsep di luar matematika sehingga kemampuan koneksi matematis dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menghubungkan suatu konsep 

matematika baik dengan ilmu matematika, ilmu lain bahkan dengan konteks kehidupan sehari- hari. 

Adapun indikator untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa. Indikator kemampuan 

koneksi matematis menurut Kartono (2017) yaitu: 

1) Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 
2) Memahami hubungan antar topik dalam matematika, 
3) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari- hari, 
4) Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, 
5) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 
6) Menggunakan koneksi antar topic matematika, dan antar topic matematika dengan topic lain. 

Sumarmo (dalam Fadilah et al, 2021) mengemukakan bahwa indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu : 

1) Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 
2) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 
3) Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, 
4) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 
5) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topik matematika dengan topik lain. 

2. Masalah Kontekstual 
Menurut (Anggraeni & Khabibah, 2014) Masalah kontekstual merupakan persoalan yang berkaitan 

dengan obyek, peristiwa, fakta yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak mempunyai 

prosedur segera yang dapat digunakan untuk menentukan jawabannya. Penyelesaian masalah 

kontekstual juga merupakan proses yang dilakukan siswa dalam mencari jawaban dari masalah 

kontekstual yang diberikan. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dilakukan dengan matematisasi 

pada masalah tersebut 

Adapun menurut (Siswandi et al., 2016) Masalah matematika kontekstual adalah masalah 

matematika yang berkaitan dengan konteks, baik berkaitan langsung dengan objek nyata atau berkaitan 
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dengan objek abstrak seperti fakta, konsep, atau prinsip matematika. Sedangkan menurut Hasratudin, 

2010 (dalam Siswandi et al., 2016) Konsep matematika muncul dari proses matematisasi yaitu dimulai 

dari penyelesaian yang berkaitan dengan konteks, siswa secara perlahan mengembangkan pemahaman 

matematis ke tingkat yang lebih formal.  

Menurut Polya, 2004 (Aviyanti & Setianingsih, 2020) , ada empat langkah untuk menyelesaikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Memahami Masalah (Understanding the problem)  

2. Menyusun Rencana Penyelesaian (Devising a plan)  

3. Melaksanakan Rencana (Carrying out the plan)  

4. Memeriksa Kembali (Looking back) 

3. Peranan Kemampuan Koneksi Matematis pada Masalah Konstektual 
Peran kemampuan koneksi matematis terhadap penyelesaian maslah konstektual pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti, diantaranya : 

No Judul Hasil Sumber 

1 Kemampuan Koneksi 
Matematis Peserta 
Didik Kelas VIII dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Konstektual 
Materi Geometri 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematika 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu 
apabila kemampuan koneksi matematis 
tinggi dalam menyelesaikan masalah 
kontekstual sangat baik dengan memenuhi 4 
indikator kemampuan koneksi matematis. 
Kemudian, untuk kemampuan koneksi 
matematis sedang dalam menyelesaikan 
masalah kontekstual baik dan memenuhi 3 
indikator. Sedangkan untuk kemampuan 
koneksi matematis rendah dalam 
menyelesaikan maslah kontekstual cukup 
baik dengan memenuhi 2 indikator 
kemampuan koneksi matematis. 

JPPMS, Vol. 4, 
No. 2, 2020 
Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Matematika dan 
Sains 

2 Profil Kemampuan 
Koneksi Matematika 
Siswa Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Konstektual 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematika 

Subjek dengan kemampuan matematika 
tinggi, mengoneksikan antar topik dalam 
matematika, mengoneksikan matematika 
dengan disiplin ilmu lain dan mengoneksikan 
matematika dengan dunia nyata dalam 
mengerjakan masalah kontekstual yang 
diberikan. Subjek dengan kemampuan 
matematika sedang, mengalami kesulitan 
dalam menghubungkan beberapa konsep 
matematika dalam menyelesaikan masalah. 
Subjek dengan kemampuan matematika 
rendah tidak pernah menyelesaikan masalah 
kontekstual sebelumnya. Hal ini 
menyebabkan subjek kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah kontekstual satu 
dan dua. 

Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika 
(MATHEdunesa), 
Vol. 3, No. 3, 2014 
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3 Kemampuan Koneksi 
Matematis Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Kontekstual 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematis Siswa 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan koneksi matematis siswa 
berkemampuan tinggi dapat dengan baik 
menyelesaikan masalah kontekstual dengan 
memenuhi 4 indikator kemampuan koneksi 
matematis. Selanjutnya kemampuan koneksi 
matematis siswa berkemampuan sedang 
dapat menyelesaikan masalah kontekstual 
dengan cukup baik dan memenuhi 3 indikator 
kemampuan koneksi martematis. 
Sedangkan, untuk kemamouan koneksi 
matematis siswa berkemampuan rendah 
dapat menyelesaikan masalah kontekstual 
dengan cukup baik cenderung tidak bisa dan 
hanya dapat memenuhi 2 indikator 
kemampuan koneksi matematis. 

Jurnal Pendidikan 
Matematika 

4 Analisis Kemampuan 
Koneksi Matematis 
Siswa Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah pada Materi 
Perbandingan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 
mampu menghubungkan topik-topik antar 
matematika dengan persetase sebanyak 
90,91%, siswa mampu menggunakan 
matematika dalam pelajaran lain sebanyak 
68,18%, dan siswa mampu menggunakan 
matematika dalam kehidupan sehari-hari 
sebanyak 81,82%. 
Dari hasil keseluruhan kemampuan koneksi 
matematis yang diperoleh siswa sebesar 
80,30% masuk pada kategori tinggi dari 
pengerjaan soal-soal koneksi matematis 

AdMathEdu, Vol. 
9, No. 1, 2019 

 

KESIMPULAN  

Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual sangat baik dengan memenuhi 4 indikator koneksi matematis. Subjek dapat memahami soal dengan 

baik, dapat menjelaskan informasi-informasi yang ada dalam soal serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual 

dengan menggunakan konsep dan prosedur yang ada ke dalam situasi yang baru, mengaitkan dengan konsep 

matematika, subjek juga dapat memperluas ide-ide matematiknya dengan baik sesuai dengan indikator koneksi 

matematis.  

Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual,  yaitu: (1) Masih ada di mana siswa belum dapat atau kurang mengenali dan menggunakan hubungan 

antar ide-ide dalam matematika, (2) Masih ada di mana siswa belum dapat atau kurang memahami keterkaitan 

ide-ide matematika dan membentuk ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh namun (3) siswa dapat mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di luar 

matematika. Kesimpulannya Matematika bekemampuan sedang memiliki tingkatan cukup dalam kemampuan 

koneksi matematik.  
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Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual sudah cukup baik dan dapat memenuhi 2 indikator kemampuan koneksi matematis. Subjek 

mampu menyebutkan informasi - informasi yang ada dalam soal tetapi memerlukan waktu cukup lama untuk 

menerapkan konsep dan prosedur yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah kontekstual, subjek tidak 

bisa mengaitkan masalah dengan konsep matematika, subjek juga tidak bisa memperluas ide-ide 

matematiknya dalam manyelesaikan masalah. 

 

REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan adalah (1) Guru diharapkan lebih membimbing dan 

membiasakan peserta didik dengan memberikan soal-soal cerita kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

untuk meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan koneksi matematis, (2) Peserta didik diharapkan 

membiasakan mengerjakan soal-soal cerita matematika sehingga kemampuan koneksi matematis peserta 

didik meningkat, (3) Peneliti lainnya diharapkan melakukan penelitian berkelanjutan mengenai penelitian 

eksperimen yang tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta 

didik dalam menyelesaikan soal cerita. 
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