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BAB II 

LANDASAN TEORETIS  

2.1. Kajian Teori 

2.1.1.Kemampuan Koneksi Matematis 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM 2000) mengemukakan 

terdapat 5 standar kemampuan dasar matematika yang harus dikuasai oleh siswa, 5 

standar tersebut terdiri dari: pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan 

pembuktian (reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connections), 

dan merepresentasikan cara memperoleh dan menggunakan pengetahuan (representation 

highlight ways of acquiring and using content knowledge). Kemampuan koneksi 

matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh peserta 

didik untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Mahendra & Mulyono (2017) bahwa kemampuan koneksi matematis 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika selain 

kemampuan pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian serta komunikasi. 

Matematika merupakan ilmu yang tidak disusun dalam berbagai topik dengan 

saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dari ilmu-ilmu 

lain serta masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Adni et al, 2018). 

Kemudian Lembke & Reys (dalam Adni et al, 2018) menyatakan siswa sering mampu 

mendaftar konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan masalah riil, tetapi 

hanya sedikit yang mampu menjelaskan mengapa konsep digunakan dalam 

permasalahan tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, kemampuan koneksi 

matematis sangat diperlukan sekali dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Tanpa kemampuan koneksi matematis, siswa akan mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika karena terlalu banyak konsep dan keterampilan yang harus dikuasai, 

dengan koneksi matematis siswa dapat membangun dengan relatif mudah pemahaman 

baru dari beberapa pengetahuan sebelumnya yang saling terkait. Hal tersebut sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh NCTM (2000) berpikir matematis mencakup mencari 

koneksi, dan membuat koneksi dalam membangun pemahaman matematis. Tanpa 

kemampuan koneksi matematis, siswa-siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak 

konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan koneksi, mereka dapat membangun 
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pemahaman baru dari pengetahuan sebelumnya karena pandangan dan pengetahuan 

siswa semakin luas terhadap matematika disebabkan karena semua yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari dan konsep-konsep yang dipelajari saling berhubungan (Ariawan 

& Nufus, 2017). 

Dalam pembelajaran matematika, konsep pembelajaran bermakna konsisten 

dengan pandangan konstruktivis dimana dikatakan siswa memahami jika siswa 

membangun makna dari pengalaman dengan membuat koneksi kognitif antara 

pengalaman baru dan pemahaman matematikanya (Gazali,  2016; Haylock & Thangata, 

2007). Dengan memandang bahwa siswa yang berperan utama dalam pembuatan koneksi 

serta karena pembelajaran matematika mengikuti metode spiral dan hirarkis dalam 

pembelajarannya untuk mempelajari konsep baru diperlukan konsep-konsep lain yang 

telah dipelajari. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat (Bruner, 1971; Hendriana et al, 

2017) karena konten matematika selalu berkaitan, maka siswa perlu menyadari hubungan 

antar konsep. Kemudian menurut Sumarmo (dalam Ariawan & Nufus, 2017) bahwa 

siswa dituntut memahami koneksi antara ide-ide matematis baik dengan topik-topik 

matematika itu sendiri, dengan bidang studi lain, serta dengan hal yang relevan pada 

kehidupannya. 

Koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan antara 

konsep dalam matematika, menghubungkan konsep matematika dengan konsep pada 

bidang lain (Hadin, Fauji & Arifin, 2018). Kemudian Mikovch & Monroe (1994) 

menyatakan dalam matematik terdapat tiga koneksi, yaitu koneksi antar unsur 

matematika, dengan bidang selain matematika serta matematika terhadap dunia nyata. 

Menurut Muflihah, Ratnaningsih, & Apiati (2019) kemampuan koneksi matematis 

merupakan kemampuan peserta didik untuk mengenali, menggunakan dan 

menghubungkan konsep-konsep baik konsep dalam matematika maupun konsep di luar 

matematika. Sependapat dengan yang di kemukakan tadi, Herdian (dalam Maisyarah & 

Surya, 2017) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan 

mengaitkan antar konsep matematika secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang 

studi lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep dan prosedur matematika yang baru 

dikembangkan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah lain dalam matematika 

dan disiplin ilmu lainnya (Arhasy & Heryani, 2015). Berdasarkan beberapa pernyataan 

tersebut, koneksi matematis merupakan kemampuan untuk mengaitkan antar topik dalam 
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matematik, mengaitkan matematik dengan ilmu lain, dan mengaitkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Kemudian menurut NCTM (2000) kemampuan koneksi matematis siswa yaitu 

mengenali dan menggunakan koneksi di antara konsep matematika; memahami 

bagaimana konsep matematika saling berhubungan dan membangun satu sama lain untuk 

menghasilkan keseluruhan yang koheren; mengenali dan menerapkan matematika dalam 

konteks di luar matematika sehingga dalam pembelajaran matematikanya menjadi lebih 

bermakna. Jika siswa mampu mengaitkan materi yang siswa pelajari dengan pokok 

bahasan sebelumnya atau dengan mata pelajaran lain, maka pembelajaran matematika 

menjadi lebih bermakna (Gazali, 2016). Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan tadi, 

jika siswa memiliki kemampuan koneksi matematis dan menerapkannya dalam 

pembelajaran, maka siswa bisa belajar lebih bermakna. 

Tujuan dikembangkannya kemampuan koneksi matematis siswa adalah supaya 

mengenali representasi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama, mengenali 

hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen, 

menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik matematika, menggunakan dan 

menilai koneksi antara matematika dan disiplin ilmu lain (NCTM, 2000). 

 Berdasarkan tujuan dari koneksi yang diberikan terhadap siswa, maka NCTM 

(2000) mengemukakan 3 indikator  koneksi matematis yaitu:  

(a) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep antar topik matematika. 

(b) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep matematika dengan disiplin 

ilmu lain, dan 

(c) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep matematika dengan konteks 

dunia nyata. 

Indikator kemampuan koneksi matematik (Sumarmo, 2013; Hadin et al, 2018; 

Astuti, 2014) meliputi: 

(a) Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 

(b) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 

(c) Memahami representasi ekivalen konsep atau prosedur yang sama, 

(d) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur yang lain dalam representasi yang 

ekivalen, dan 
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(e) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topic matematika 

dengan topik lain. 

Indikator koneksi matematis menurut Kusumah (dalam Hendriana et. al (2017) 

meliputi: 

(a) Mencari hubungan antar berbagai representasi konsep dan prosedur, serta 

memahami hubungan antar topik matematika 

(b) Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, mencari hubungan satu 

prosedur terhadap prosedur lainnya dalam representasi yang ekuivalen 

(c) Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur 

(d) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupannya sehari-hari. 

(e) Menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan topik 

matematika dengan topik di luar matematika. 

Beberapa pendapat mengemukakan tentang pengertian kemampuan koneksi 

matematis serta indikator kemampuan koneksi matematis. Namun pada penelitian ini, 

dalam penyusunan instrumen soal kemampuan koneksi matematis menggunakan 

indikator menurut NCTM (2000) yang di perjelas oleh Hastari, Sugiatno & Bistari (2018) 

menjadi 3 aspek meliputi : 

(a) Koneksi antar topik matematika,  

(b) Koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan  

(c) Koneksi dengan dunia nyata siswa atau kehidupan sehari-hari 

Berikut contoh soal pada indikator  koneksi antar topik matematika:  

Aris, Bayu, Carli dan teman-temannya sedang bermain bola kasti di suatu tanah 

lapangan yang datar. Pada satu saat mereka berdiri dan terdiam menunggu 

pergantian pemain, jarak antara Bayu dan Carli 8m. Besar sudut yang dibentuk 

oleh Bayu, Carli dan Aris 400,  sedangkan sudut yang dibentuk oleh Bayu, Aris, 

dan Carli  800. Berapakah jarak Carli dari Bayu dan Aris? 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa harus menggambarkan posisi 

Aris Bayu dan Carli. Gambar posisi Bayu, Carli dan Aris disajikan  pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Gambar Ilustrasi Soal Nomor 1 

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat posisi 3 siswa tersebut sebagai titik sudut sebuah 

segitiga yang sudah di ketahui 2 sudutnya. Kemudian siswa harus memahami dan mampu 

mengaplikasikan keterkaitan konsep antar topik matematika. Konsep yang harus dikuasai 

pada tahap ini adalah konsep trigonometri, dan konsep jarak pada unsur-unsur bangun 

datar. Pada konsep trigonometri, siswa harus mampu memahami konsep jumlah sudut 

dalam sebuah segitiga sebesar 1800, sehingga didapatkan sudut lain yang belum diketahui 

yaitu sudut Aris, Bayu dan Carli dengan perhitungan sebagai berikut 

1800 - (800+400) = 600. 

Selanjutnya, dengan konsep jarak antar unsur-unsur bangun datar yaitu jarak 

antara titik dengan suatu garis merupakan jarak tegak lurus titik dengan garis tersebut. 

Setelah dipahami dan dimengerti mengenai konsep jarak sebuah titik dengan garis, 

kemudian siswa menggunakan kembali konsep pada trigonometri yaitu konsep sinus 

pada sebuah segitiga sikut-siku. Segitiga yang dimaksud disini yaitu O, Bayu dan charli.  

Sudut O, Bayu dan charli sebesar 600.  

Gambar 2.2 Gambar Ilustrasi Soal Nomor 1 dengan Sudutnya 
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Siswa dapat menuliskan huruf pertama dari nama mereka menjadi variabel untuk 

memudahkan penulisan. 

Sin 600 = 
BC

OC
    

Maka dapat diketahui jarak Carli terhadap Bayu dan Aris (OP) = Sin 600 x Jarak 

bayu dengan carli (BC) = 
1

2
√3 x 8 = 4 √3 

Berikut contoh soal pada indikator  koneksi matematis dengan disiplin ilmu 

lain:  

Sebuah benda berbentuk balok yang massanya 6 kg meluncur ke bawah pada 

sebuah papan licin transparan yang dimiringkan dan membentuk sudut A sebesar 

30° dari lantai. Kemudian dipasang lampu di atas balok tersebut sehingga 

membentuk garis lurus antara lampu balok dan bayangan balok pada lantai. Jika 

jarak antara bayangan pada lantai dengan balok 6 m dan jarak antara bayangan 

balok dengan titik A sejauh 8 m, dengan besar percepatan gravitasi di tempat itu 

10 m/s2, maka tentukan percepatan dan waktu yang diperlukan balok untuk 

sampai di lantai! 

Untuk menyelesaikan soal tersebut, dengan memahami dan mengaplikasikan 

keterkaitan konsep pythagoras, trigonometri dan konsep pada bidang ilmu fisika siswa 

diharapkan bisa menyelesaikannya. Pada konsep bidang ilmu fisika yaitu Hukum II 

Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda dalam arah sumbu-x. Untuk menentukan 

waktu yang diperlukan balok untuk mencapai lantai, kita gunakan rumus jarak pada gerak 

lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada konsep matematika yaitu trigonometri 

menggunakan konsep sudut dan sinus pada segitiga, sedangkan pada konsep  pythagoras 

digunakan untuk menghitung jarak antara balok dengan titik sudut A. Langkah pertama 

untuk menyelesaikan soal tersebut adalah mengingat dan memahami konsep resultan 

gaya sesuai pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Resultan gaya 

http://www.fisikabc.com/2017/06/pengertian-sifat-jenis-dan-macam-macam-gaya.html
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Dengan memahami resultan gaya yang bekerja pada benda dalam arah sumbu-X, 

didapat persamaan:  

ΣFX = w . sin θ   dan  ΣFX = m . a 

W . sin θ = m . a 

m . g . sin θ = m . a 

a = g  . sin θ …………… Pers. (1) 

Untuk menentukan besar percepatan balok, subtitusikan nilai-nilai yang 

diketahui dalam  soal ke persamaan  (1) , sebagai berikut.  

a = g sin θ 

a = (10)(sin 30°) 

a = (10)(0,5) 

a = 5 m/s2 

Sehingga dapat diketahui balok tersebut meluncur ke bawah dengan percepatan 

sebesar 5 m/s2. 

Untuk menentukan waktu yang diperlukan balok mencapai lantai, kita gunakan 

rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. 

s = v0t + 
1

2
 at2 

Karena pada soal tidak tidak ada keterangan mengenai kecepatan awal, maka 

v0 = 0 sehingga 

s = 
1

2
 at2 

t2 = 2 
𝑠

𝑎
 

t = √
2 .  𝑠

𝑎
  …………… Pers. (2) 

Subtitusikan besar percepatan dan nilai yang diketahui dalam soal ke persamaan 

(2), namun sebelumnya harus dicari dulu panjang jarak antara balok dengan titik sudut 

A dengan menggunakan konsep pythagoras.  

s = √62 + 82 =√36 + 64   = √36 + 64  = √100  =  10 

s = 10 m 

kemudian di substitusikan ke persamaan (2) 

t = √
2 .  10

5
 

t = √
20.

5
 

t = 2 s 

Dengan demikian, waktu yang diperlukan balok untuk sampai ke lantai adalah 2 detik. 

http://www.fisikabc.com/2017/06/pengertian-sifat-jenis-dan-macam-macam-gaya.html
http://www.fisikabc.com/2017/05/percepatan.html
https://id.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrxhST9rJFc83oAZVf3RQx.;_ylu=X3oDMTBzN2dmOWNoBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNxcnc-?type=wnf_sphwjfsv21_19_03_15b&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchmm%26cc%3Did%26pa%3Dwincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0ByC0D0B0CzytDtA0E0CzytCzzyD0DyBtN0D0Tzu0StByDyBtAtN1L2XzuyEtFtAyBtFtDtFyDtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyCtB0CtD0D0CzztBtGtA0C0C0EtGyEzy0E0EtGyBzzzyyCtGtCtDtCyCyByB0FyCyC0EyByD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzyyCtBtAzytCtCtAtG1Q1S1OyDtGyEyDyCzytGzytC1RzztGtDtAzz1Szy1RyBtDyB1P1StD2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzutN1Q2Z1B1P1RzutCyDyEyByBtCtDzzyDtA%26cr%3D411768559%26a%3Dwnf_sphwjfsv21_19_03_15b%26os_ver%3D6.1%26os%3DWindows%2B7%2BHome%2BPremium&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&ei=UTF-8&p=pythagoras&fr2=12642
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Berikut contoh soal pada indikator  koneksi matematika dengan  kehidupan 

sehari-hari:  

Seorang siswa yang tingginya 150 cm berdiri tegak di samping sebuah pohon 

yang ujung bayangan pohon tepat berada di kaki siswa tersebut. Jika panjang 

bayangan siswa pada saat itu 30 cm sedangkan bayangan pohon 2 meter. 

Bagaimanakah menghitung tinggi pohon? Berapakah tinggi pohon tersebut? 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kemampuan mengkoneksikan 

konsep yang dimiliki siswa terutama konsep kesebangunan segitiga siku-siku. 

Langkah pertama siswa membuat gambar ilustrasi dari soal, seperti berikut. 

 

 

Gambar 2.4 Gambar Ilustrasi Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 2.4, didapat perbandingan : 

tinggi pohon

tinggi siswa
 = 

panjang bayangan pohon

panjang bayangan siswa
 

langkah yang pertama mengkonversi satuan panjang cm ke satuan m. sehingga 

tinggi siswa 150 cm = 1,5 m dan 30 cm = 0.3 m 

Tinggi pohon = 
panjang bayangan pohon x tinggi siswa

panjang bayangan siswa
 = 

 2 𝑥 1,5 

0.3
 = 10 meter 

2.1.2. Kesulitan Siswa dalam Mengerjakan Soal Kemampuan Koneksi Matematis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesulitan mempunyai arti suatu 

keadaan yang sukar diselesaikan, dikerjakan dan sebagainya. Kesulitan siswa bisa 

diartikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan, mengerjakan apa yang harus dikerjakan 

pada pembelajarannya. Kesulitan juga diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang 

untuk melakukan suatu hal. 

2 m 30 cm 

150 cm 
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Martini, (2014); Sholekah, Anggreini, & Waluyo, (2017) mengemukakan bahwa 

hakikat matematika merupakan pemahaman kepada pola perubahan pada dunia nyata dan 

dalam pikiran manusia serta pola-pola yang saling berkaitan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dibutuhkan suatu kemampuan koneksi yang baik dalam menghubungkan pola-

pola dalam belajar matematika. Kemudian NCTM (2000) menyatakan tujuan dari 

kemampuan koneksi yang diberikan terhadap siswa, yaitu supaya siswa mampu 

mengkoneksikan antar topik matematika, mampu mengkoneksikan konsep matematika 

dengan ilmu lain, serta mampu mengkoneksikan dengan dunia nyata atau kehidupannya 

sehari–hari.   

Sholekah, et al., (2017) mengemukakan siswa pada koneksi matematis sedang, 

mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip dan menyelesaikan masalah verbal, 

sedangkan pada siswa yang berkemampuan rendah cenderung kesulitan dalam 

mengerjakan soal baik dari konsep, penerapan prinsip dan masalah verbal. Hal tersebut 

juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Kosasih, Supratman, & Hermanto 

(2018) bahwa permasalahan yang masih terjadi adalah banyaknya peserta didik yang 

masih melakukan kesalahan saat menyelesaikan soal matematik seperti kesalahan pada 

operasi hitung, membaca simbol-simbol, juga peserta didik seringkali melakukan 

kesalahan seperti saat melakukan pengubahan informasi dalam soal ke bentuk aljabar. 

Hastari, Sugiatno, & Bistari (2016) mengungkapkan bahwa bagi beberapa siswa, 

hal yang menyebabkan mereka kesulitan dalam menerapkan konsep barisan dan deret 

aritmatika yang dikaitkan dengan hal yang relevan yaitu produksi suatu barang adalah 

karena siswa jarang diberi soal cerita yang berkaitan dengan bidang studi lain, sehingga 

siswa tidak terbiasa dalam mengerjakan soal cerita. 

Kemudian penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal berdasarkan 

pendapat Widodo (dalam Mulyanti et al, 2018) meliputi:  

(a) Kesalahan fakta, dimana siswa kurang mampu dalam mengerti makna soal 

(b) Kesalahan konsep, dimana siswa kurang mampu menerapkan konsep dengan materi 

yang terkait  

(c) Kesalahan prinsip, dimana siswa tidak memperhatikan prasyarat untuk 

menggunakan rumus, atau teorema yang terkait dengan materi. 

(d) Kesalahan operasi, dimana siswa melakukan langkah-langkah yang kurang tepat 

untuk penyelesaian dan kurang mampu memanipulasi langkah-langkah penyelesaian  



 

  
 

10 

Kesulitan yang nampak dalam mengerjakan soal matematika menurut Wood 

(Ruhyana, 2016) meliputi:  

(a) Kesulitan membedakan angka 

(b) Tidak sanggup mengingat konsep matematika 

(c) Penulisan angka tidak jelas 

(d) Tidak memahami simbol 

(e) Lemah dalam berpikir abstrak  

(f) Kurang dalam kemampuan metakognisi 

Dalam menyelesaikan soal matematika banyak siswa yang cenderung kesulitan 

menyelesaikan cerita. Soal kemampuan koneksi matematis rata-rata merupakan soal 

kontekstual yang berbentuk soal cerita. Kesulitan tersebut karena tidak memperhatikan 

langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Penyelesaian soal cerita diselesaikan dengan 

pemecahan masalah, langkah dalam pemecahan masalah yaitu, memahami masalah, 

membuat rencana, melaksanakan rencana dan melihat kembali atau memeriksa kembali 

(Polya, 1973).  

Berdasarkan pengalaman peneliti dan beberapa kesulitan mengenai koneksi 

matematis yang sudah di uraikan, banyak siswa yang mempunyai kemampuan koneksi 

matematis rendah, hal tersebut berdampak siswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal matematika terutama soal kemampuan koneksi matematis. Oleh 

karena itu perlu penelusuran lebih dalam terhadap apa saja hambatan siswa sehingga 

mengalami kesulitan mengerjakan soal matematika, terutama pada soal kemampuan 

koneksi matematis.  

Indikator kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan koneksi 

matematis yang digunakan pada penelitian ini sesuai yang dikemukakan Widodo (dalam 

Mulyanti et al, 2018)  meliputi kesalahan fakta, dimana siswa kurang mampu dalam 

mengerti makna soal. Kesalahan konsep, dimana siswa kurang mampu menerapkan 

konsep dengan materi yang terkait. Kesalahan prinsip, dimana siswa tidak 

memperhatikan prasyarat untuk menggunakan rumus, atau teorema yang terkait dengan 

materi. Kesalahan operasi, dimana siswa melakukan langkah-langkah yang kurang tepat 

untuk penyelesaian dan kurang mampu memanipulasi langkah-langkah penyelesaian. 
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2.1.3. Self Efficacy Siswa 

Keberhasilan pembelajaran matematika siswa pada ranah kognitif dipengaruhi 

juga oleh ranah afektif peserta didik yaitu kepercayaan diri terhadap kemampuannya 

yang disebut self efficacy. Tentu saja, bayi yang baru lahir belum memiliki self efficacy, 

struktur dasar dari self efficacy berkembang dalam tiga atau empat tahun pertama 

(Flammer, 2001). Pada umur tersebut, bayi mulai mengerti dan belajar mengenai 

kemampuan dirinya, kecakapan fisik, kemampuan sosial, dan kecakapan berbahasa 

(Bandura, 1997). 

Beberapa pakar mendefinisikan self efficacy relatif beragam namun secara umum 

memiliki kesamaan yaitu pandangan seseorang terhadap kepercayaan pada dirinya. 

Menurut (Lee, 1988; Kocaeksi & Gazioglu, 2014) self efficacy adalah rasa kepercayaan 

diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam lingkungan spesifik. Menurut 

(Arslan, 2019; Bandura, 1997) self efficacy merupakan tentang kepercayaan diri 

seseorang dalam mengelola kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. 

Kemudian menurut (Ratnaningsih, 2017) self efficacy adalah persepsi kemampuan 

individu untuk mengatur dan mengimplementasikan tindakan atau penilaian individu 

atas kemampuan atau kompetensi untuk melakukan tugas untuk suatu tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu. 

Self efficacy merupakan kepercayaan diri seseorang dalam melakukan suatu 

aktivitas pada hal yang spesifik (Kocaeksi & Gazioglu, 2014). Sesuai dengan pendapat 

tersebut menurut Johnson & Lockee (2018) self efficacy adalah kepercayaan seseorang 

dalam kemampuannya untuk berhasil melakukan pembelajaran atau tugas kinerja. Self 

efficacy adalah prediktor kuat akademik pada teori keberhasilan dan self efficacy 

menunjukan bahwa orang yang percaya pada kemampuannya dalam melakukan tugas 

belajar atau kinerja lebih cenderung lebih baik dalam melakukannya, diantaranya bekerja 

lebih keras, dan bertahan lebih lama jika menghadapi hambatan (Johnson & Lockee, 

2018; Bandura, 1986, 1997; Multon, Brown, & Prapaskah, 1991; Schunk, 1991). 

Self efficacy sebagai kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk 

menyelesaikan tugas tertentu disertai dengan tingkat pencapaian tertentu, self efficacy 

dapat berperan dalam mendefinisikan banyak faktor tentang seseorang, termasuk 

motivasi, perilaku, pikiran, dan perasaannya. Jika self efficacy tinggi, maka dapat 

meningkatakan kemampuan seseorang menjadi lebih optimal sehingga akan mencapai 



 

  
 

12 

keberhasilan (Dunbar & Melton, 2018). individu dengan tingkat self efficacy yang tinggi 

mungkin memandang tugas yang sulit sebagai tantangan yang dia ingin selesaikan, bukan 

tugas yang harus dihindari karena takut gagal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Pajares & Schunk (2002) individu dengan self efficacy tinggi jika menghadapi tugas-

tugas sulit akan di anggap sebagai tantangan untuk dikuasai dan mengembangkan minat 

intrinsiknya dalam menyelesaikan tugas tersebut.  

Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan cepat pulih dari kegagalan 

(Bandura, 1977; Pajares & Schunk, 2001; Dunbar & Melton, 2018). Sebaliknya, individu 

dengan self efficacy rendah atau yang meragukan kemampuan dirinya dan menganggap 

tugas-tugas sulit sebagai ancaman (Purzer, 2011; Dunbar & Melton, 2018). Individu 

seperti itu tidak hanya menyerah dengan cepat tetapi juga tidak ulet dan lambat untuk 

pulih dari kegagalan mereka (Bandura, 1977; Pajares & Schunk, 2001; Menekse, Anwar 

& Purzer, 2018). 

Self efficacy mendukung pencapaian prestasi akademik dan kegigihan dalam 

situasi akademik. Hal tersebut berkaitan dengan hasil penelitian Gaskill dan Murphy 

(dalam Damri, Engkizar, Anwar, 2017) bahwa keyakinan efficacy secara signifikan 

mempengaruhi prestasi akademik dan menjadi dasar indikator yang paling  kuat. Self 

efficacy mengharuskan siswa untuk mengambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

apa yang perlu mereka pelajari, pengetahuan dan keterampilan apa diperlukan sebagai 

prasyarat untuk pembelajaran ini, sejauh mana informasi prasyarat dipertahankan, 

berlatih materi yang akan dipelajari, pengalaman masa lalu yang serupa keterampilan, 

waktu yang diperlukan untuk belajar, dan bagaimana mereka akan memantau 

pembelajaran mereka (Schunk,1996; Menekse, et al., 2018). Ketika dihadapkan pada 

hambatan, self efficacy seorang siswa adalah penentu utama dalam mengatasi masalah 

dan mengatur waktu menyelesaikannya.  Dengan demikian, self efficacy membantu siswa 

untuk memotivasi diri mereka sendiri dan meningkatkan kompetensi mereka dan 

mencapai hasil yang diinginkan. Kepercayaan ini juga memediasi prestasi akademik 

siswa dan memiliki validitas diskriminatif dalam memprediksi hasil belajar mereka 

(Zimmerman, 2000; Menekse, et al., 2018 ). 

 Bandura (dalam Dunbar & Melton, 2018) mengungkapkan self efficacy sebagai 

prediktor perilaku yang lebih baik terhadap tantangan atau ancaman baru dari 

pengalaman atau kinerja masa lalu. Keberhasilan diri seseorang tidak selalu merupakan 
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representasi langsung dari keterampilan atau kemampuannya. Persepsi self efficacy tidak 

berkaitan dengan jumlah keterampilan yang Anda miliki, tetapi dengan apa yang anda 

yakini dapat anda lakukan dalam berbagai keadaan. 

Self efficacy pada awalnya didefinisikan sebagai jenis ekspektasi yang lebih 

spesifik mengenai kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk melakukan 

perilaku atau perangkat tertentu, perilaku tersebut diperlukan untuk menghasilkan suatu 

hasil. Kemudian definisi dari self efficacy diperluas, merujuk pada kepercayaan 

seseorang tentang kemampuan mereka untuk melakukan kontrol atas peristiwa yang 

memengaruhi mereka dan kepercayaan mereka pada kemampuannya untuk menggerakan 

motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan 

tugas. Dengan demikian, self efficacy bukan menyangkut keterampilan yang dimiliki 

tetapi merupakan tentang apa atau bagaimana yang dapat dilakukan seseorang dengan 

keterampilan apa pun yang dimilikinya. Seseorang memproses, menimbang, dan 

mengintegrasikan beragam sumber informasi mengenai kemampuan mereka, dan mereka 

mengatur apa yang mesti mereka lakukan (Maddux, 2010; Bandura, 1997). Berdasarkan 

pendapat para ahli, bisa disimpulkan bahwa self efficacy matematis merupakan cara 

pandang yang baik, kepercayaan seseorang atau siswa terhadap potensi dirinya dalam 

melakukan suatu hal dengan menggerakan motivasi, sumber daya kognitif dan 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk tujuan pembelajaran matematik. 

Seseorang atau siswa bisa berhasil mencapai tujuan jika mempunyai sikap 

optimis, yakin, dan mempunyai kepercayaan diri terhadap potensi dirinya dari segi 

kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan pendapat Canfield & Watkins (dalam 

Hendriana et al, 2017) bahwa keberhasilan individu ditentukan oleh cara pandang 

kepercayaan  terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya. Self efficacy menempati peran 

penting dalam teori sosial kognitif, walaupun tidak dirasakan secara langsung tetapi 

berdampak sangat positif terhadap hal-hal tertentu. 

Hodges, Stackpole, & Cox (2008) menggambarkan self efficacy akademik 

sebagai kepercayaan akan seorang siswa untuk tampil dalam situasi belajar. Seorang 

individu dapat membangun self efficacy akademik mereka berdasarkan beberapa faktor 

yang termasuk pendapat umum mereka tentang diri mereka sendiri, dan pengalaman 

sebelumnya tentang domain spesifik yang terkait dengan mata pelajaran atau 
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keterampilan. Kepercayaan ini dapat didasarkan pada kemampuan diri mereka untuk 

menyelesaikan masalah matematika. 

Supaya siswa berhasil mencapai tujuannya dalam belajar matematik, maka harus 

ditumbuhkan dengan baik self efficacynya. Berdasarkan hal tersebut (Bandura, 1977, 

1986) mengemukakan self efficacy dapat ditumbuhkan melalui melalui 6 hal, meliputi: 

(a) Pengalaman orang tersebut pernah berhasil atau pernah gagal 

(b) Pengalaman orang sekitar yang berhasil dan pernah gagal 

(c) Pengalaman imajinasi sebelumnya 

(d) Persuasi verbal  

(e) Gairah fisiologis 

(f) Kondisi psikologis orang tersebut. 

Dalam menumbuhkan self efficacy siswa, tentu saja akan mendapatkan hasil yang 

tidak seragam, karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Sebagaimana yang 

di kemukakan Bandura (1999) keragaman hasil dari kepercayaan diri adalah perencanaan 

yang akan dilakukan, besar usaha, ketahanan dalam menghadapi rintangan, resiliensi 

terhadap kegagalan, pola pikir, serta tingkat prestasi yang ingin direalisasikan.  

Perlu diperhatikan oleh guru atau tenaga pendidik agar kepercayaan diri 

berkembang dengan baik menurut Bandura (1997), diantaranya: 

(a) Memberikan umpan balik seperti memberikan pandangan bagaimana pentingnya 

berlatih demi keberhasilan 

(b) Memberikan pengertian bagaimana pentingnya penetapan tujuan dengan lebih rinci  

(c) Memberikan contoh atau pemodelan yang menjadikan pedoman bagi siswa untuk 

berprilaku. misalnya, memberikan pemodelan seseorang yang berhasil bisa dari 

teman sebaya, guru atau tokoh terdahulu. 

Self efficacy dibedakan menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu magnitude, strength dan 

generality (Maddux, 1995; Bandura, 1977, 1982, 1986). Senada dengan hal tersebut, 

indikator self efficacy menurut (Hendriana et al, 2017; Bandura, 1997) terbagi menjadi 3 

dimensi kepercayaan  diri, yaitu:  

a. Dimensi Magnitude; yaitu bagaimana siswa bisa mengatasi kesulitan belajarnya, 

meliputi : 

1) Optimis dalam mengerjakan pelajaran dan tugas 

2) Besarnya minat belajar dan mengerjakan tugas 
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3) Mengembangkan kemampuan dan prestasi 

4) Memandang tugas sulit sebagai tantangan 

5) Belajar sesuai jadwal yang ditetapkan  

6) Bertindak selektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Dimensi strength; yaitu seberapa tinggi kepercayaan  siswa dalam mengatasi 

kesulitan belajarnya, meliputi: 

1) Besarnya usaha dalam meningkatkan prestasi 

2) Besarnya komitmen dalam menyelesaikan tugas yang diberikan  

3) Besarnya pengetahuan dan kepercayaan terhadap keunggulan diri 

4) Besarnya kegigihan dalam melakukan tugas 

5) Memiliki tujuan yang positif dalam melakukan suatu hal 

6) Besarnya motivasi yang baik terhadap dirinya dalam mengembangkan dirinya 

c. Dimensi Generality; yaitu yang menunjukan apakah kepercayaan  kemampuan diri 

akan berlangsung dalam domain tertentu atau berlaku dalam semua aktivitas atau 

situasi, hal tersebut meliputi: 

1) Menyikapi situasi yang berbeda dengan baik dan berpikir positif 

2) Menjadikan pengalaman lampau sebagai motivasi untuk mencapai keberhasilan 

atau kesuksesan  

3) Suka mencari situasi baru atau tantangan baru 

4) Mampu mengatasi segala sesuatu dengan efektif 

Noverma (2016) mengemukakan 5 indikator self efficacy meliputi: 

(a) Kepercayaan dengan kemampuan diri yang dimiliki 

(b) Perasaan mampu untuk memecahkan masalah matematika 

(c) Perasaan mampu untuk melaksanakan tugas 

(d) Perasaan mampu untuk mencapai target prestasi belajar  

(e) Yakin dengan usaha yang dilakukan. 

Sedangkan Sumarmo (2016); Hendriana, et al (2017) mengemukakan  indikator 

self efficacy yang terdiri dari 7 indikator yang meliputi: 

(a) Mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

(b) Yakin akan keberhasilan dirinya 

(c) Berani menghadapi tantangan 

(d) Berani mengambil resiko  
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(e) Menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya 

(f) Mampu berinteraksi dengan orang lain 

(g) Tangguh atau tidak menyerah 

Pada angket self efficacy, peneliti menggunakan angket dengan memodifikasi 

kisi-kisi indikator dari Novferma (2016) meliputi :  

(a) Kepercayaan  dengan kemampuan diri yang dimiliki 

(b) Perasaan mampu untuk memecahkan masalah matematika 

(c) Perasaan mampu untuk melaksanakan tugas 

(d) Perasaan mampu untuk mencapai target prestasi belajar  

(e) Yakin dengan usaha yang dilakukan. 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Sholekah, et al., (2017) meneliti dengan judul “Analisis Kesulitan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika ditinjau dari Koneksi Matematis Materi Limit Fungsi”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa yang mempunyai kemampuan koneksi 

matematis tinggi, tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Pada siswa 

berkemampuan koneksi matematis sedang, mengalami kesulitan dalam menerapkan 

prinsip dan menyelesaikan masalah verbal, sedangkan pada siswa yang berkemampuan 

rendah cenderung berkesulitan dalam mengerjakan soal baik dari konsep, penerapan 

prinsip dan masalah verbal. 

Selanjutnya, penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Koneksi Matematik 

Siswa Mts Ditinjau Dari Self Regulated Learning” yang di teliti oleh Hadin et al (2018) 

dengan menggunakan instrumen soal koneksi matematis pada materi teorema pythagoras 

dan angket self regulated. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa siswa yang 

mempunyai self regulated baik hanya melakukan kesalahan pada hubungan antar topik 

dalam matematika, siswa yang mempunyai self regulated sedang mengalami kesalahan 

dalam memahami hubungan antar topik serta dalam mengidentifikasi proses atau 

prosedur dalam menerapkan konsep dasar, siswa yang mempunyai self regulated rendah  

melakukan kesalahan dalam memahami hubungan matematika dengan bidang ilmu lain 

serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Selain itu pada artikel yang disusun oleh Hastari, et al (2016) meneliti dengan 

judul “Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Materi Barisan dan Deret 

Aritmatika di Kelas XI SMK Boedi Oetomo Pontianak”. Hasil penelitiannya 
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menyimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa dalam materi barisan 

aritmatika yang dikaitkan dengan bidang ekonomi mengenai produksi suatu barang 

berkategori sedang (soal 1) dengan nilai keseluruhan 70 dan berkategori sangat rendah 

(soal 2) dengan nilai keseluruhan 20. Kemudian kemampuan koneksi matematis siswa 

dalam materi deret aritmatika yang dikaitkan dengan bidang ekonomi mengenai produksi 

suatu barang berkategori sangat rendah dengan nilai keseluruhan 44. 

Pada artikel yang disusun oleh Ariawan & Nufus (2017) hasil penelitian dengan 

judul “Profil Kemampuan Koneksi Matematis Mahasiswa dalam Menyelesaikan 

Masalah Pada Mata Kuliah Kalkulus 1 ditinjau Berdasarkan Gaya Kognitif”. Dengan 

menggunakan instrumen berupa tes tertulis, lembar GEFT, dan lembar Pedoman 

wawancara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa profil kemampuan koneksi 

matematis mahasiswa yang mempunyai gaya kognitif field Indefendent, field medium, 

dan field dependent sudah mampu mengkoneksikan konsep matematika dengan konsep 

disiplin ilmu lainnya, namun masih belum mampu mengkoneksikan konsep matematika 

dengan kehidupannya sehari-hari. 

2.3. Kerangka Teoretis 

Berdasarkan NCTM (2000), tujuan dari kemampuan koneksi matematis yang 

diberikan terhadap siswa supaya memahami dan mampu mengkoneksikan antar topik 

matematika, memahami dan mampu mengkoneksikan konsep dengan ilmu lain atau 

bidang lain, serta memahami dan mampu mengkoneksikan konsep matematika 

kehidupan sehari–hari. Jika siswa tidak mengaitkan materi yang dipelajari dengan pokok 

bahasan sebelumnya atau dengan mata pelajaran lain, maka pembelajaran matematika 

siswa tersebut tidak bermakna (Gazali, 2016). Belajar bermakna (meaningful 

learning)  merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep 

relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik (Ausubel, 1963; Gazali, 

2016). Dengan belajar bermakna siswa tidak hanya hafal atau mengingat konsep dalam 

jangka pendek tetapi penguasaan terhadap konsepnya akan lebih baik, dapat mengingat 

konsep tersebut lebih lama serta dapat menerapkan konsep terhadap hal-hal yang lain 

(Hendriana, Rohaeti & Sumarmo, 2017). 

Kurikulum 2013 merupakan Kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific (ilmiah), 
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melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta 

diharapkan pembelajaran matematika di sekolah menjadi lebih bermakna. Tujuan 

pembelajaran matematika yang tercantum pada Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013) 

meliputi:   

(a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah,  

(b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika,  

(c) Memecahkan masalah,  

(d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah,  

(e) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

kepercayaan  diri  dalam pemecahan masalah. 

Terdapat dua hal penting pada tujuan pembelajaran matematika dalam Kurikulum 

2013 yaitu kemampuan memahami keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep dengan tepat dalam pemecahan persoalan-persoalan matematika yang ditemui di 

sekolah maupun pada kehidupan sehari-hari serta siswa harus memiliki sikap 

kepercayaan  diri. Kepercayaan  diri  yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran 

matematika tersebut tentu saja adalah rasa kepercayaan atas kemampuan dirinya (self 

efficacy) untuk memecahkan persoalan-persoalan matematik.  

Berdasarkan hierarki matematika, untuk mempelajari konsep yang lain harus 

memahami dan mengerti konsep prasyarat sebelumnya begitupun konsep-konsep pada 

materi Barisan dan Deret. Dalam memecahkan persoalan matematika pada materi 

Barisan dan Deret, selain semua konsep tersebut tadi harus dipahami dengan bermakna 

oleh siswa, siswa juga harus mampu mengkaitkan konsep-konsep dengan tepat supaya 

tidak terjadi kesalahan dalam menyelesaikannya dengan sikap percaya atas kemampuan 

dirinya (self efficacy), apalagi permasalahan yang harus dipecahkan pada Kurikulum 

2013 kebanyakan merupakan soal Higher Order Thingking Skill (HOTS). Soal HOTS 

merupakan soal yang tidak rutin tetapi permasalahannya berorientasi pada kehidupan 
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sehari-hari (Suryapuspitarini, Wardono & Kartono, 2018). Dalam menyelesaikannya 

soal Higher Order Thingking Skill (HOTS) membutuhkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan harus didukung self efficacy yang baik sehingga siswa tidak mudah menyerah 

dalam menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan. 

Permasalahan nampak terlihat ketika siswa diberikan soal HOTS (High Order 

Thingking) berupa soal kemampuan koneksi matematis pada materi Barisan dan Deret, 

beberapa siswa masih mengalami kesulitan menyelesaikannya. Padahal jelas sekali 

dalam Kurikulum 2013 siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan soal-soal tipe HOTS, 

bukan berarti kemampuan menyelesaikan soal tipe LOTS tidak penting 

Penulis sendiri dalam mengukur kemampuan koneksi matematis siswa 

menggunakan instrument yang dikembangkan dari indikator menurut NCTM (2000) 

yaitu :  

(a) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep antar topik matematika. 

(b) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep matematika dengan disiplin 

ilmu lain, dan 

(c) Memahami dan mengaplikasikan keterkaitan konsep matematika dengan konteks 

dunia nyata. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika dipengaruhi juga oleh self efficacy. Dalam mengukur self 

efficacy siswa, penulis membuat instrument self efficacy dengan memodifikasi indikator 

menurut (Noverma, 2016) yang meliputi: 

(a) Kepercayaan  dengan kemampuan diri yang dimiliki 

(b) Perasaan mampu untuk memecahkan masalah matematika 

(c) Perasaan mampu untuk melaksanakan tugas 

(d) Perasaan mampu untuk mencapai target prestasi belajar  

(e) Yakin dengan usaha yang dilakukan. 
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Gambar 2.5 Kerangka Teoretis 

2.4. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan koneksi matematis dan 

kesulitan siswa  dalam menyelesaikan soal kemampuan koneksi matematis pada barisan 

dan deret ditinjau dari self efficacy. 
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