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ABSTRAK 

 

Miftahusani, A. 2020. Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Disposisi 

Produktif Siswa pada Model Pembelajaran CORE. Skripsi, Jurusan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Amidi, S.Si., M.Pd. 

Kata Kunci: Kemampuan Koneksi Matematis, Disposisi Produktif, Model 

Pembelajaran CORE. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis 

siswa memenuhi ketuntasan dan mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis 

siswa untuk setiap kategori disposisi produktif siswa pada model pembelajaran 

CORE. Desain penelitian yang digunakan adalah adalah sequential explanatory 

design.  

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan 

penggabungan kuantitatif dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII di salah satu sekolah menengah pertama di kota Semarang. 

Pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling dan penentuan 

subjek dengan teknik purposive sampling.  Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes, angket, dokumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukan (1) kemampuan koneksi matematis ditinjau 

dari disposisi produktif pada model pembelajaran CORE mencapai ketuntasan 

belajar; (2) siswa dengan kategori disposisi produktif tinggi mampu memenuhi 

semua indikator kemampuan koneksi matematis; (3) siswa dengan kategori 

disposisi produktif sedang hanya mampu memenuhi beberapa indikator 

kemampuan koneksi matematis; dan (4) siswa dengan kategori disposisi produktif 

rendah hanya mampu memenuhi beberapa indikator kemampuan koneksi 

matematis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk membangun bangsa. 

Pendidikan menjadi salah satu fokus dalam penyelenggaraan negara. Pendidikan 

terus dikembangkan dari tahun ke tahun melalui pengembangan kurikulum yang 

terus diperbaharui. Kualitas pendidikan menentukan kualitas masyarakat yang 

tentunya akan menentukan kemajuan suatu negara. Dalam usaha untuk 

mewujudkan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dibutuhkan kegiatan 

pembelajaran di sekolah yang membangun, memotivasi, menginspirasi, 

menantang dan menyenangkan.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 tahun 2014 

mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan 

kemampuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran di 

sekolah diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, inovatif, sistematis, kreatif dan 

kemampuan bekerja sama.  

National Council of Teachers Mathematics (NCTM) menyebutkan bahwa 

terdapat lima kemampuan dasar matematika yang dijadikan standar yakni 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran dan 

bukti (reasoning and proof), kemampuan komunikasi (communication), 

kemampuan koneksi (connection), dan kemampuan representasi (representation). 

Standar-standar kemampuan dasar matematika ini yang menyebabkan tinggi 

rendahnya prestasi belajar siswa (NCTM, 2000). Hal tersebut selaras dengan 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 mata pelajaran matematika di sekolah memiliki 

tujuan agar siswa memiliki kemampuan : 1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 
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konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, membuat manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan hasil yang diperoleh; 4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan , yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam pelajaran matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Menurut Provasnik et al. (2016) skor matematika yang dirilis oleh Trend 

In Mathematic and Science Study (TIMSS, 2015), skor matematika Indonesia 

masih di bawah skor rata-rata matematika internasional. Indonesia memperoleh 

rata-rata skor 397 sedangkan skor rata-rata internasional 539.  

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA, 

2015) yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD, 2016), skor matematika Indonesia masih di bawah skor 

rata-rata matematika internasional. Indonesia memperoleh skor 386 sedangkan 

skor rata-rata internasional 490. 

Berdasarkan hasil TIMSS dan PISA tersebut, menunjukkan rendahnya 

prestasi siswa indonesia dalam matematika. Rendahnya prestasi siswa  dalam 

matematika dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa maupun faktor 

dari lingkungan. Banyaknya konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah 

membuat siswa kesulitan dalam memahami matematika. Oleh karena itu, 

kemampuan koneksi matematis mempunyai peran penting dalam proses 

penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran matematika. Koneksi secara luas 

adalah suatu hubungan atau suatu keterkaitan. Koneksi dalam kaitannya dengan 

matematika merupakan keterkaitan konsep-konsep matematika baik secara 

internal maupun eksternal. Secara internal merupakan keterkaitan antara konsep 

matematika dengan matematika itu sendiri, sedangkan secara eksternal merupakan 
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keterkaitan konsep matematika dengan konsep kajian bidang lainnya dan 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Putri & Santosa (2015) menyampaikan 

bahwa keterkaitan tersebut membuat pembelajaran matematika menjadi lebih 

bermakna karena siswa dapat melihat permasalahan nyata yang disajikan dalam 

pembelajaran serta mampu menyelesaikan permasalah tersebut sesuai dengan 

konsep matematika yang berkaitan. Seperti halnya disampaikan oleh Prasetyo 

dkk. (2017) apabila siswa mampu mengaitkan topik dalam matematika maka 

pemahaman matematikanya semakin dalam dan bertahan lama karena mampu 

melihat keterkaitan antar topik matematis dan pengalaman kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan tujuan diatas, kemampuan untuk mengaitkan konsep dalam 

matematika atau koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa dalam proses pembelajaran matematika. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Mhlolo (2012) mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi matematis 

antar ide-ide dalam matematika dapat membangun representasi matematis siswa 

(Asiyah, Suyitno, & Safa’atullah, 2017). Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat 

The Center for Occupational Research and Development (CORD, 1999) 

sebagaimana yang dikutip oleh Putri & Santosa (2015) sebagai “in such an 

environment (mathematics learning), students discover meaningfull relationship 

between abstract ideas and practical applications in the context of the real world; 

concepts are internalized through the process of discovering, reinforcing, and 

relating.” Artinya bahwa dalam lingkungan pembelajaran matematika, siswa 

menemukan hubungan yang bermakna antara ide-ide abstrak dan aplikasi praktis 

dalam konteks dunia nyata; konsep-konsep tersebut di internalisasikan melalui 

proses menemukan, menguatkan, dan menghubungkan dalam satu kesatuan yang 

disebut kemampuan koneksi matematis. Jadi dapat disimpulkan bahwa koneksi 

matematis merupakan kemampuan siswa dalam merepresentasikan konsep 

matematika dan mengaitkan antar konsep di dalam matematika , konsep 

matematika dengan konsep dalam ilmu pengetahuan lain maupun konsep 

matematika dengan kehidupan nyata. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

koneksi matematis merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikuasai siswa. 
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Menurut NCTM (2000) “When students can connect mathematical ideas, 

their understanding is deeper and more lasting”. Apabila siswa dapat 

menghubungkan konsep-konsep matematika secara matematis, maka siswa akan 

memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan bertahan lama. Pemahaman siswa 

terhadap pelajaran matematika dapat lebih baik jika siswa dapat mengaitkan ide, 

gagasan prosedur, dan konsep dari pelajaran yang sudah diketahui dengan 

pelajaran yang didapat.  

Kemampuan koneksi matematis siswa merupakan aspek kognitif yang 

perlu dikembangkan, selain itu aspek afektif juga menjadi salah satu aspek yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika. Kemampuan 

disposisi produktif siswa merupakan aspek afektif yang juga perlu diperhatikan 

dalam proses pembelajaran. 

Menurut Killpatrick et al. (2001) disposisi produktif adalah sikap positif 

serta kebiasaan dalam melihat matematika sebagai sesuatu yang logis, berguna 

dan bermanfaat. Dari pernyatan tersebut mengindikasikan bahwa disposisi 

produktif merupakan faktor utama dalam menentukan kesuksesan siswa belajar 

matematika. 

SMP Negeri 34 Semarang yang beralamat di Jalan Tlogomulyo 

Pedurungan merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota 

Semarang. Dilihat dari hasil Ujian Nasional SMP tahun pelajaran 2018/2019 

bahwa kemampuan koneksi matematis siswa SMP Negeri 34 Semarang belum 

optimal. Berdasarkan data hasil ujian nasional oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh nilai rata-rata hasil ujian 

nasional matematika SMP Negeri 34 Semarang yaitu 55,16. Meskipun ditingkat 

nasional tergolong diatas rata-rata, angka tersebut masih tergolong rendah 

dibandingkan dengan rata-rata hasil ujian nasional matematika di Kota Semarang 

yaitu 62,79. Secara lebih fokus dapat dilihat untuk hasil UN 2018 mata pelajaran 

matematika rata-rata yang menjawab benar pada materi geometri dan pengukuran 

SMP N 34 Semarang sebesar 47,89%. Nilai tersebut masih dibawah 50% dan 

dapat dikatakan rendah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya. 

Berikut data penguasaan materi UN SMP N 34 Semarang yang dimaksud. 
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Tabel 1.1 Persentase Siswa Yang Menjawab Benar Berdasarkan Daya Serap Ujian 

Nasional SMP N 34 Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019 

No 

Urut 

Materi Yang 

Diuji 

Satuan 

Pendidi

kan 

Kota/Kab. Provinsi Nasional 

1 Bilangan 53,42 51,68 44,30 38,51 

2 Aljabar 60,80 62,40 55,63 50,88 

3 Geometri dan 

Pengukuran 

47,89 50,78 45,65 41,80 

4 Statistika dan 

Peluang 

65,92 66,60 62,16 56,54 

(Sumber: PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Laporan Hasil Ujian Nasional, https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-

un/). 

Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 34 Semarang 

pada bulan Agustus-Oktober 2018, siswa masih sulit dalam memecahkan 

permasalahan matematika karena banyaknya konsep dalam matematika dan 

konsep matematika yang masih abstrak. Selain itu, tingkat keaktifan siswa dalam 

menggunakan matematika masih kurang berkembang pada diri siswa karena siswa 

masih takut dalam menyampaikan pendapat, bertanya dan mengerjakan soal di 

depan kelas. Siswa cenderung mudah menyerah apabila menemui pertanyaan 

yang menurut mereka sulit, mereka hanya terpaku pada cara-cara penyelesaian 

soal yang diajarkan guru. Berdasarkan hal tersebut bahwa siswa kurang gigih 

dalam mencari penyelesaian soal dari berbagai sumber. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan model Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) pada penelitian ini. Model 

pembelajaran ini memiliki sintaks pembelajaran yaitu mengoneksikan (connect), 

mengolah informasi (organize), refleksi (reflect), dan memperkuat pengetahuan 

(extend). Kemampuan koneksi matematis siswa terlihat pada tahap connect yaitu 

siswa diharapkan mampu mengoneksikan pengetahuan yang sudah dimiliki 

dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Pada tahap organize, siswa diharapkan 
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mampu mengolah informasi yang mereka peroleh. Pada tahap reflect, siswa 

diharapkan dapat melakukan refleksi terkait dengan kegiatan yang telah 

dilaluinya. Pada tahap extend, siswa melakukan kegiatan untuk memperkuat dan 

memperluas pengetahuan. Disposisi produktif siswa terlihat pada setiap tahap 

pembelajaran model CORE yaitu : 1) bersemangat, 2) tidak mudah menyerah, 3) 

percaya diri, 4) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 5) mau berbagi, dan 6) 

menyukai matematika. (Killpatrick: 2001). Maka dari itu judul untuk penelitian 

ini adalah “Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Disposisi Produktif 

Siswa pada Model Pembelajaran CORE”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang kemampuan koneksi 

matematis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran CORE. 

Dalam penelitian ini yang akan dianalisis yaitu kemampuan koneksi matematis 

ditinjau dari disposisi produktif siswa. Penelitian ini difokuskan pada siswa SMP 

kelas VIII. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, pada penelitian ini dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII SMP dengan model 

pembelajaran CORE mencapai ketuntasan belajar? 

(2) Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari disposisi 

produktif siswa pada model pembelajaran CORE? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari 

disposisi produktif siswa dengan model pembelajaran CORE mencapai 

ketuntasan belajar. 

(2) Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari disposisi 

produktif siswa dengan model pembelajaran CORE 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, antara lain 

sebagai berikut.  

1. Bagi Siswa, penelitian ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar matematika, meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa, dan memperoleh pengalaman belajar 

sehingga siswa menjadi lebih memahami konsep matematika 

2. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang 

pelaksanaan model pembelajaran CORE dan menambah pengalaman untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya 

3. Bagi Guru, dapat dijadikan bahan referensi mengenai alternatif model 

pembelajaran dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa.  

4. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses 

pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar serta untuk 

mencapai ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksis matematis adalah kemampuan mengaitkan 

pengetahuan konseptual dan prosedural, menggunakan matematika pada topik 

lain, menggunakan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta 

mengetahui keterkaitan antar topik dalam matematika dan juga kaitan matematika 

dengan ilmu lain. Apabila siswa dapat menghubungkan konsep-konsep 

matematika secara matematis, maka siswa akan memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam dan bertahan lama (NCTM, 2000). Dalam penelitian ini koneksi 

matematis yang dianalisis adalah hubungan antar ide-ide matematis, antar topik 

matematis dalam suatu bab, serta dengan kehidupan sehari-hari pada 

pembelajaran matematika. 

1.6.2 Disposisi Produktif 
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Disposisi produktif adalah kecenderungan dalam memandang matematika 

sebagai sesuatu yang mudah dipahami, merasakan matematika sebagi ilmu yang 

berguna, meyakini usaha yang tekun dan ulet dalam belajar matematika 

membuahkan hasil, serta melakukan kegiatan berbasis matematika (Killpatrick et 

al., 2001). Dengan demikian, disposisi produktif menggambarkan rasa dan sikap 

seseorang dalam mempelajari matematika. Dalam penelitian ini, disposisi yang 

dianalisis adalah rasa dan sikap siswa kelas VIII SMP N 34 Semarang. 

1.6.3 Model Pembelajaran CORE 

Model pembelajaran CORE mencakup empat elemen yaitu connect, 

organize, reflect, dan extend (Calfee et al., 2004). Model pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending)  adalah model pembelajaran 

yang menekankan kemampuan berfikir siswa untuk menghubungkan, 

mengorganisasikan, mendalami, mengelola dan mengembangkan informasi yang 

didapat. Keempat aspek tersebut sebagai berikut: (1) Connecting merupakan 

kegiatan mengkoneksikan informasi lama dengan informasi baru dan antar 

konsep; (2) Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi; (3) Reflecting merupakan kegiatan memikirkan kembali, 

mendalami, dan mengali informasi yang suda didapat; (4) Extending merupakan 

kegiatan untuk mengembangkan, memperluas, menggunakan dan menemukan. 

1.6.4 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah ketuntasan belajar 

siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menyebutkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya 

disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan 

kondisi satuan pendidikan. Menurut Masrukan (2014), menyebutkan bahwa 

kriteria ketuntasan klasikal yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 75% 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran mencapai KKM. Uji ketuntasan dalam 

penelitian ini yang diukur adalah uji ketuntasan klasikal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi secara luas adalah suatu hubungan atau suatu keterkaitan. 

Koneksi dalam kaitannya dengan matematika merupakan keterkaitan konsep-

konsep matematika baik secara internal maupun eksternal. Secara internal 

merupakan keterkaitan antara konsep matematika dengan matematika itu sendiri, 

sedangkan secara eksternal merupakan keterkaitan konsep matematika dengan 

konsep kajian bidang lainnya dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Suherman kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan 

untuk mengaitkan konsep/aturan dalam matematika yang satu dengan lainnya, 

dengan bidang studi lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata (Lestari & 

Yudhanegara, 2015). Ulya dkk (2016) menambahkan bahwa melalui kemampuan 

koneksi matematis, siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hakikat 

matematika, bahwa matematika adalah ilmu yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Indikator kemampuan koneksi matematis meliputi: 

mencari hubungan, memahami hubungan, menerapkan matematik, representasi 

ekuivalen, membuat peta konsep, keterkaitan berbagai algoritma dan operasi 

hitung serta membuat alasan tiap langkah pengerjaan matematika. 

Menurut Meylinda & Surya (2017) kemampuan untuk menjelaskan 

keterkaitan antar konsep merupakan bagian dari kemampuan koneksi matematis. 

Kemampuan koneksi matematis merupakan keterampilan yang harus dibangun 

dan dipelajari supaya kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam menghadapi 

permasalahan kehidupan individu sehari-hari. Koneksi matematis terbagi kedalam 

tiga aspek, yaitu (1) aspek koneksi antar topik matematika; (2) aspek koneksi 

matematika dengan disiplin ilmu lain; dan (3) aspek koneksi dengan kehidupan 

 

9 



10 
 

 

sehari-hari. Sedangkan menurut Rohendi & Dulpaja (2013), kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan seseorang dalam menyajikan hubungan antara 

topik matematika, koneksi dengan disiplin lain, dan koneksi dalam kehidupan 

sehari – hari. Lebih lanjut, NCTM sebagaimana dikutip oleh Purnamasari (2014) 

menyebutkan bahwa terdapat dua tipe umum koneksi matematis yaitu modeling 

connection dan mathematical connections. Modeling connection atau koneksi 

pemodelan merupakan hubungan antara situasi dengan masalah yang dapat 

muncul di dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi 

matematikanya. Sedangkan mathematical connections adalah hubungan antara 

dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing – 

masing representasi. 

Terdapat empat tujuan koneksi matematika menurut NCTM yang dikutip 

oleh Kusmanto & Marliyana (2014) adalah agar siswa 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 

yang lain. 

Menurut NCTM dalam Saminanto & Kartono (2015), indikator 

kemampuan koneksi matematis, yaitu : (1) menghubungkan antar konsep atau 

prinsip matematika dalam topik yang sama (2) menghubungkan antar topik dalam 

matematika (3) menghubungkan matematika dengan ilmu lain (4) 

menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari – hari. Sedangkan menurut 

Sumarmo yang dikutip oleh Rohendi & Dulpaja (2013) indikator  kemampuan 

koneksi matematis antara lain: (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; 

(4) memahami representasi ekuivalen suatu konsep; (5) mencari hubungan satu 

prosedur lain dan representasi yang ekuivalen; (6) menerapkan hubungan 
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antartopik dan antara topik matematika dengan topik lain. Untuk mencapai 

indikator tersebut, menurut Siagian (2016) instrumen yang dibuat dapat 

memenuhi hal-hal seperti (1) Membuat siswa menemukan keterkaitan antar proses 

dalam suatu konsep matematika; (2) Membuat siswa menemukan keterkaitan 

antar topik matematika yang satu dengan topik matematika yang lain; dan (3) 

Membuat siswa menemukan keterkaitan matematika dengan kehidupan nyata 

siswa. Dengan kemampuan koneksi matematis siswa akan merasakan manfaat 

dalam mempelajari matematika, dan kemelekatan pemahaman siswa terhadap 

konsep yang dipelajarainya akan bertahan lebih lama (Siagian, 2016). 

 Dari uraian diatas maka kemampuan koneksi matematis dalam penelitian 

ini adalah kemampuan dalam mengaitkan konsep antar topik dalam matematika, 

matematika dengan bidang lain, dan matematika dengan dunia nyata. Sedangkan 

indikator kemampuan koneksi matematis yang diukur pada penelitian ini adalah 

sesuai dengan indikator NCTM yang dikutip oleh Saminanto & Kartono (2015) 

yaitu :  

1. Menghubungkan antar konsep atau prinsip matematika dalam topik yang 

sama 

2. Menghubungkan antar topik dalam matematika  

3. Menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

4. Menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari – hari. 

2.1.2 Belajar 

Menurut Morgan et al. dalam Rifa’i & Anni (2012) , belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Belajar lebih dari sekedar mengingat. Sedangkan menurut Jihad 

(Evia dkk, 2011), belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini 

berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. 

Menurut Rifa’i & Anni  (2012) konsep belajar mengandung unsur utama, 

yaitu : (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, dimana perubahan 
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perilaku dapat diukur melalui adanya perbandingan antara perilaku sebelum dan 

sesudah mengalami kegiatan belajar; (2) perubahan perilaku itu terjadi karena 

didahului oleh proses pengalaman yang merupakan pengalaman fisik, psikis dan 

sosial; (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen dan dapat 

berlangsung selama satu hari, satu minggu, satu bulan atau bahkan bertahun-

tahun. 

Faktor yang mempengaruhi belajar beragam jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstrern. Kedua faktor 

tersebut mempengaruhi proses belajar individu sehingga berpengaruh juga pada 

hasil belajar yang diperoleh. Jika proses belajar individu baik maka hasil belajar 

yang didapat akan berkualitas. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam 

individu sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

1) Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu. Terdiri dari : (a) 

faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh; (b) faktor 

psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan; (c) faktor kelelahan yang meliputi kelelahan 

jasmani dan rohani. 

2) Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Terdiri dari : (a) 

faktor keluarga yang meliputi cara orangtua mendidik, suasana rumah, 

keadaan ekonomi; (b) faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, 

kurikulum, relasi antara guru dengan guru, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung; (c) faktor 

masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan dalam bermsyarakat. (Slameto, 

2010). 

Pendapat lain yang disampaikan oleh Hamdani (2011) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah suatu usaha dari seorang guru membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram 

dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar (Majid, 2014). 
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2.1.3 Teori Belajar 

2.1.3.1 Teori Belajar Piaget 

Piaget menyatakan bahwa semua pengalaman melibatkan dua proses yang 

sama-sama penting, pengenalan atau mengetahui, yang berhubungan proses 

asimilasi dan akomodasi yang menghasilkan modifikasi struktur kognitif 

(Hergenhahn & Olson, 2009). 

Rifa’i dan Anni (2012) mengemukakan terdapat tiga prinsip utama dalam 

pembelajaran menurut Piaget, yaitu sebagai berikut. 

1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

2) Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi 

interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama, baik 

diantara sesama, anak-anak maupun dengan orang dewasa akan membantu 

perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan kognitif 

anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif anak akan 

diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alternatif tindakan. 

3) Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

Pada penelitian ini yang berkaitan dengan teori ini adalah siswa dalam 

memodifikasi struktur kognitif matematika dimulai dengan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki. Siswa mengaitkan konsep dasar atau pengetahuan 

sebelumnya dalam konsep lain dengan pengetahuan baru yang diperolehnya. 
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Siswa mampu menemukan hubungan antar topik matematika sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami topik matematika yang baru. 

2.1.3.2 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan 

sosial dan kebudayaan (Rifa’i & Anni, 2015). Teori Vygotsky mengandung 

pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif 

yang artinya pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan, yang 

mencakup obyek, artifak, alat, buku dan komunitas tempat orang berinteraksi 

dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari 

situasi sosial. 

Dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan teori Vygotsky adalah siswa 

dalam pembelajaran memungkinkan untuk berdiskusi dan bekerjasama 

memecahkan suatu permasalahan atau tugas yang diberikan serta berperan aktif 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa yang kemampuan koneksi matematisnya 

masih rendah akan mendapat bantuan dari teman satu kelompoknya. 

2.1.4 Disposisi Produktif 

Kata disposisi (disposition) secara terminologi sepadan dengan kata sikap. 

Menurut Maxwell sebagaimana dikutip Budiarti (2018) mengemukakan bahwa 

disposisi terdiri dari (1) inclination (kecenderungan) yaitu bagaimana sikap siswa 

terhadap tugas-tugas; (2) sensitivity (kepekaan) yaitu bagaimana kesiapan siswa 

dalam menghadapi tugas; (3) ability (kemampuan) yaitu bagaimana siswa fokus 

untuk menyelesaikan tugas secara lengkap dan (4) enjoyment (kesenangan) yaitu 

bagaimana tingkah laku siswa dalam menyelesaikan tugas. Sehingga dapat 

diartikan bahwa disposisi merupakan sikap atau tingkah laku seseorang terhadap 

sesuatu. 

Menurut Killpatrick et al., sebagaimana dikutip oleh Rochyani (2015) 

mengungkapkan bahwa terdapat lima komponen kecakapan matematis yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika di sekolah salah satunya disposisi 

produktif (productive disposition). Disposisi produktif merupakan sikap positif 
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yang dimiliki oleh siswa untuk mempunyai kebiasaan yang produktif, untuk 

melihat matematika sebagai hal yang masuk akal, berguna, bermakna dan 

berharga, dan memiliki kepercayaan diri dan ketekunan dalam belajar atau bekerja 

dengan matematika. Indikator disposisi produktif yang harus dimilki setiap siswa 

diantaranya yaitu: 1) bersemangat, 2) tidak mudah menyerah, 3) percaya diri, 4) 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 5) mau berbagi, dan 6) menyukai 

matematika. Keenam indikator tersebut perlu dikembangkan dalam diri siswa agar 

siswa dapat berhasil dalam belajar matematika. 

Setiap orang yang memiliki disposisi produktif percaya bahwa mereka 

bisa mengambil manfaat dari aktifitas mereka yang terlibat dalam hal matematika 

dan yakin bahwa mereka dapat berhasil saat berupaya dalam matematika. Rasa 

ingin tahu dan antusias yang dimiliki dapat menjadi motivasi dalam melihat 

masalah untuk bisa menemukan penyelesaiannya, bahkan jika ha tersebut 

melibatkan progres untuk menjadi lebih baik. Siswa yang memiliki disposisi 

produktif dapat memperhatikan peranan matematika di dunia dan di sekitar 

mereka, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip matematika untuk situasi di 

luar kelas matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi produktif 

berperan penting dalam matematika. 

Berdasarkan kajian teori di atas, indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan disposisi produktif siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Disposisi Produktif 

Indikator Ciri-ciri Siswa 

1. Bersemangat a. Memiliki antusiasme yang tinggi 

b. Berjiwa tekun dan ulet 

c. Giat dan rajin 

2. Tidak mudah menyerah a. Selalu berusaha 

b. Tidak mudah putus asa 

3. Percaya diri a. Memiliki rasa optimisme 

b. Yakin dengan kemampuan sendiri 

4. Memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi 

a. Memiliki rasa penasaran terhadap suatu 

hal 

b. Berjiwa eksploratif dan investigatif 

5. Mau berbagi a. Memiliki rasa senang membantu 

6. Menyukai/rasa senang 

pada matematika 

b. Memiliki rasa senang dalam belajar 

matematika 
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2.1.5 Model Pembelajaran CORE 

Model pembelajaran CORE mencakup empat elemen yaitu connect, 

organize, reflect, dan extend (Calfee et al., 2004). Model pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending)  adalah model pembelajaran 

yang menekankan kemampuan berfikir siswa untuk menghubungkan, 

mengorganisasikan, mendalami, mengelola dan mengembangkan informasi yang 

didapat. Keempat aspek tersebut sebagai berikut: (1) Connecting merupakan 

kegiatan mengkoneksikan informasi lama dengan informasi baru dan antar 

konsep; (2) Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi; (3) Reflecting merupakan kegiatan memikirkan kembali, 

mendalami, dan mengali informasi yang suda didapat; (4) Extending merupakan 

kegiatan untuk mengembangkan, memperluas, menggunakan dan menemukan. 

Kemampuan koneksi matematis siswa terlihat pada tahap connect yaitu 

siswa diharapkan mampu mengoneksikan pengetahuan yang sudah dimiliki 

dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Pada tahap organize, siswa diharapkan 

mampu mengolah informasi yang mereka peroleh. Pada tahap reflect, siswa 

diharapkan dapat melakukan refleksi terkait dengan kegiatan yang telah 

dilaluinya. Dan pada tahap extend, siswa melakukan kegiatan untuk memperkuat 

dan memperluas pengetahuan. 

2.1.5.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran CORE 

 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran CORE 

Sintaks Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Connecting 

 

 

 

 

Organizing 

 

 

 

 

 

 Guru menyampaikan 

konsep lama yang akan 

dihubungkan dengan 

konsep baru. 

 

 Guru membimbing siswa 

untuk mengorganisasikan 

ide-ide  untuk memahami 

materi 

 

 Siswa memperhatikan 

informasi dari guru 

 

 

 

 Siswa memahami materi 

yang diberikan oleh guru. 
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Reflecting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extending 

 Guru membagi 

kelompok secara 

heterogen yang terdiri 

dari 4-5 orang. 

 Guru membagikan 

lembar kegiatan yang 

berisi pemasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

 

 Guru memikirkan 

kembali, mendalami dan 

menggali informasi yang 

didapat oleh siswa 

 

 

 

 Guru menunjuk beberapa 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi dan mencocokan 

ke depan kelas 

 

 Guru bersama-sama 

siswa menyimpulkan 

materi yang sudah 

dipelajari 

 

 Guru memberikan tugas 

individu kepada siswa. 

 Siswa berkumpul sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan 

 Siswa berdiskusi, 

menggali informasi yang 

sudah didapat dan 

dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar kelompok 

 Siswa berdiskusi, 

menggali informasi yang 

sudah didapat dan 

dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar 

kelompok. 

 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

mereka 

 

 

 

 Guru dan siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 

 Siswa mengerjakan tugas 

individu yang diberikan 

oleh guru 

 

2.1.5.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Connecting, Organizing,  

Reflecting dan Extending (Shoimin) 

Kelebihan model pembelajaran CORE : 

1) Mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

2) Mengembangkan dan melatih daya ingat siswa  tentang sesuatu konsep 

dalam materi pembelajaran. 

3) Mengembangkan daya berfikir kritis sekaligus mengembangkan 

ketrampilan pemecahan suatu masalah. 
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4) Memberi pengalaman belajar kepada siswa karena mereka banyak 

berperan aktif sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

Kelemahan model pembelajaran CORE : 

1) Membutuhkan persiapan matang dari guru untuk menggunakan model 

pembelajaran ini. 

2) Memerlukan banyak waktu. 

 

2.2 Tinjauan Materi 

Materi koordinat kartesius merupakan salah satu materi pada kelas VIII 

SMP semester gasal, dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 

3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang 

dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam 

bidang koordinat kartesius 

Pada penelitian ini materi mengacu pada buku siswa dan buku guru 

matematika kelas VIII edisi revisi 2017. Dengan menguasai materi koordinat 

kartesius dapat menjadi bekal seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah 

dunia nyata seperti pada bidang ekonomi, kesehatan, teknik, dan lain sebagainya. 

Pengertian Koordinat Kartesius 

Sistem koordinat adalah suatu cara yang digunakan untuk mendeskripsikan 

posisi atau letak suatu titik pada bidang (Vossler, 2000).  Menurut Swokowski 

(2009), koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan tegak 

lurus, dimana titik perpotongan kedua garis tersebut disebut titik asal. Dua garis 

yang saling berpotongan tersebut dikenal dengan sumbu-x dan sumbu-y serta 

membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. 

Sistem Koordinat kartesius terdiri atas sumbu mendatar (sumbu- ) dan 

sumbu tegak (sumbu- ). Fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan 

letak suatu titik. Titik-titik pada koordinat kartesius dinotasikan  dengan  

adalah jarak terhadap sumbu-  dan  adalah jarak terhadap sumbu- , dengan 
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disebut absis dan disebut ordinat. Perpotongan antara sumbu dan sumbu di 

titik  (nol) disebut pusat koordinat. Berikut ilustrasi dari sistem koordinat 

kartesius 

 

 

   

 

 

  

 

 

 Titik-titik pada bidang  koordinat kartesius (disebut bidang koordinat) 

memiliki jarak terhadap sumbu-  dan sumbu- . Coba sekarang amati posisi titik 

A, B, C, D, E, F, G, H dan I terhadap sumbu- dan sumbu- pada Gambar 2.2. 

Setelah itu tentukan koordinat titik-titik tersebut. 

 

Dari Gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik yaitu : 

 

 

b 

 
a 

Gambar 2.1 

 

0 

P(a, b) 

Gambar 2.2 Koordinat titik-titik pada bidang koordinat kartesius 
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1. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu-x  dan berjarak 2 satuan dari sumbu-y. 

2. Titik B berjarak 5 satuan dari sumbu-x dan berjarak 5 satuan dari sumbu-y. 

3. Titik C berjarak 3 satuan dari sumbu-x dan berjarak 4 satuan dari sumbu-y  

4. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu-x dan berjarak 5 satuan dari sumbu-y  

5. Titik E berjarak 3 satuan dari sumbu-x dan berjarak 3 satuan dari sumbu-y  

6. Titik F berjarak 1 satuan dari sumbu-x dan berjarak 5 satuan dari sumbu-y  

7. Titik G berjarak 3 satuan dari sumbu-x dan berjarak 5 satuan dari sumbu-y  

8. Titik H berjarak 2 satuan dari sumbu-x dan berjarak 3 satuan dari sumbu-y  

9. Titik I berjarak 1 satuan dari sumbu-x dan berjarak 7 satuan dari sumbu-y 

 

Titik Jarak 

terhadap 

sumbu-x 

Posisi 

terhadap 

sumbu-x dan 

bertanda(+/-

) 

Jarak 

terhadap 

sumbu-y 

Posisi 

terhadap 

sumbu-y dan 

bertanda(+/-

) 

Koordinat 

titik 

A 6 satuan Atas (+) 2 satuan Kanan (+) A (2,6) 

B 5 satuan Atas (+) 5 satuan Kanan (+) B (5,5) 

C 3 satuan Atas (+) 4 satuan Kiri (-) C (-4,3) 

D 6 satuan Atas (+) 5 satuan Kiri (-) D (-5,6) 

E 3 satuan Bawah (-) 3 satuan Kiri (-) E (-3,-3) 

F 1 satuan Bawah (-) 5 satuan Kiri (-) F (-5,-1) 

G 3 satuan Bawah (-) 5 satuan Kanan (+) G (5,-3) 

H 2 satuan Bawah (-) 3 satuan Kanan (+) H (3,-2) 

I 1 satuan Bawah (-) 7 satuan Kanan (+) I (7,-1) 

Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang kartesius ke dalam empat 

daerah, yang disebut kuadran. Biasanya kuadran diidentifikasi dengan angka 

romawi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.3. Titik-titik pada sumbu-

sumbu koordinat tidak masuk pada sembarang kuadran. Urutan tanda dari absis 

dan ordinat (x, y) ditunjukkan dalam Gambar 2.3.  

            y 

Kuadran II  Kuadran I 

       (–, +)      (+, +)   x 

   Kuadran III  Kuadran IV 

         (–, –)      (+, – ) 

Tabel 2.3 Koordinat titik A, B, C, D, E, F, G, H dan I 
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2.3   Penelitian yang Relevan 

1. Suminanto dan Kartono (2015) dalam penelitiannya berjudul “Analysis of 

Mathematical Connection Ability In Linear Equation With One Variable 

Based On Connectivity Theory” menunjukkan rata-rata kemampuan koneksi 

antar konsep dalam satu materi persentase tinggi yaitu 94%. Rata-rata 

kemampuan koneksi antar topik dalam matematika persentase sedang yaitu 

55%. Rata-rata persentase koneksi antara konsep matematika dengan ilmu 

lainnya sebesar 40% , sedangkan rata-rata persentase koneksi antara 

matematika dengan kehidupan sehari-hari sangat rendah yaitu 2%. Secara 

umum, kemampuan koneksi matematika siswa masih rendah, yaitu 34,96%. 

2. Azizah et al., (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Model CORE Bernuansa Konstruktivistik untuk 

Meningkatkan Kemampaun Koneksi Matematis” dengan simpulan bahwa 

pembelajaran dengan model CORE berlangsung efektif yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata kelas 73 dan terdapat 87,5% peserta didik melampaui 

batas nilai KKM sebesar 70. Selain itu diketahui bahwa kemampuan koneksi 

matematis peserta didik kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran 

dengan model CORE lebih baik daripada kemampuan koneksi matematis 

peserta didik kelas control yang memperoleh pembelajaran dengan model 

ekspositori.  

2.4    Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 adalah untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika, 

menjelaskan kerterkaitan antar konsep, serta menggunakan konsep ataupun 

algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.  

Namun, kesalahan yang masih sering terjadi adalah siswa menghafalkan rumus- 

rumus yang telah diberikan guru sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak 

dapat memisahkan komponen-komponen yang ada dalam soal tersebut. Selain itu, 

Gambar 2.3 Kuadran Kartesius 
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siswa juga masih kesulitan untuk menentukan rumus yang tepat jika dihadapkan 

dengan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

NCTM (2003) memberikan tujuh standar kemampuan dasar matematika 

yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika, kemampuan penalaran dan 

bukti, kemampuan komunikasi matematika, kemampuan koneksi matematika, 

kemampuan representasi matematika, kemampuan teknologi, dan disposisi 

matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan mengakui, menggunakan, 

dan membuat koneksi antar konsep matematika, koneksi dengan konsep di luar  

matematika untuk membangun pemahaman matematika. Sedangkan disposisi  

matematis mendukung proses dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu,  

kemampuan koneksi dan disposisi produktif merupakan kemampuan yang penting 

untuk dikembangkan oleh guru. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk  

mengoneksikan memori tentang apa yang telah mereka pelajari dan yang sedang  

mereka pelajari adalah model pembelajaran CORE (connect, organize, reflect, 

and  extend). Apabila prosedur dalam model pembelajaran CORE dilakukan 

dengan benar, maka siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Layuna (2015) 

menyebutkan bahwa terdapat empat hal utama dalam model pembelajaran CORE 

yaitu (1) diskusi menentukan koneksi untuk belajar; (2) diskusi membantu 

mengorganisasikan pengetahuan; (3) diskusi yang baik dapat meningkatkan 

berpikir reflektif; dan (4) diskusi dapat memperluas pengetahuan peserta didik. 

Dengan adanya diskusi tersebut, maka siswa bisa aktif bertanya dan 

menyampaikan pendapatnya dengan mengoneksikan materi yang telah mereka 

peroleh sehingga mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah. 

Berdasarkan kajian secara teoritis, diketahui bahwa koneksi matematis 

merupakan salah satu landasan yang dapat dijadikan bekal siswa dalam 

memecahkan masalah, baik itu masalah dalam pelajaran matematika di sekolah 

maupun masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sedangkan disposisi 

produktif mendorong dalam proses pembelajaran matematika. Pentingnya 

kemampuan koneksi dan disposisi produktif mendorong peneliti untuk melakukan  



23 
 

 

analisis tentang kemampuan koneksi ditinjau dari disposisi produktif yang 

dimiliki siswa kelas VIII SMP N 34 Semarang dengan model pembelajaran 

CORE. Penelitian dilakukan dengan tes tertulis, skala disposisi produktif dan 

wawancara, serta adanya dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis 

berdasarkan indikator terpilih. Kerangka berpikir berdasarkan apa yang telah 

dikemukakan di atas akan disajikan pada Gambar 2.4. 
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Disposisi Produktif 

Disposisi 

Produktif 

Rendah 

Disposisi 

Produktif 

Sedang 

Disposisi 

Produktif 

Tinggi 

Kemampuan koneksi matematis 

Perbedaan disposisi produktif 

siswa mengakibatkan 

kemampuan koneksi matematis 

berbeda 

Deskripsi kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran CORE ditinjau dari masing-masing kelompok 

disposisi produktif siswa 

Diduga kemampuan koneksi 

matematis belum optimal 

Kemampuan koneksi matematis 

mencapai ketuntasan belajar 

setelah pembelajaran dengan 

model CORE 

Gambar 2.4 Diagram Kerangka Berpikir 

 

Model pembelajaran CORE 

Analisis kemampuan koneksi 

matematis pada pembelajaran 

CORE 

Analisis kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran CORE ditinjau dari disposisi produktif siswa  
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2.5    Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan koneksi matematis siswa kelas 

VIII SMP N 34 Semarang ditinjau dari disposisi produktif siswa dengan model 

pembelajaran CORE mencapai ketuntasan belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kombinasi 

(mix methods) yang menggabungkan dua penelitian yaitu penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian metode kombinasi 

merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan 

bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.  

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kombinasi merupakan suatu 

metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode 

kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam 

suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, 

reliabel dan obyektif. Metode campuran dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari disposisi 

produktif siswa pada model pembelajaran CORE. 

3.1.2 Desain Penelitian 

 Creswell sebagaimana dikutip Sugiyono (2016) mengklasifikasikan desain 

penelitian menjadi dua model desain utama, yaitu model sequential (kombinasi 

berurutan), dan model concurrent (kombinasi campuran). Model kombinasi 

berurutan dibagi menjadi dua yaitu model sequential explanatory (urutan 

pembuktian) dan model sequential exploratory. Model kombinasi campuran juga 

dibagi menjadi dua yaitu model concurrent triangulation dan concurrent 

embedded. Desain concurrent triangulation adalah metode kombinasi dengan 

desain penelitian menggabungkan penelitian kualititatif dan kuantitatif secara 

berimbang. Dan desain concurrent embedded adalah desain pada metode 
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penelitian kombinasi yang memadukan penguatan atau metode kedua memperkuat 

metode pertama.  

Dalam penelitian ini desain yang akan digunakan adalah desain sequential 

explanatory. Menurut Creswell (2016), pendekatan metode campuran sekuensial 

eksplanatori adalah rancangan dalam metode campuran yang menarik untuk 

individu dengan latar belakang kuantitatif yang kuat atau dari bidang-bidang yang 

relatif baru terhadap pendekatan-pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan 

proyek dua-fase dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif pada fase 

pertama, menganalisis hasil, dan kemudian menggunakan hasil-hasil untuk 

merencanakan (atau membuat) fase kedua, yaitu fase kualitatif. Hasil kuantitatif 

umumnya menginformasikan jenis partisipan untuk dipilih secara sengaja untuk 

fase kualitatif dan jenis pertanyaan yang akan ditanyakan pada partisipan. Tujuan 

rancangan ini secara keseluruhan adalah untuk membantu data kualitatif 

menerangkan secara detail hasil kuantitatif awal. 

3.2    Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 34 Semarang yang beralamatkan di 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

3.3    Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 34 Semarang tahun ajaran 2019/2020. Pengambilan populasi dalam 

penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut. 

(1) Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

(2) Siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama. 

(3) Penempatan siswa tidak berdasarkan peringkat/rangking. 
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3.3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

ditentukan dengan teknik simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 6 siswa dari kelas VIII SMP Negeri 34 

Semarang tahun ajaran 2019/2020. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan 

teknik pengambilan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016), merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Cara menentukan subjek 

peneletian yaitu berdasarkan penggolongan tingkat disposisi produktif siswa. 

Peneliti menentukan 6 siswa berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu terdiri dari 2 

siswa dengan disposisi produktif tinggi, 2 siswa dengan disposisi produktif 

sedang, dan 2 siswa dengan disposisi produktif rendah. Keenam siswa tersebut 

dipilih dari kelas penelitian yang telah melakukan tes kemampuan koneksi 

matematis dan akan diwawancarai lebih lanjut. 

3.4    Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

3.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan  atau timbulnya variabel 

terikat (Sugiyono, 2016). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah disposisi 
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produktif siswa dan model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending. 

3.4.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016: 

64). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan koneksi matematis 

siswa. 

3.5    Prosedur Penelitian 

Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis kemampuan koneksi dan 

disposisi produktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

(1) membuat desain penelitian;  

(2) menentukan lokasi dan subjek penelitian;  

(3) membuat hubungan dengan tempat penelitian;  

(4) menyiapkan instrumen penelitian;  

(5) melakukan validasi instrumen;  

(6) revisi instrumen penelitian;  

(7) melakukan tes koneksi matematis terhadap subjek penelitian;  

(8) memberikan angket/kuesioner disposisi produktif terhadap subjek penelitian;  

(9) memilih informan penelitian berdasarkan hasil tes tertulis dan angket;  

(10) melakukan wawancara menggali kemampuan koneksi ditinjau dari disposisi 

produktif siswa;  

(11) mentranskrip data hasil wawancara;  

(12) menganalisis data yang diperoleh;  

(13) membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan; dan  

(14) menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tulisan. 
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3.6    Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Tes Tertulis 

Metode tes digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis 

siswa pada materi koordinat kartesius. Soal tes kemampuan koneksi matematis 

yang digunakan berbentuk soal uraian. Sebelum soal diberikan kepada kelas 

penelitian, soal tersebut terlebih dahulu diberikan kepada kelas uji coba untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari setiap 

butir soal. Setelah diujicobakan soal tersebut dapat digunakan untuk penelitian.  

3.6.2 Angket 

Metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat disposisi 

produktif siswa dalam pembelajaran matematika. Model skala untuk mengungkap 

sikap siswa terhadap matematika menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono 

(2009) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert meminta 

kepada individu terhadap suatu pertanyaan dengan jawaban selalu (SL), sering 

(S), kadang-kadang (KK), jarang (J), tidak pernah (TP).  

Angket ini diberikan kepada siswa kelas penelitian agar peneliti 

mendapatkan data yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

disposisi produktif siswa terhadap matematika. Selanjutnya mendeskripsikan 

disposisi produktif siswa SMP kelas VIII berdasarkan indikator disposisi 

produktif. 

3.6.3 Wawancara 

Wawancara menurut Esterberg merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Wawancara bersifat tak 

terstruktur dengan tujuan menemukan masalah dengan terbuka, artinya subjek 

diajak mengemukakan pendapat dan  ide-idenya tentang penyelesaian masalah 

yang dibuat, mulai dari menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, 
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menuliskan jawaban sesuai dengan maksud soal, menuliskan alasan-alasan dalam 

menjawab soal, membuat gambar yang relevan dengan soal, sampai dengan 

membuat simpulan dengan bahasa sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengecek apakah data temuan yang diperoleh peneliti dari hasil tes koneksi 

matematis subjek penelitian benar atau tidak. Pertanyaan yang akan diajukan saat 

wawancara berkaitan dengan jawaban tes kemampuan koneksi matematis siswa 

dan angket disposisi produktif siswa yang telah dikerjakan oleh subjek penelitian. 

3.7    Instrumen Penelitian 

3.7.1 Instrumen Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Instrumen tes pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

koneksi matematis siswa sebelum dan setelah penerapan pembelajaran CORE. 

Tes yang akan diberikan pada penelitian ini berupa tes uraian materi koordinat 

kartesius. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa soal bentuk uraian 

memiliki beberapa kelebihan. 

Beberapa kelebihan soal uraian (Widoyoko, 2015), diantaranya  

(1) dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. 

(2) Meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, karena dalam tes uraian 

siswa dituntut mengekspresikan jawabannya sendiri.  

(3) Mudah disiapkan dan disusun, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. 

(4) Tidak banyak kesempatan untuk berspekulasi dalam menjawab.  

(5) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus.  

(6) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri. 

Dalam penelitian ini, instrumen tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas penelitian. Dalam penyusunan 

tes uraian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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(1) Menentukan pembatasan materi yang diujikan. 

(2) Menentukan tipe soal yang digunakan, yakni uraian. 

(3) Menentukan banyaknya soal. 

(4) Menentukan alokasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan soal. 

(5) Membuat kisi-kisi soal. 

(6) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal. 

(7) Membuat butir soal dan kunci jawaban serta pedoman penskoran. 

(8) Menvalidasi soal oleh dosen pembimbing. 

(9) Mengujicobakan instrumen tes pada kelas uji coba. 

(10) Menganalisis hasil uji coba. 

(11) Mengadakan revisi terhadap butir soal yang kurang baik berdasarkan hasil 

analisis uji coba soal. 

3.7.2 Instrumen Angket Disposisi Produktif 

Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden 

untuk mengetahui keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau 

pendapatnya (Arikunto, 2012).  Angket disposisi produktif pada penelitian ini 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk megukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang (Sugiyono, 2016). Angket yang akan 

digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari Rochyani (2015) yang telah 

divalidasi oleh dosen ahli. 

Setiap butir dalam skala ini mengadopsi empat skala likert, yakni Selalu 

(SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (K), dan Tidak Pernah (TP). Penskoran pada 

pernyataan positif dilakukan dengan memberikan skor 4 untuk SL, 3 untuk SR, 2 

untuk K, dan 1 untuk TP. Sedangkan untuk pernyataan negatif, penskoran 

dilakukan dengan memberikan skor 4 untuk TP, 3 untuk K, 2 untuk SR, dan 1 

untuk SL. Kategori jawaban dan penilaian disposisi produktif dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Jawaban dan Penilaian Disposisi Produktif 

 

Kategori 
Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu (SL) 4 1 
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Sering (SR) 3 2 

Kadang-Kadang (K) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

 

Setelah diperoleh skor dari angket disposisi produktif, kemudian nilai 

tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. 

Menurut Arikunto (2012), langkah-langkah dalam menentukan kedudukan siswa 

dalam tiga kategori adalah sebagai berikut. 

(1) Menjumlahkan seluruh skor siswa. 

(2) Mencari nilai rata-rata (mean) dengan rumus 

 

Keterangan: 

 : rata-rata 

 : jumlah skor siswa 

 : banyak siswa 

(3) Simpangan baku (standar deviasi) dengan rumus 

 

Keterangan: 

 : standar deviasi 

 : tiap skor siswa dikuadratkan lalu dijumlah, kemudian dibagi  

 : jumlah skor siswa dibagi , lalu dikuadratkan 

(4) Menentukan batas-batas tiap kategori dengan kriteria: 

(a) Kategori tinggi yaitu semua siswa yang mempunyai skor sama dengan 

skor rata-rata ditambah satu standar deviasi dan yang lebih dari itu. 

(b) Kategori sedang yaitu semua siswa yang mempunyai skor antara skor 

rata-rata ditambah satu standar deviasi dan skor rata-rata dikurangi 

satu standar deviasi. 

(c) Kategori rendah yaitu semua siswa yang mempunya skor sama dengan 

skor rata-rata dikurangi satu standar deviasi dan yang kurang dari itu. 
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Kategori disposisi produktif siswa dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kategori Disposisi Produktif 

 

Interval Nilai Kategori Disposisi Produktif 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

3.7.3 Instrumen Pedoman Wawancara 

Instrumen pedoman wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. Pedoman wawancara bersifat bebas terstruktur, artinya 

sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara 

sehingga setiap informan mendapatkan pertanyaan dasar yang sama, namun dalam 

pelaksanaan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan situasi dan kondisi dalam melakukan penelitian. Pertanyaan 

wawancara bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan koneksi matematis 

siswa berdasarkan disposisi produktif yakni tinggi, sedang, dan rendah. 

3.8    Teknik Analisis Uji Coba Tes Kemampuan Koneksi 

Sebelum instrumen penelitian ini digunakan, instrumen diujicobakan 

terlebih dahulu pada kelas uji coba. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda soal, sehingga layak 

digunakan pada tes akhir. 

3.8.1 Validitas 

Validitas adalah penafsiran skor tes seperti yang tercantum pada tujuan 

penggunaan tes (Mardapi, 2012). Dalam penelitian ini, cara mengetahui validitas 

soal dihitung dengan rumus korelasi product moments yang dikemukakan oleh 

Pearson sebagai berikut (Arikunto, 2012). 

 

Keterangan: 

 : koefisien korelasi antara variabel  dan variabel  
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 : banyak peserta tes 

 : jumlah skor item 

 : jumlah skor total 

 : jumlah kuadrat skor item 

 : jumlah kuadrat skor total 

Setelah memperoleh harga  kemudian dibandingkan dengan harga  tabel 

product moment dengan menentukan taraf signifikan , jika  , 

maka butir soal tersebut dikatakan valid, selain itu butir soal dikatakan tidak valid. 

3.8.2 Reliabilitas 

Menurut Mardapi (2012), reliabilitas merupakan koefisien yang 

menunjukkan tingkat keajegan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes. 

Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur menggunakan rumus Alpha. Rumus 

alpha digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen tes bentuk uraian (Arikunto, 

2012). 

 

Keterangan: 

 : reliabilitas yang dicari 

  : banyaknya butir soal 

 : jumlah varians item 

 : varians total 

 

Dimana rumus varians ( ) sebagai berikut (Arikunto, 2012). 

 

Keterangan: 

 : varians 

 : jumlah peserta tes 
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 : skor 

Kriterian pengujian reliabilitas tes adalah membandingkan harga  atau 

 dengan harga  . Jika  maka soal tersebut reliabel. 

Klasifikasi reliabilitas soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Reliabilitas Soal 

Interval Kriteria 

 Sangat tinggi 

 Tinggi 

 Sedang 

 Rendah 

 Sangat rendah 

 

3.8.3 Taraf Kesukaran Butir Soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index) (Arikunto, 2012). Soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu sukar maupun terlalu mudah. Jika soal terlalu mudah, siswa tidak 

terlalu terangsang untuk menyelesaikan, dan jika terlalu sulit siswa menjadi putus 

asa dan tidak bersemangat untuk menyelesaikannya. 

Menurut Arikunto (2012), rumus mencari indeks kesukaran adalah sebagai 

berikut. 

 

Menurut Arikunto (2012), klasifikasi taraf kesukaran (TK) adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Taraf Kesukaran (TK) 

Indeks Taraf Kesukaran (TK) Klasifikasi 

 Soal sukar 

 Soal sedang 

 Soal mudah 

 

3.8.4 Daya Pembeda Butir Soal 
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Menurut Arikunto (2012), daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Semakin tinggi daya pembeda, semakin mampu soal tersebut membedakan siswa 

yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks diskriminasi adalah 

sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 : daya pembeda 

 : rata-rata kelompok atas 

 : rata-rata kelompok bawah 

 

Berikut ini klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2012). 

 

Tabel 3.4 Kategori Daya Pembeda 

Indeks Diskriminasi (D) Klasifikasi 

 Jelek (poor) 

 Cukup (satisfactory) 

 Baik (good) 

 Baik sekali (excellent) 

 Tidak baik 

 

3.9    Teknik Analisis Data Penelitian 

3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data penelitian ini, diperoleh data awal dan data akhir yang harus 

dianalisis oleh peneliti. Berikut adalah penjabaran teknik analisis data penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini, siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020. Sampel penelitian dipilih satu kelas untuk ditetapkan 
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menjadi kelas eksperimen. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik acak kelas. Sebelum dilakukan uji ketuntasan maka dilakukan uji prasyarat, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.9.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan sebelum diberikan perlakuan. Analisis data 

awal dilakukan untuk mengetahui kondisi kelas penelitian. Data awal yang 

digunakan adalah data nilai Ulangan Harian kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang 

tahun pelajaran 2019/2020 pada materi sebelumnya. 

3.9.1.1.1 Uji normalitas 

Uji normaitas digunakan untuk mengetahui data awal berupa nilai ulangan 

harian kelas VIII SMP N 34 Semarang tahun pelajaran 2019/2020 pada materi 

sebelumnya berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan dalam uji 

ini sebagai berikut. 

Hipotesis: 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas dihitung menggunakan software SPSS 

melalui uji Kolmogorv-Smirnov. Uji Kolmogorv-Smirnov dipakai karena uji ini 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Langkah-langkah uji 

normalitas dengan SPSS sebagai berikut. 

1. Buka program SPSS. 

2. Masukkan data pada program SPSS yang disusun dalam satu kolom. 

3. Klik menu Analyze, pilih Nonparametrics Tests, pilih Legacy Dialogs, klik 

1-Sample K-S. 

4. Pindahkan data yang akan diuji ke kotak Test Variable List. 

5. Klik OK. 
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Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima  jika nilai 

 artinya data berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 

3.9.1.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

pada nilai awal kedua kelas memiliki varians yang sama atau tidak.  

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : (data awal memiliki varians yang sama) 

H1 :  (data awal memiliki varians yang tidak sama) 

Dalam penelitian ini uji homogenitas menggunakan bantuan program 

SPSS. dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Klik variable view di bagian pojok kiri bawah. 

2. Pada bagian Name, berilah nama variabel pertama (variabel bebas) dengan 

nilai dan variabel kedua (variabel terikat) dengan kelas. Pada bagian 

Decimals, diberi angka 0 (pembulatan). Sedangkan pada bagian kelas 

diberi label 1 untuk kelas eksperimen dan label 2 untuk kelas kontrol. 

3. Klik Data View. Masukkan nilai tes hasil penilaian harian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada kolom nilai. Pada kolom kelas, 

masukkan angka 1 untuk nilai tes kelas eksperimen dan angka 2 untuk 

nilai tes kelas kontrol. 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih One-Way ANOVA. 

Masukkan variabel Data_Awal  ke kotak Dependent List dan variabel 

Kode ke kotak Factor. Pada bagian display pilih Options dan klik 

Homogenity of Variance test.  Kemudian klik continue lalu OK. 

Kriteria pengujiannya adalah membandingkan nilai probabilitas. Jika nilai 

sig > 0,05 maka H0 diterima. Sehingga data awal kedua kelas sampel memiliki 

varians yang sama. 

3.9.1.2 Analisis Data Akhir 

Data akhir yang digunakan adalah data nilai tes kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas penelitian. 
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3.9.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir diperlukan untuk mengetahui apakah data akhir 

berdistribusi normal atau tidak sebelum dilakukan pengujian hipotestsis. Sebab 

pengujian hipotesis juga dipengaruhi oleh kenormalan data, apabila data normal 

maka digunakan statistik parametrik dan bila tidak normal menggunakan statistik 

non-parametrik. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini data awal 

diuji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah uji 

normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut.  

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

2. Menentukan taraf signifikansi . Dalam penelitian ini diambil taraf 

signifikan sebesar 5%. 

3. Memasukkan data yang akan dianalisis yaitu hasil ulangan harian siswa. 

4. Pilih menu Analyze, kemudian Nonparametric Tests, kemudian I-sample 

K-S Test. 

5. Selanjutnya pindahkan List dan Test Variable List. Lalu pada pilihan Test 

Distribution beri tanda centang pada pilihan Normal. 

Penarikan kesimpulan dengan kriteria pengujiannya adalah H0 diterima 

jika nilai . 

3.9.1.2.2 Uji Rata-Rata 

Uji rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan koneksi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika CORE mencapai nilai yang telah 

ditentukan yaitu 75. Uji hipotesis ini menggunakan uji rata-rata yaitu uji satu 

pihak kanan. Langkah-langkah uji hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

(1) Merumuskan Hipotesis 
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(kemampuan Koneksi matematis siswa pada pembelajaran CORE 

tidak mencapai KKM) 

(kemampuan Koneksi matematis siswa pada pembelajaran CORE 

mencapai KKM) 

(2) Menentukan taraf signifikansi. Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 

sebesar 5%. 

(3) Melakukan perhitungan. Rumus yang digunakan yaitu: 

 

 

(Sudjana, 2005) 

Keterangan: 

 = rata-rata nilai siswa 

 = proporsi yang ditetapkan 

  = simpangan baku 

  = banyaknya siswa 

(4) Kriteria  

Kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak  jika  dengan  

 didapat dari tabel distribusi student t menggunakan peluang 1 − 𝛼 dan 𝑑𝑘 = 𝑛 

– 1. 

3.9.1.2.3 Uji Proporsi 

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan koneksi 

matematis siswa pada pembelajaran matematika model CORE mencapai 

ketuntasan klasikal yaitu minimal 75% dari keseluruhan jumlah siswa di kelas. Uji 

ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kanan. 

Langkah-langkah uji ketuntasan klasikal adalah sebagai berikut. 

(1) Merumuskan hipotesis 

(kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran 

CORE  tidak mencapai ketuntasan klasikal) 
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(kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran 

CORE mencapai ketuntasan klasikal) 

(2) Menentukan taraf signifikansi. Dalam penelitian ini diambil taraf 

signifikan sebesar 5%. 

(3) Melakukan perhitungan. Rumus yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan: 

 = banyaknya siswa yang tuntas secara individual 

 = banyaknya siswa 

 = proporsi yang ditetapkan 

(4) Kriteria 

Tolak  jika  dengan taraf signifikan 5% dapat 

diperoleh dengan menggunakan tabel distrbusi z (Sudjana, 2005). 

3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

3.9.2.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis sebelum di 

lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap guru mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang tahun ajaran 2019/2020. 

3.9.2.2 Analisis Setelah di Lapangan Model Miles and Huberman 

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2016) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakuan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 

sudah jenuh. Setelah semua data diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Sugiyono (2016) reduksi data merupakan kegiatan yang mengacu 

pada proses merangkum, memilih hal-hal pokok yang pokok, memfokuskan pada 
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hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang 

digunakan dalam mereduksi data memfokuskan pada hasil wawancara 

kemampuan koneksi matematis berdasarkan disposisi produktif. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, dan lain-lain. Melalui penyajian data, data akan terorganisir, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. 

Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal 

ini peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Data tersebut 

berupa hasil wawancara mengenai kemampuan koneksi matematis siswa 

berdasarkan disposisi produktif. 

c. Conclusion Drawing/Verification  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini menjawab rumusan masalah yang 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan menggunakan data. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang ditemukan 

berupa hasil analisis kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan disposisi 

produktif. 

d. Keabsahan Data 

Keabsahan data menurut Moleong (2013) adalah konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut 

versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, 

paradigmanya sendiri. Pemeriksaan keabsahan data merupakan hal yang sangat 

penting supaya data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertimbangkan. Pada 

penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2016) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab 4 ini akan dibahas hasil penelitian pada dua tahap penelitian yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. Kedua tahap penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 34 Semarang yang 

beralamat di Jalan Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang  pada Agustus 2019 

sampai dengan September 2019. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada satu 

kelas sampel. 

Data kuantitatif diperoleh dari data nilai ulangan harian materi pola bilangan 

kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran 2018/2019 dan tes 

kemampuan koneksi matematis. Tes kemampuan koneksi matematis berupa soal 

uraian kontekstual pada materi koordinat kartesius digunakan untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari disposisi produktif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara. Berikut akan 

dijelaskan hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian. 

4.1.1   Hasil Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui sebaran sampel dalam 

penelitian berawal dari keadaan yang sama. Sampel terdiri dari satu kelas yaitu 

kelas VIII D. Pada penelitian ini data awal yang dianalisis adalah data nilai 

ulangan harian materi pola bilangan kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang tahun 

pelajaran 2018/2019. Data nilai ulangan harian materi pola bilangan kelas VIII 

SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada Lampiran 

1. 
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4.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pasangan hipotesis 

pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut.  

 : data awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data awal berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya yaitu  diterima jika nilai signifikan pada uji 

Kolmogorov-Smirnov > 0,05. Hasil output dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

 Hasil  

Most Extreme Differences Absolute 0,138 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,574 

 

Berdasarkan uji normalitas menggunakan bantuan program SPSS diperoleh 

nilai signifikan 0,574 > 0,05 yang berarti  diterima. Jadi, data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data populasi 

memiliki kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Pasangan hipotesis pengujian 

yang digunakan adalah sebagai berikut.  

 (data awal memiliki varians yang sama) 

 (data awal memiliki varians yang tidak sama) 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima  apabila nilai 

. Hasil output dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

 Hasil  

Sig.  0,184 
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Berdasarkan uji homogenitas menggunakan bantuan program SPSS diperoleh 

nilai signifikan 0,184 > 0,05 yang berarti  diterima. Jadi, data awal memiliki 

varians yang sama (homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

 

4.1.2 Hasil Analisis Uji Coba Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Analisis instrumen penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

analisis butir soal instrumen tes kemampuan koneksi matematis yang meliputi uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis daya beda, dan analisis taraf kesukaran. Tes yang 

diberikan sebanyak enam soal uraian. Sebelum digunakan untuk menguji subjek 

penelitian, soal diujicobakan terlebih dahulu pada kelas IX A pada tanggal 24 

September 2019. Berikut rangkuman hasil perhitungan uji coba soal tes 

kemampuan koneksi matematis dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Mudah Cukup Tidak Digunakan 

2 Valid Mudah Cukup Tidak Digunakan 

3 Valid Sedang Cukup Digunakan 

4 Valid Sedang Baik Digunakan 

5 Valid Sedang Baik Sekali Digunakan 

6 Valid Sukar Baik Digunakan 

 

 Hasil uji coba menyatakan bahwa seluruh soal valid dan reliabel, tetapi 

soal nomor 1 dan nomor 2 menyatakan taraf kesukaran soal mudah. Soal nomor 

3,4,5 dan 6 sudah mencakup 4 indikator koneksi matematis dan kompetensi dasar 

materi koordinat kartesius, jadi soal nomor 1 dan  2 tidak digunakan. Soal yang 

digunakan untuk tes yaitu no 3,4,5, dan 6. Hasil uji coba tes kemampuan koneksi 

matematis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran 
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Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sebanyak tiga kali pada kelas VIII D 

yang terdiri dari 32 siswa. Materi yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah 

materi koordinat kartesius. Perangkat pembelajaran yang digunakan sudah melalui 

validasi dosen pembimbing dan juga guru mata pelajaran matematika di kelas 

VIII D. Jadwal pembelajaran pada kelas VII I dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 

ke- 

Waktu Materi 

1 19 September 2019 Posisi titik terhadap titik asal (0,0) 

2 23 September 2019 Posisi titik terhadap titik tertentu (a,b) 

3 26 September 2019 Posisi garis terhadap sumbu-  dan 

sumbu- . 

  

 Pelaksanaan pembelajaran secara umum terdiri atas tiga kegiatan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan 

salam dan mengajak siswa berdoa. Setelah itu, guru menyiapkan kondisi fisik 

siswa agar siap menerima pelajaran dan menyampaikan topik materi yang akan 

dipelajari. Pada kegiatan inti, diawali dengan peneliti melakukan apersepsi dan 

pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan dengan cara 

mengajukan suatu masalah kepada siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat 

pengetahuannya. Tahap pertama (Connecting), peneliti memberikan permasalahan 

di kehidupan sehari-hari, kemudian siswa menghubungkan dengan materi yang 

akan dipelajari. Tahap kedua (Organizing), peneliti membimbing siswa mengolah 

ide-ide untuk memahami materi.  Tahap ketiga (Reflecting), peneliti membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Siswa berdiskusi 

dengan kelompok dan menjawab pertanyaan pada LKS. Tahap keempat 

(Extending), peneliti menunjuk salah satu dari kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusi. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan 

kepada siswa yang menyampaikan di depan kelas. Berikutnya, peneliti 

memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari melalui 

penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-

hari. Peneliti mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 



48 
 

 

 Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

RPP pertemuan 1. Siswa diberi apersepsi untuk mengingat kembali materi 

prasyarat. Setelah itu, siswa mengerjakan LKS mengenai materi posisi titik 

terhadap titik asal (0,0). Pada pertemuan ini, siswa masih sedikit yang aktif untuk 

menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada peneliti.Ide-ide yang 

muncul pun masih sedikit. Sebagian siswa sudah paham tentang titik koordinat 

karena di sekolah dasar sudah pernah dipelajari. Ketika siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sudah ada yang berani untuk maju 

kedepan walaupun hanya baru 1 kelompok yang ingin maju. Setelah presentasi 

oleh salah satu kelompok, masih sedikit kelompok lain yang berani menanggapi 

atau bertanya. Dari hasil presentasi, peneliti membimbing siswa dan mengarahkan 

siswa membuat kesimpulan tentang posisi titik terhadap titik asal (0,0). Akhir 

pembelajaran peneliti memberikan latihan soal pada buku. 

 Pada pertemuan kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

RPP pertemuan 2. Siswa diberi apersepsi untuk mengingat kembali materi 

prasyarat. Setelah itu, siswa mengerjakan LKS mengenai materi posisi t itik 

terhadap titik tertentu (a,b). Selama pembelajaran, kondisi kelas semakin bisa 

dikendalikan dan siswa sudah mulai aktif. Tanpa perlu ditunjuk, siswa sudah 

bersedia menyampaikan pendapatnya. Tetapi ada beberapa saat dimana peneliti 

menunjuk siswa yang terlihat pasif  untuk memastikan pemahaman siswa tersebut. 

Pada pertemuan kedua ini, siswa tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga 

sudah mulai bertanya tentang materi yang sedang dibahas yaitu posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b). Peneliti membimbing siswa dan mengarahkan siswa 

membuat kesimpulan tentang posisi titik terhadap titik tertentu (a,b). Akhir 

pembelajaran peneliti memberikan latihan soal pada buku. 

 Pada pertemuan ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

RPP pertemuan 3. Siswa diberi apersepsi untuk mengingat kembali materi 

prasyarat. Setelah itu, siswa mengerjakan LKS mengenai materi posisi garis 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y. Materi tersebut membuat siswa lebih antusias 

daripada materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan 

materi yang dipelajari mengenai garis pada bidang kartesius, jadi siswa lebih 
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mudah memahami melalui menggambar pada bidang kartesius. Proses 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini berlangsung lebih lama dari pertemuan-

pertemuan sebelumnya, karena lebih banyak membuat bidang koordinat. Setelah 

selesai pengerjaan LKS, peneliti membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

tentang posisi garis terhadap sumbu-X dan sumbu-Y. Setelah pelaksanaan 

pembelajaran selanjutnya dilaksanakan tes kemampuan koneksi matematis untuk 

mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa. 

4.1.4 Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

1) Melaksanakan tes kemampuan koneksi matematis 

Tes kemampuan koneksi matematis dilaksanakan dengan alokasi waktu 80 

menit. Tes tersebut diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII D. Tes kemampuan 

koneksi matematis terdiri dari empat butir soal yang sudah diuji validitas, uji 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Hasil tes tersebut nantinya dicek 

dengan hasil wawancara terhadap subjek penelitian. Teknik pengecekan tersebut 

disebut dengan teknik triangulasi. 

2) Melaksanakan penskoran dan penilaian terhadap tes kemampuan 

koneksi matematis 

Setelah tes kemampuan koneksi matematis dilaksanakan, peneliti 

kemudian memberi skor berdasarkan pedoman penskoran. Pedoman penskoran 

kemampuan koneksi matematis dapat dilihat pada Lampiran 19. Hasil tes 

kemampuan koneksi matematis dapat dilihat pada Lampiran 12. 

4.1.5 Hasil Analisis Data Akhir Kuantitatif 

Analisis data akhir kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

analisis hasil tes kemampuan koneksi matematis. Tes kemampuan koneksi 

matematis yang diberikan terdapat empat soal berbentuk uraian dengan materi 

koordinat kartesius. Meliputi Uji Normalitas, Uji Rata-Rata dan Uji Proporsi. 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Kolmogorov-

Smirnov pada SPSS. Jika sig , maka dapat disimpulkan data berasal 



50 
 

 

dari distribusi normal. Jika data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal maka langkah pengujian hipotesis menggunakan statistika non parametrik. 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Penarikan kesimpulan dengan kriteria pengujiannya adalah H0 diterima 

jika nilai . Berdasarkan hasil uji normalitas tes kemampuan koneksi 

matematis siswa menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan SPSS 

yang dapat dilihat pada Lampiran 13, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Hasil  

Most Extreme Differences Absolute 0,187 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,211 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk tes 

kemampuan koneksi matematis adalah . Karena nilai Sig , 

maka  diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai tes kemampuan koneksi 

matematis berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan statistika parametrik. 

4.1.5.2 Uji Rata-rata 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah rata-rata hasil tes 

kemampuan koneksi matematis siswa setelah diberi model pembelajaran CORE 

mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan 

secara signifikan. Uji rata-rata yang digunakan adalah uji rata-rata satu pihak 

(pihak kanan). Pasangan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(kemampuan Koneksi matematis siswa pada pembelajaran CORE 

tidak mencapai KKM) 

(kemampuan Koneksi matematis siswa pada pembelajaran CORE 

mencapai KKM) 
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Kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak  jika  

dengan   didapat dari tabel distribusi student t menggunakan peluang 1 − 𝛼 

dan 𝑑𝑘 = 𝑛 – 1.Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Lampiran 

14 diperoleh 4,316 dan  dengan . Karena 

maka  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model pembelajaran CORE telah 

mencapai KKM. 

4.1.5.3 Uji Proporsi 

Uji proporsi dilakukan untuk menguji apakah hasil tes kemampuan 

koneksi matematis siswa setelah diberikan model pembelajaran CORE tuntas 

secara klasikal. Uji ketuntasan belajar klasikal dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji apakah proporsi siswa kelas penelitian yang hasil tes kemampuan 

koneksi matematisnya mencapai KKM sudah mencapai proporsi tertentu atau 

belum. Uji proporsi yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak kiri). 

Pasangan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

(kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran 

CORE  tidak mencapai ketuntasan klasikal) 

(kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran 

CORE mencapai ketuntasan klasikal) 

Tolak  jika  dengan taraf signifikan 5% dapat 

diperoleh dengan menggunakan tabel distrbusi z. Berdasarkan hasil perhitungan 

uji  yang disajikan pada Lampiran 15, diperoleh  dan diperoleh 

dengan . Karena maka  

ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proporsi siswa yang mencapai KKM telah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

4.1.6 Hasil Analisis Data Kualitatif 
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Pada penelitian ini analisis kemampuan koneksi matematis dibedakan 

menjadi tiga yaitu analisis kemampuan koneksi matematis pada subjek yang 

disposisi produktifnya tinggi, sedang, dan rendah. Analisis kemampuan koneksi 

matematis yang dilakukan terdiri dari tiga langkah, yaitu (1) analisis hasil tes 

kemampuan koneksi matematis, (2) analisis hasil wawancara, dan (3) teknik 

triangulasi. 

 

4.1.6.1 Penentuan Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian berdasarkan kategori disposisi produktif. Cara 

mengelompokkan siswa berdasarkan kategori disposisi produktif pada penelitian 

ini menggunakan angket yang terdiri dari 21 butir pernyataan dengan empat skala 

likert yang harus dipilih siswa sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. 

Angket tersebut diadopsi dari penelitian Rochyani (2015) yang telah divalidasi 

oleh dosen ahli. Pemberian angket dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 

kepada 32 siswa kelas VIII D. Setelah semua butir pernyataan terisi diperoleh 

hasil pengelompokan siswa kelas VIII D yang terdapat pada Lampiran 30, 

rekapitulasinya tersedia pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.6 Data Kategori Disposisi Produktif Siswa 

Kategori Disposisi Produktif  Banyak Siswa Persentase 

Tinggi 4 12% 

Sedang 22 69% 

Rendah 6 19% 

Total 32 100% 

 

Berdasarkan hasil analisis angket disposisi produktif dari 32 siswa kelas 

VIII D, selanjutnya dipilih dua siswa sebagai subjek penelitian yang mewakili 

masing-masing kelompok disposisi produktif untuk melihat perbedaan mengenai 

kemampuan koneksi matematis antar siswa dengan tingkat disposisi produktif 

tinggi, sedang, dan rendah. Subjek dipilih dengan beberapa pertimbangan, seperti 

siswa yang paling aktif pada saat pembelajaran di kelas, siswa yang pendiam, dan 

saran dari guru kelas. Subjek penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Data Subjek Penelitian 
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Kategori Disposisi Produktif Kode Siswa 

Tinggi 
S-03 

S-15 

Sedang 
S-06 

S-14 

Rendah 
S-12 

S-29 

 

Setelah dipilih enam subjek penelitian maka dilakukan wawancara dengan 

enam subjek tersebut. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam. Hasil analisis dari kegiatan wawancara dalam penelitian ini 

digunakan sebagai triangulasi terhadap analisis tes tertulis. Wawancara 

dilaksanakan di perpustakaan SMP Negeri 34 Semarang pada tanggal 30 

Septrember 2019. 

4.1.6.2 Deskripsi Kemampuan Koneksi Matematis  Siswa Ditinjau dari Disposisi 

Produktif 

Bagian ini menunjukkan analisis kemampuan koneksi matematis siswa 

ditinjau dari disposisi produktif. Berdasarkan tingkat disposisi produktif dipilih 

enam subjek penelitian yang masing-masing terdiri dari 2 siswa tiap kelompok 

disposisi produktif yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Analisis kemampuan koneksi 

matematis meliputi hasil tes koneksi matematis dan hasil wawancara. Hasil tes 

kemampuan koneksi matematis dan hasil wawancara dijadikan dasar untuk 

mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa pada tiap indikator.  

4.1.6.2.1 Deskripsi Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari 

Disposisi Produktif Tinggi 

Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari 

disposisi produktif tinggi dipilih 2 subjek penelitian yaitu subjek S-03 dan subjek 

S-15. Berikut hasil tes dan wawancara subjek S-03 dan subjek S-15. 

 

1. Subjek Penelitian S-03 

Subjek S-03 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

tinggi berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 
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angket disposisi produktif yaitu 71. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 93,75. 

 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 

 

Gambar 4.1 Jawaban Subjek S-03 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-03 pada Gambar 4.1 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-03 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-03 mampu menggambarkan pada bidang kartesius dengan benar. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-03 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-03. 

P : Perhatikan soal nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-03 : Paham pak. 

P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-03 : Menuliskan apa yang diketahui ditanya dari soal, lalu membuat bidang 

koordinat. Terus membuat titik (4,-5), garis m lurus ke atas dari titik 

(4,-5), lalu menentukan titik A, 7 satuan ke kiri pak karena itu di 

kuadran III. Lalu gambar a yang tegak lurus sama garis m, sama garis b 

yang sejajar garis m pak. 

P : Gimana kamu buat garis a yang tegak lurus dengan garis m? 

S-03 : Garis m kan tegak pak, berarti garis a yang lurus garis mendatar pak, 

digaris dari titik A 
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P : Lalu garis b sejajar dengan garis m? 

S-03 : Sejajar berarti sama, garis b sama tegak dengan garis m 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-03 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-03 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-03 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-03 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

sudah mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.2 Jawaban Subjek S-03 Indikator 2 Soal Nomor 1 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-03 pada Gambar 4.2 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-03 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 
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Subjek S-03 mampu menghubungkan dengan materi pola bilangan. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-03 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-03. 

P : Lihat soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-03 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-03 : Nulis diketahui ditanya pak. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-03 : Itu pola bilangan pak. 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-03 : Nulis polanya pak 

P : Gimana caranya? 

S-03 : Itu kan ada 4 langkah, yang pertama (1,-1) yang kedua (0,0) yang ketiga 

(1,-1) yang keempat (0,0). Langkah 1, 3 dan seterusnya itu kan (1,-1) 

yang langkah 2 , 4 dan seterusnya itu (0,0). Berarti kalo bilangan genap 

di koordinat (0,0) kalau bilangan ganjil (1,-1) pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-03 : Yakin pak. 

P : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ini? 

S-03 : Tidak pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-03 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci dan benar. Ide dan metode yang 

digunakan subjek S-03 dalam menyelesaikan masalah yaitu mencari pola dari soal 

tersebut, kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan benar sesuai pola yang 

sudah ditemukan. Subjek S-03 juga merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-03 mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 
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c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 

 

 

Gambar 4.3 Jawaban Subjek S-03 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-03 pada Gambar 4.3 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-03 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-03 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-03 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-03. 

P : Lihat nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-03 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-03 : Nulis diketahui ditanya pak. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-03 : Pelajaran ipa pak. 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-03 : Pertama lihat gambarnya pak, yang diketahui kecepatan sama jaraknya 

P : Apakah kamu ingat rumus mencari waktu jika diketahui kecepatan dan 

jarak? 

S-03 : Ingat pak, t sama dengan s dibagi v pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-03 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-03 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-03 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-03 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

 

 

Gambar 4.4 Jawaban Subjek S-03 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-03 pada Gambar 4.4 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-03 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-03 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius, tetapi tidak 

menuliskan hasil akhir dari pertanyaan soal nomor 2. Terkait dengan hal tersebut, 
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peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-03 untuk menggali lebih lanjut 

terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-

03. 

P : Sekarang nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-03 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-03 : Nulis diketahui ditanya pak. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-03 : Gambar ketupat pak, eh belah ketupat di bidang koordinat. 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-03 : Titik A, B sama C pak. 

P : Bagaimana cara kamu menentukan titik D? 

S-03 : Sisi belah ketupat kan sama pak, berarti jarak ke bawahnya sama pak di 

koordinat (2,-4) 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-03 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-03 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-03 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-03 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-03 

 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil tes, 

wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 

berdasarkan disposisi produktif tinggi pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-03 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

dan jawaban benar 

2 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

dan jawaban benar 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

dan jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

2. Subjek Penelitian S-15 

 

Subjek S-15 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

tinggi berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 

angket disposisi produktif yaitu 70. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 87,5. 

 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 
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Gambar 4.5 Jawaban Subjek S-15 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-15 pada Gambar 4.5 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-15 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-15 mampu menggambarkan pada bidang kartesius dengan benar. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-15 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-15. 

 

P : Perhatikan soal nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-15 : Paham pak. 

P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-15 : Buat titik (4,-5) nya dulu pak, trus buat garis m dari titik (4,-5).  

P : Bagaimana kamu menggambarkan titik A? 

S-15 : Titik A di kuadran III pak berarti di kiri bawah, jaraknya 7 dari titik (4,-

5) 
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P : Gimana kamu buat garis a yang tegak lurus dengan garis m? 

S-15 : Garis mendatar pak dari titik A, garis m kan tegak itu 

P : Lalu garis b sejajar dengan garis m? 

S-15 : Garis tegak sama dengan garis m, garisnya dari titik A 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-15 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-15 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-15 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-15 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

sudah mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.6 Jawaban Subjek S-15 Indikator 2 Soal Nomor 1 
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 Berdasarkan jawaban tes subjek S-15 pada Gambar 4.6 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-15 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-15 mampu menghubungkan dengan materi pola bilangan. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-15 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-15. 

P : Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-15 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-15 : Baca soalnya pak, panjang. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-15 : Bisa. 

P : Apa coba kaitannya? 

S-15 : Pola bilangan pak di koordinat 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-15 : Menuliskan pola bilangan dari soal 

P : Gimana caranya? 

S-15 : 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri berarti (1,-1) 1 satuan ke bawah 

dan 1 satuan ke kanan berarti (0,0) 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri 

berarti (1,-1) 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan berarti (0,0). 

P : Apakah kamu bisa menentukan koordinat lalat setelah bergerak jika 

sudah diketahui polanya? 

S-15 : Bisa pak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-15 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-15 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci dan benar. Ide dan metode yang 

digunakan subjek S-15 dalam menyelesaikan masalah yaitu mencari pola dari soal 

tersebut, kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan benar sesuai pola yang 

sudah ditemukan. Subjek S-15 juga merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-15 mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 
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menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 

 

 

Gambar 4.7 Jawaban Subjek S-15 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-15 pada Gambar 4.7 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-15 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-15 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-15 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-15. 

P : Soal nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-15 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-15 : Menghitung jaraknya yang diketahui pak 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-15 : Bisa, kecepatan pelajaran ipa. 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-15 : Ubah waktunya dulu pak, yang ditanyakan kan menit, berarti dibagi 60. 

Trus dimasukin ke rumus. 

P : Apakah kamu ingat rumus mencari waktu jika diketahui kecepatan dan 

jarak? 

S-15 : Ingat pak. 
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P : Coba sebutkan? 

S-15 : Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-15 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-15 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-15 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-15 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

 

 

Gambar 4.8 Jawaban Subjek S-15 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-15 pada Gambar 4.8 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-15 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 
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Subjek S-15 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-15 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-15. 

P : Sekarang nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-15 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-15 : Gambar bidang koordinat 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-15 : Gambar belah ketupat 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-15 : Titik A (-2,1), B (2,6) C (6,1) D ditanyakan 

P : Bagaimana cara kamu menentukan koordinat titik D? 

S-15 : Jarak ke atas kan 5 dari 1, berarti ke bawahnya juga 5, berarti -4 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-15 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-15 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-15 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-15 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-15 

 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil 

tes, wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 
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berdasarkan disposisi produktif tinggi pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-15 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

dan jawaban benar 

2 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

dan jawaban benar 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

dan jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

 

4.1.6.2.2 Deskripsi Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari 

Disposisi Produktif Sedang 

 

Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari 

disposisi produktif sedang dipilih 2 subjek penelitian yaitu subjek S-06 dan subjek 

S-14. Berikut hasil tes dan wawancara subjek S-06 dan subjek S-14. 

 

1. Subjek Penelitian S-06 

 

Subjek S-06 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

sedang berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 

angket disposisi produktif yaitu 63. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 81,25. 

 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 
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Gambar 4.9 Jawaban Subjek S-06 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-06 pada Gambar 4.1 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-06 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-06 mampu menggambarkan pada bidang kartesius dengan benar. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-06 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-06. 

P : Sekarang nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-06 : Paham pak. 

P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-06 : Membuat bidang koordinat. Gambar yang diketahui dulu pak. Membuat 

titik (4,-5), buat garis m dari situ terus menentukan titik A di kuadran 

III.. 

P : Bagaimana kamu menggambarkan yang tegak lurus? 

S-06 : Garis mendatar pak dari titik A  kan tegak lurus sama garis m 

P : Lalu bagaimana kamu menggambarkan yang sejajar? 

S-06 : Garis tegak dari titik A 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-06 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-06 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-06 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-06 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

sudah mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.10 Jawaban Subjek S-06 Indikator 2 Soal Nomor 1 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-06 pada Gambar 4.10 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-06 tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

benar. Subjek S-06 tidak menyelesaikan permasalahan dengan pemecahan 

masalah yang sesuai. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek S-06 untuk menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-06. 

P : Lihat soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-06 : Tidak pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-06 : Nulis diketahui ditanya. 
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P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-06 : Lalat bergerak di koordinat 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-06 : Gatau pak hehe 

P : Lah itu jawabanmu dari mana? 

S-06 : Ngarang pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-06 tidak dapat 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. Ide dan metode 

yang digunakan subjek S-06 dalam menyelesaikan masalah tidak ada, kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut dengan salah.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-06 kurang mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek tidak mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek tidak mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 

 

 

Gambar 4.11 Jawaban Subjek S-06 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-06 pada Gambar 4.11 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-06 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 
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Subjek S-03 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-06 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-06. 

P : Lihat nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-06 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-06 : Ngitung yang di bidang koordinat. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-06 : Waktu, kecepatan sama jarak  

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-06 : Nulis rumusnya dulu 

P : Apa rumusnya? 

S-06 : s samadengan  v dikali t 

P : Apa kamu bisa menentukan waktu yang ditempuh dari rumah ke 

sekolah? 

S-06 : Bisa  

S-06 : Apa kamu yakin jawabanmu benar? 

S-06 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-06 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-06 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-06 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 
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Gambar 4.12 Jawaban Subjek S-06 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-06 pada Gambar 4.12 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-06 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-06 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-06 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-06. 

P : Sekarang nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-06 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-06 : Nulis diketahui ditanya pak. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-06 : Gambar belah ketupat di bidang koordinat. 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-06 : Titik A, B dan C. 

P : Bagaimana cara kamu menentukan titik D? 

S-06 : jarak ke bawahnya sama dengan jarak ke atas pak berarti di koordinat 

(2,-4) 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-06 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-06 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-06 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-06 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-06 

 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil 

tes, wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 

berdasarkan disposisi produktif sedang pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-06 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

dan jawaban benar 

2 Tidak 

Memenuhi 

Tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

tetapi jawaban benar 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain dan 

jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

2. Subjek Penelitian S-14 
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Subjek S-14 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

sedang berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 

angket disposisi produktif yaitu 63. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 87,50. 

 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 

 

 

Gambar 4.13 Jawaban Subjek S-14 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-14 pada Gambar 4.13 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-14 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-14 mampu menggambarkan pada bidang kartesius dengan benar. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-14 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-14. 
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P : Nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-14 : Paham pak. 

P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-14 : Nulis ditanya diketahui. 

P : Bagaimana kamu menggambarkan titik A? 

S-14 : Gambar yang diketahui dulu pak. Titik A di kuadran III. 

P : Bagaimana kamu menggambar garis yang tegak lurus? 

S-14 : Dari titik A dibuat garis mendatar sampai titik (4,-5) 

P : Bagaimana kamu menggambar garis yang tegak lurus? 

S-14 : Dari titik A dibuat garis tegak 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-14 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-14 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-14 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-14 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

sudah mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.14 Jawaban Subjek S-14 Indikator 2 Soal Nomor 1 
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 Berdasarkan jawaban tes subjek S-14 pada Gambar 4.14 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-14 tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

benar. Subjek S-14 tidak menyelesaikan permasalahan dengan pemecahan 

masalah yang sesuai. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek S-14 untuk menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-14. 

P : Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-14 : Enggak Pak hehe 

P : Kok ndak paham, kemarin jawabannya dari mana? 

S-14 : Lihat temen pak 

P : Coba sebutkan itu kaitannya sama materi apa? 

S-14 : Pola bilangan apa ya pak. 

P : Nah itu tahu. 

S-14 : Gatau nulis polanya pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-14 tidak dapat 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. Ide dan metode 

yang digunakan subjek S-14 dalam menyelesaikan masalah tidak ada, kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut dengan salah.  

 Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-14 kurang mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek tidak mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek tidak mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 
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Gambar 4.15 Jawaban Subjek S-14 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-14 pada Gambar 4.15 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-14 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-14 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-14 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-14. 

P : Soal nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-14 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-14 : Nulis ditanya diketahui terus rumus. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-14 : Bisa. 

P : Apa? 

S-14 : Kecepatan pak, pelajaran ipa. 

P : Bagaimana rumusnya? 

S-14 : s sama dengan v kali t 

P : Apakah kamu bisa menentukan waktunya jika diketahui jarak dan 

kecepatannya? 

S-14 : Bisa. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-14 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-14 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-14 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-14 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

 

 

Gambar 4.16 Jawaban Subjek S-14 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-14 pada Gambar 4.16 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-14 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-14 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-14 untuk 
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menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-14. 

P : Sekarang nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-14 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-14 : Gambar bidang koordinat 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-14 : Gambar belah ketupat di bidang koordinat pak 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-14 : Titik A (-2,1), B (2,6) C (6,1) D ditanyakan 

P : Bagaimana cara kamu menentukan koordinat titik D? 

S-14 : Sisi belah ketupat sama, berarti jarak titik D ada di bawah jaraknya 

sama yang ke atas berarti di titik (2,-4) pak  

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-14 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-14 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-14 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-14 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-14 

 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil 

tes, wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 

berdasarkan disposisi produktif sedang pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.11 
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Tabel 4.11 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-14 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

dan jawaban benar 

2 Tidak 

Memenuhi 

Tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

dan jawaban salah 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

dan jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

 

4.1.6.2.3 Deskripsi Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari 

Disposisi Produktif Rendah 

 

Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari 

disposisi produktif tinggi dipilih 2 subjek penelitian yaitu subjek S-12 dan subjek 

S-29. Berikut hasil tes dan wawancara subjek S-12 dan subjek S-29. 

 

1. Subjek Penelitian S-12 

 

Subjek S-12 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

rendah berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 

angket disposisi produktif yaitu 47. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 75,00. 

 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 
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Gambar 4.17 Jawaban Subjek S-12 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-12 pada Gambar 4.17 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-12 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-12 mampu menggambarkan pada bidang kartesius dengan benar. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-12 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-12. 

P : Lihat nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-12 : Paham pak. 

P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-12 : Buat bidang koordinat dulu. Trus gambar yang diketahui. Buat titik (4,-

5), buat garis m dari situ terus menentukan titik A di kuadran III 

jaraknya 7 dari titik (4,-5). 

P : Bagaimana kamu menggambarkan yang sejajar? 

S-12 : Garis dari titik A ke atas pak 

P : Bagaimana kamu menggambarkan yang sejajar? 

S-12 : Garis mendatar dari titik A sampai titik (4,-5) 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-12 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-12 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-12 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-12 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

sudah mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.18 Jawaban Subjek S-12 Indikator 2 Soal Nomor 1 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-12 pada Gambar 4.18 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-12 tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

benar. Subjek S-12 tidak menyelesaikan permasalahan dengan pemecahan 

masalah yang sesuai. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek S-12 untuk menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-12. 

P : Lihat soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-12 : Tidak pak. 

P : Lah jawabanmu kemarin darimana? 

S-12 : Liat temen pak hehe. 

P : Coba baca lagi ini pertanyaan, materi apa? 
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S-12 : Pola bilangan ya pak 

P : Nah itu tahu 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-12 tidak dapat 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. Ide dan metode 

yang digunakan subjek S-12 dalam menyelesaikan masalah tidak ada, kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut dengan salah.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-12 kurang mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek tidak mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek tidak mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 

 

Gambar 4.19 Jawaban Subjek S-12 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-12 pada Gambar 4.19 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-12 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-12 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-12 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-12. 
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P : Sekarang nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-12 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-12 : Ngitung yang di bidang koordinat dulu. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-12 : Pelajaran ipa itu pak. 

P : Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal ini? 

S-12 : Nulis rumusnya dulu 

P : Apa rumusnya? 

S-12 : s v kali t 

P : Apa kamu bisa menentukan waktu yang ditempuh dari rumah ke 

sekolah? 

S-12 : Bisa  

S-12 : Apa kamu yakin jawabanmu benar? 

S-12 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-12 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-12 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-12 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 
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Gambar 4.20 Jawaban Subjek S-12 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-12 pada Gambar 4.19 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-12 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-12 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-12 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-12. 

P : Sekarang nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-12 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-12 : Nulis diketahui ditanya pak. 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-12 : Gambar belah ketupat di bidang koordinat. 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-12 : Titik A (-2,1), B (2,6) C (6,1) 

P : Bagaimana cara kamu menentukan titik D? 

S-12 : Garis ke bawah pak dari titik B, biar jaraknya sama.  Berarti D di titik 

(2,-4) 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-12 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-12 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-12 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-12 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-06 

 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil 

tes, wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 

berdasarkan disposisi produktif rendah pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-12 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

dan jawaban benar 

2 Tidak 

Memenuhi 

Tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

dan jawaban salah 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

dan jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

 

2. Subjek Penelitian S-29 

 

Subjek S-29 yaitu siswa yang termasuk dalam golongan disposisi produktif 

rendah berdasarkan pengisian angket disposisi produktif dengan memperoleh skor 
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angket disposisi produktif yaitu 46. Hasil tes kemampuan koneksi matematis 

mendapatkan nilai 62,50. 

a. Indikator 1 : menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama 

 

 

Gambar 4.21 Jawaban Subjek S-29 Indikator 1 Soal Nomor 4 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-29 pada Gambar 4.21 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-21 tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

benar. Subjek S-21 kurang teliti dalam membaca soal. Terkait dengan hal tersebut, 

peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-21 untuk menggali lebih lanjut 

terkait dengan indikator 1. Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-

21. 

P : Perhatikan soal nomor 4, apakah kamu paham soal ini? 

S-29 : Paham pak. 
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P : Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

S-29 : Menulis diket, ditanya 

P : Bagaimana kamu menggambarkan titik A? 

S-29 : Titik A di kuadran III, berarti di kiri bawah 

P : Bagaimana kamu menggambar garis yang tegak lurus? 

S-29 : Buat garisnya dari titik A mendatar sampai titik (4,-5) 

P : Bagaimana kamu menggambar garis yang sejajar? 

S-29 : Buat garis tegak sejajar sama garis m 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-29 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-21 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-21 mampu 

memenuhi indikator 1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika 

pada topik yang sama. Pada lembar jawab, subjek tidak mampu menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek 

juga mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

b. Indikator 2 : menghubungkan antar topik dalam matematika 

 

 

Gambar 4.22 Jawaban Subjek S-29 Indikator 2 Soal Nomor 1 
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 Berdasarkan jawaban tes subjek S-29 pada Gambar 4.22 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-29 tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

benar. Subjek S-29 tidak menyelesaikan permasalahan dengan pemecahan 

masalah yang sesuai. Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek S-29 untuk menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 2. 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan subjek S-29. 

P : Perhatikan soal nomor 1, apakah kamu paham soal ini? 

S-29 : Enggak Pak 

P : Kemarin jawabannya dari mana? 

S-29 : Jawab asal pak 

P : Sekarang coba sebutkan itu kaitannya sama materi apa? 

S-29 : Koordinat 

P : Kok koordinat, itu materi yang bab sebelumnya, coba ingat. 

S-29 : Oh iya pola bilangan ya pak 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-29 tidak dapat 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. Ide dan metode 

yang digunakan subjek S-29 dalam menyelesaikan masalah tidak ada, kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut dengan salah.  

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-29 tidak mampu 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik dalam matematika. Pada 

lembar jawab, subjek tidak mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek tidak mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

c. Indikator 3 : menghubungkan matematika dengan ilmu lain. 
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Gambar 4.23 Jawaban Subjek S-29 Indikator 3 Soal Nomor 3 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-29 pada Gambar 4.23 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-29 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-29 mampu menuliskan rumus jarak dan kecepatan. Terkait dengan hal 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-29 untuk menggali lebih 

lanjut terkait dengan indikator 3. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

subjek S-29. 

P : Nomor 3, apakah kamu paham soal ini? 

S-29 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-29 : Nulis diket, ditanya 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-29 : Mencari waktu, diketahui jarak sama kecepatannya 

P : Bagaimana rumusnya? 

S-29 : Waktu berarti jarak dibagi kecepatan pak. 

P : Apakah kamu bisa menentukan waktunya jika diketahui jarak dan 

kecepatannya? 

S-29 : Bisa. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-29 : Yakin pak. 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-29 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-29 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-29 mampu 

memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu lain. Pada 

lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan yang memuat 

indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah mampu 

menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. 

 

d. Indikator 4 : menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

 

 

Gambar 4.24 Jawaban Subjek S-29 Indikator 4 Soal Nomor 2 

 

 Berdasarkan jawaban tes subjek S-29 pada Gambar 4.24 memperoleh 

informasi bahwa subjek S-29 mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Subjek S-29 mampu menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Terkait 

dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek S-29 untuk 

menggali lebih lanjut terkait dengan indikator 4. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan subjek S-29. 
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P : Oke lihat nomor 2, apakah kamu paham soal ini? 

S-29 : Paham pak. 

P : Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari solusi dari 

soal ini? 

S-29 : Nulis diket, ditanya 

P : Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal ini 

dengan materi koordinat? 

S-29 : Gambar belah ketupat dibidang koordinat 

P : Apa yang diketahui dari soal itu? 

S-29 : Titik A,, B dan C, D ditanya 

P : Bagaimana cara kamu menentukan koordinat titik D? 

S-29 : Titik D ada di bawah, koordinat (2,-4) pak 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu benar? 

S-29 : Yakin pak. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek S-29 dapat menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut dan benar. Subjek S-29 juga 

merasa yakin bahwa jawabannya sudah tepat. 

Berdasarkan jawaban tes dan hasil wawancara, subjek S-29 mampu 

memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada lembar jawab, subjek sudah mampu menyelesaikan persoalan 

yang memuat indikator ini dengan tepat. Pada saat wawancara, subjek sudah 

mampu menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan yang memuat indikator ini dengan tepat. 

e. Kesimpulan Hasil Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-29 

Setelah dilakukan analisis data kemampuan koneksi matematis dari hasil tes, 

wawancara, serta hasil triangulasi data, diperoleh deskripsi pengerjaan 

berdasarkan disposisi produktif rendah pada tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis. Data tersebut disajikan pada Tabel 4.13 
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Tabel 4.13 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek S-29 

Indikator Keterangan Deskripsi 

1 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan konsep pada topik yang sama 

tetapi jawaban salah 

2 Tidak 

Memenuhi 

Tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan antar topik dalam matematika 

tetapi jawaban benar 

3 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain dan 

jawaban benar 

4 Memenuhi Mampu menyelesaikan masalah dengan 

menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan jawaban benar 

 

4.1.6.3  Ringkasan Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari 

Disposisi Produktif 

Kemampuan koneksi matematis dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dengan indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu: (1) menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik 

yang sama, (2) menghubungkan antar topik dalam matematika, (3) 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain, dan (4) menghubungkan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan analisis kemampuan 

koneksi matematis, ditemukan bahwa siswa dengan kelompok disposisi produktif 

sedang dan siswa dengan kelompok disposisi rendah, memiliki kemampuan 

koneksi matematis yang sama. Ringkasan kemampuan koneksi matematis ditinjau 

dari disposisi produktif siswa dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Kemampuan Koneksi Matematis Subjek Penelitian 

Tingkat Disposisi 

Produktif 
Kode Subjek 

Indikator 

1 2 3 4 

Tinggi 
S-03 √ √ √ √ 

S-15 √ √ √ √ 

Sedang 
S-06 √ - √ √ 

S-14 √ - √ √ 

Rendah 
S-12 √ - √ √ 

S-29 √ - √ √ 
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Keterangan : 

√    : memenuhi indikator 

- : tidak memenuhi indikator 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP Negeri 34 Semarang kelas VIII dengan pembelajaran CORE mencapai 

ketuntasan belajar. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis ditinjau dari 

disposisi produktif siswa pada model pembelajaran CORE. Kamampuan koneksi 

matematis siswa diukur menggunakan hasil tes dan disposisi produktif siswa 

diukur menggunakan angket disposisi produktif. 

4.2.1 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa pada Model Pembelajaran 

CORE Mencapai Ketuntasan 

Analisis hasil tes diawali dengan uji normalitas. Hasilnya menyatakan 

bahwa data nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa dengan model 

pembelajaran CORE berdistribusi normal. Sehingga dapat dilakukan uji proporsi 

dan uji rata-rata. Dilakukan uji proporsi untuk menguji 75% siswa mencapai 

ketuntasan KKM. Berdasarkan hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa 

pada model pembelajaran CORE terdapat 29 siswa dari 32 siswa atau sebesar 

90,6% telah tuntas KKM. Uji proporsi pihak kanan digunakan untuk mendukung 

uji ketuntasan klasikal pada model pembelajaran CORE diperoleh zhitung = 2,04 > 

1,64 = ztabel . Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis 

siswa pada materi koordinat kartesius menggunakan pembelajaran CORE tuntas 

secara klasikal. Selain itu, dilakukan uji rata-rata. Uji rata-rata dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai tes melebihi KKM yang telah ditetapkan yaitu 

75. Berdasarkan data nilai tes kemampuan koneksi matematis, diperoleh nilai rata-

rata sebesar dengan nilai terendah 62,5 dan nilai tertinggi adalah 93,75. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran CORE dapat membantu siswa mencapai ketuntasan belajar. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan Azizah et al (2012) bahwa hasil penelitiannya 
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menunjukkan kelas yang diajar dengan model pembelajaran CORE mencapai 

ketuntasan klasikal. 

Hal tersebut diperoleh karena dalam model pembelajaran CORE dapat 

membantu keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dikarenakan tahap-tahap pada 

model pembelajaran CORE membuat siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Tahap pertama Connecting, dari sini siswa sudah mulai 

menghubungkan materi yang akan dipelajari baik dengan ilmu lain atau di 

kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap berikutnya Organizing, siswa mengolah 

ide-ide yang di dapat untuk memahami materi selanjutnya. Pada tahap ini siswa 

mulai mengaitkan atau menghubungkan ide-ide materi yang dipahami baik 

dengan topik matematika itu sendiri, antar topik matematika, ilmu lain atau di 

kehidupan sehari-hari . Setelah siswa dapat menghubungkan materi yang 

dipelajari dan mengolah ide-idenya, selanjutnya pada tahap Reflecting siswa 

mengembangkan ide-ide tersebut dengan berdiskusi kelompok untuk 

menyelesaikan LKS. Siswa menjawab pertanyaan yang ada di LKS bersama 

kelompoknya. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

dan melatih kemampuan koneksi matematis siswa melalui permasalahan yang ada 

di LKS. Tahap yang terakhir yaitu Extending, siswa berani menyampaikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas. Hal ini sejalan dengan penelitian Azizah et al 

(2012) bahwa pada model pembelajaran CORE dapat digunakan untuk 

mengaktifkan siswa dalam membangun pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan 

analisis hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa diperoleh bahwa 

kemampuan koneksi matematis siswa dengan perlakuan pembelajaran CORE 

mencapai batas ketuntasan belajar yaitu ketuntasan klasikal melebihi 75%. 

4.2.1 Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Disposisi Produktif 

Analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari disposisi produktif 

siswa pada model pembelajaran CORE dilaksanakan dengan menganalisishasil tes 

kemampuan koneksi matematis dan hasil wawancara. Pada bagian ini ditunjukkan 

pembahasan kemampuan koneksi matematis dengan membandingkan hasil tes 

kemampuan koneksi matematis dan hasil wawancara untuk memperoleh deskripsi 

kemampuan koneksi matematis ditinjau dari disposisi produktif siswa. Subjek 
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penelitian dipilih berdasarkan tingkat disposisi produktif, yaitu disposisi produktif 

tinggi, sedang dan rendah. Subjek penelitian disposisi produktif tinggi yaitu S-03 

dan S-15. Subjek penelitian disposisi produktif sedang yaitu S-06 dan S-14. 

Subjek penelitian disposisi produktif rendah yaitu S-12 dan S-29. 

Berdasarkan data hasil dari masing-masing subjek penelitian, subjek 

dengan kategori disposisi produktif tinggi memiliki kemampuan koneksi 

matematis yang lebih baik daripada subjek dengan kategori disposisi produktif 

sedang maupun rendah. Hal ini disebabkan karena subjek tersebut memiliki sikap 

positif yang baik dalam matematika. Sikap positif yang baik itu dapat 

menimbulkan senang dan nyaman dalam belajar matematika. Hasil ini serupa 

dengan penelitian oleh Setiawan et al. (2017) yang menyimpulkan hasil salah 

satunya adalah siswa yang memiliki tingkat disposisi produktif tinggi cenderung 

memiliki kemampuan koneksi matematis yang tinggi pula. Hal ini berarti semakin 

baik disposisi produktif siswa maka semakin baik pula kemampuan koneksi 

matematis yang dimiliki. 

4.2.1.1 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari Disposisi Produktif 

Tinggi 

Berdasarkan penelitian melalui angket disposisi produktif, terdapat 4 siswa 

yang termasuk dalam kategori memiliki disposisi produktif tinggi. Peneliti 

mengambil 2 subjek penelitian dari 4 siswa yang memiliki disposisi produktif 

tinggi sebagai sampel untuk menganilisis  kemampuan koneksi matematis. Kedua 

subjek tersebut dapat menyelesaikan semua butir soal kemampuan koneksi 

matematis dengan baik dan sesuai dengan indikator yang diterapkan. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa subjek yang memiliki disposisi 

produktif tinggi mampu memenuhi semua indikator kemampuan koneksi 

matematis. Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu memenuhi indikator 

1 yaitu menghubungkan konsep atau prinsip matematika dalam topik yang sama. 

Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu memahami dan mengaitkan soal 

dengan materi koordinat. Subjek dapat menggambarkan pada bidang koordinat 

dan menjawab dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu 



97 
 

 

memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik matematika. Subjek 

dengan disposisi produktif tinggi dapat menyelesaikan tahapan pemecahan 

masalah dengan runtut dan memberikan jawaban yang lengkap dan benar. Subjek 

dapat menuliskan pola bilangan pada soal tersebut dan dapat menjawab 

pertanyaan tersebut dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif tinggi 

mampu memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan matematika dengan ilmu 

lain. Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu menuliskan rumus dari soal 

yang berhubungan dengan kecepatan dan jarak. Subjek mampu menjawab dengan 

benar. Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu memenuhi indikator 4 

yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Subjek dengan 

disposisi produktif tinggi cenderung mampu membayangkan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari. Subjek mampu menggambarkan pada bidang koordinat dan 

menjawab dengan benar.  

Dengan demikian, siswa dengan disposisi produktif tinggi dapat mencapai 

semua indikator koneksi matematis. Hal tersebut sejalan dengan Setiawan et al 

(2017) bahwa siswa yang memiliki tingkat disposisi produktif tinggi cenderung 

memiliki kemampuan koneksi matematis yang tinggi pula. 

4.2.1.2 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari Disposisi Produktif 

Sedang 

Berdasarkan penelitian melalui angket disposisi produktif, terdapat 22 

siswa yang termasuk dalam kategori memiliki disposisi produktif sedang. Peneliti 

mengambil 2 subjek penelitian dari 22 siswa yang memiliki disposisi produktif 

tinggi sebagai sampel untuk menganilisis  kemampuan koneksi matematis. Kedua 

subjek tersebut hampir dapat menyelesaikan semua butir soal kemampuan koneksi 

matematis dengan baik sesuai dengan indikator yang diterapkan dengan cukup 

baik. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa subjek yang memiliki disposisi 

produktif sedang hampir mampu memenuhi semua indikator kemampuan koneksi 

matematis. Subjek dengan disposisi produktif sedang mampu memahami dan 

mengaitkan soal dengan materi koordinat. Subjek dapat menggambarkan pada 
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bidang koordinat dan menjawab dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif 

sedang belum mampu memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik 

matematika. Subjek dengan disposisi produktif sedang tidak dapat menyelesaikan 

tahapan pemecahan masalah dengan runtut dan memberikan jawaban yang 

lengkap dan benar. Subjek tidak dapat menuliskan pola bilangan pada soal 

tersebut dan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Subjek dengan 

disposisi produktif sedang mampu memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan 

matematika dengan ilmu lain. Subjek dengan disposisi produktif sedang mampu 

menuliskan rumus dari soal yang berhubungan dengan kecepatan dan jarak. 

Subjek mampu menjawab dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif 

sedang mampu memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Subjek dengan disposisi produktif sedang mampu 

membayangkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Subjek mampu 

menggambarkan pada bidang koordinat dan menjawab dengan benar.  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan 

disposisi produktif sedang tidak memenuhi semua indikator koneksi matematis. 

Hal tersebut sejalan dengan Setiawan et al (2017) bahwa siswa yang memiliki 

tingkat disposisi sedang atau rendah cenderung memiliki kemampuan koneksi 

matematis yang rendah karena kurangnya sikap positif terhadap matematika. 

4.2.1.3 Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari Disposisi Produktif 

Rendah  

Berdasarkan penelitian melalui angket disposisi produktif, terdapat 6 siswa 

yang termasuk dalam kategori memiliki disposisi produktif rendah. Peneliti 

mengambil 2 subjek penelitian dari 6 siswa yang memiliki disposisi produktif 

rendah sebagai sampel untuk menganilisis  kemampuan koneksi matematis. 

Kedua subjek tersebut kurang dapat menyelesaikan semua butir soal kemampuan 

koneksi matematis dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang diterapkan 

dengan cukup baik. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa subjek yang memiliki disposisi 

produktif rendah kurang mampu memenuhi semua indikator kemampuan koneksi 
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matematis. Subjek dengan disposisi produktif rendah mampu memahami dan 

mengaitkan soal dengan materi koordinat. Subjek dapat menggambarkan pada 

bidang koordinat dan menjawab dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif 

rendah belum mampu memenuhi indikator 2 yaitu menghubungkan antar topik 

matematika. Subjek dengan disposisi produktif rendah tidak dapat menyelesaikan 

tahapan pemecahan masalah dengan runtut dan memberikan jawaban yang 

lengkap dan benar. Subjek tidak dapat menuliskan pola bilangan pada soal 

tersebut dan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Subjek dengan 

disposisi produktif rendah mampu memenuhi indikator 3 yaitu menghubungkan 

matematika dengan ilmu lain. Subjek dengan disposisi produktif rendah mampu 

menuliskan rumus dari soal yang berhubungan dengan kecepatan dan jarak. 

Subjek mampu menjawab dengan benar. Subjek dengan disposisi produktif 

rendah mampu memenuhi indikator 4 yaitu menghubungkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Subjek dengan disposisi produktif rendah mampu 

membayangkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Subjek mampu 

menggambarkan pada bidang koordinat dan menjawab dengan benar.  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan 

disposisi produktif rendah tidak memenuhi semua indikator koneksi matematis. 

Hal tersebut sejalan dengan Setiawan et al (2017) bahwa siswa yang memiliki 

tingkat disposisi sedang atau rendah cenderung memiliki kemampuan koneksi 

matematis yang rendah karena kurangnya sikap positif terhadap matematika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran 

CORE mencapai ketuntasan belajar. 

2) Deskripsi kemampuan koneksi matematis subjek ditinjau dari disposisi 

produktif diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Subjek dengan disposisi produktif tinggi mampu memenuhi semua 

indikator kemampuan koneksi matematis, dalam hal ini yaitu 

menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik yang sama, 

menghubungkan antar topik matematika, menghubungkan matematika 

dengan ilmu lain, dan menghubungkan matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. 

b. Subjek dengan disposisi produktif sedang hanya memenuhi beberapa 

indikator kemampuan koneksi matematis, dalam hal ini yaitu 

menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik yang sama, 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain, dan menghubungkan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

c.  Subjek dengan disposisi produktif sedang hanya memenuhi beberapa 

indikator kemampuan koneksi matematis, dalam hal ini yaitu 

menghubungkan konsep atau prinsip matematika pada topik yang sama, 

menghubungkan matematika dengan ilmu lain, dan menghubungkan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 



101 
 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut.  

1) Model pembelajaran CORE dapat diterapkan sebagai model pembelajaran 

alternatif untuk mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa dan 

untuk menghantarkan siswa mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 

2) Guru perlu memberikan latihan serta membiasakan siswa dalam 

menghubungkan konsep matematika baik secara internal maupun eksternal 

serta menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara lengkap dan 

tepat untuk meningkatkan kemampuan koneksi siswa. 

100 
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 

KELAS VIII SMP NEGERI 34 SEMARANG 

  VIII A VIII B VIII C VIII D VIII E VIII F VIII G VIII H 

1 90 80 75 80 76 88 78 78 

2 86 80 77 81 82 82 78 80 

3 78 80 82 78 75 84 80 78 

4 80 86 82 84 84 78 79 83 

5 82 78 75 79 81 84 84 80 

6 80 80 80 76 77 82 75 78 

7 82 80 79 79 77 75 78 77 

8 84 81 78 79 80 79 80 81 

9 80 80 79 80 81 84 82 78 

10 80 78 81 83 75 80 80 79 

11 78 81 75 79 77 78 79 80 

12 86 79 83 82 82 81 82 77 

13 78 78 82 80 84 78 82 80 

14 78 81 79 84 80 82 77 80 

15 80 75 80 77 83 80 75 83 

16 82 82 79 77 79 75 76 84 

17 78 78 84 84 92 79 82 80 

18 80 78 82 80 79 80 80 81 

19 80 83 75 84 93 79 79 82 

20 90 80 80 80 79 75 81 80 

21 82 80 79 76 77 80 75 80 

22 80 83 84 77 80 77 84 84 

23 80 80 78 82 80 82 77 78 

24 80 78 82 77 80 83 84 77 

25 83 80 77 81 77 77 80 81 

26 85 78 85 84 83 82 83 76 

27 78 77 77 84 75 79 82 78 

28 78 82 80 84 80 80 77 75 

29 80 84 80 78 79 78 79 77 

30 78 81 82 77 77 80 75 78 

31   76 82 80 84 76 80   
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32   82 84 82 76       
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Lampiran 2 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis : 

 data awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 data awal berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria Pengujian : 

Terima  jika  

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan 

langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

Klik menu Analyze, pilih Nonparametrics Tests, pilih Legacy Dialogs, klik 1-

Sample K-S. 

Hasil SPSS untuk uji normalitas data awal kemampuan koneksi matematis siswa 

kelas VIII D adalah sebagai berikut. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VIII_D 

N 32 
Normal Parametersa,b Mean 80,2500 

Std. Deviation 2,67606 
Most Extreme Differences Absolute ,138 

Positive ,131 
Negative -,138 

Kolmogorov-Smirnov Z ,782 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,574 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

 Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikan kelas sampel 

adalah  Berdasarkan kriteria pengujian maka  

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data awal kelas VIII D SMP N 34 

Semarang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 3 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

 (data awal memiliki varians yang sama) 

 (data awal memiliki varians yang tidak sama) 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas ini adalah terima  apabila nilai 

 Uji homogenitas pada penelitian menggunakan bantuan program 

SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Klik Analyze – Compare Means – One-Way Anova – Input Data Awal sebagai 

Dependent List dan Kode sebagai Factor- OK. 

Hasil SPSS untuk uji homogenitas data awal adalah sebagai berikut. 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,456 7 242 ,184 

 

 

 Berdasarkan hasil output uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi 

sebesar  Karena nilai  maka  diterima. 

Sehingga data awal memiliki varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 4 

DAFTAR KODE SISWA PENELITIAN (VIII D) 

No. Presensi Kode 

1. S-01 

2. S-02 

3. S-03 

4. S-04 

5. S-05 

6. S-06 

7. S-07 

8. S-08 

9. S-09 

10. S-10 

11. S-11 

12. S-12 

13. S-13 

14. S-14 

15. S-15 

16. S-16 

17. S-17 

18. S-18 

19. S-19 

20. S-20 

21. S-21 

22. S-22 

23. S-23 

24. S-24 

25. S-25 

26. S-26 

27. S-27 

28. S-28 

29. S-29 

30. S-30 

31. S-31 

32. S-32 
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Lampiran 5 

DAFTAR KODE SISWA KELAS UJI COBA (IX A) 

No. Presensi Kode 

1. UC-01 

2. UC-02 

3. UC-03 

4. UC-04 

5. UC-05 

6. UC-06 

7. UC-07 

8. UC-08 

9. UC-09 

10. UC-10 

11. UC-11 

12. UC-12 

13. UC-13 

14. UC-14 

15. UC-15 

16. UC-16 

17. UC-17 

18. UC-18 

19. UC-19 

20. UC-20 

21. UC-21 

22. UC-22 

23. UC-23 

24. UC-24 

25. UC-25 

26. UC-26 

27. UC-27 

28. UC-28 

29. UC-29 

30. UC-30 

31. UC-31 

32. UC-32 
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Lampiran 6 

HASIL UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

NO KODE 

ITEM SOAL SKOR 

TOTAL 

(Y) 

NILAI 1 2 3 4 5 6 

6 6 8 8 8 8 

1 UC-1 6 4 2 4 3 2 21 47,7 

2 UC-2 4 4 4 2 4 2 20 45,5 

3 UC-3 5 4 4 4 6 6 29 65,9 

4 UC-4 6 4 2 8 8 4 32 72,7 

5 UC-5 5 5 6 8 4 2 30 68,2 

6 UC-6 6 6 3 6 6 8 35 79,5 

7 UC-7 5 6 2 6 8 2 29 65,9 

8 UC-8 4 4 2 4 0 0 14 31,8 

9 UC-9 5 4 2 4 4 2 21 47,7 

10 UC-10 6 4 1 4 2 2 19 43,2 

11 UC-11 5 4 2 5 0 0 16 36,4 

12 UC-12 6 5 3 2 2 2 20 45,5 

13 UC-13 6 4 0 4 5 2 21 47,7 

14 UC-14 6 4 4 4 8 0 26 59,1 

15 UC-15 6 6 6 4 8 0 30 68,2 

16 UC-16 6 4 4 6 2 0 22 50,0 

17 UC-17 6 4 4 4 8 0 26 59,1 

18 UC-18 4 4 2 4 4 2 20 45,5 

19 UC-19 4 4 2 6 4 2 22 50,0 

20 UC-20 5 4 4 6 6 0 25 56,8 

21 UC-21 6 4 2 4 4 2 22 50,0 

22 UC-22 4 4 2 6 4 2 22 50,0 

23 UC-23 6 6 2 6 7 2 29 65,9 

24 UC-24 4 4 2 4 6 0 20 45,5 

25 UC-25 4 4 2 4 0 0 14 31,8 

26 UC-26 6 4 4 2 4 2 22 50,0 

27 UC-27 4 4 6 6 6 2 28 63,6 

28 UC-28 6 6 2 6 7 2 29 65,9 

29 UC-29 6 6 2 6 6 2 28 63,6 

30 UC-30 4 4 2 6 0 0 16 36,4 

31 UC-31 4 4 4 6 2 6 26 59,1 

32 UC-32 6 4 2 8 2 2 24 54,5 
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN VALIDITAS  

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Rumus 

 

Keterangan: 

 : koefisien korelasi antara variabel  dan variabel  

 : banyak peserta tes 

 : jumlah skor item 

 : jumlah skor total 

 : jumlah kuadrat skor item 

 : jumlah kuadrat skor total 

 

Kriteria 

Jika , maka butir soal dikatakan valid. 

 

Perhitungan 

a. Butir Soal Nomor 1 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 6 21 36 441 126 

2 UC-2 4 20 16 400 80 

3 UC-3 5 29 25 841 145 

4 UC-4 6 32 36 1024 192 

5 UC-5 5 30 25 900 150 

6 UC-6 6 35 36 1225 210 

7 UC-7 5 29 25 841 145 

8 UC-8 4 14 16 196 56 

9 UC-9 5 21 25 441 105 

10 UC-10 6 19 36 361 114 

11 UC-11 5 16 25 256 80 

12 UC-12 6 20 36 400 120 
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13 UC-13 6 21 36 441 126 

14 UC-14 6 26 36 676 156 

15 UC-15 6 30 36 900 180 

16 UC-16 6 22 36 484 132 

17 UC-17 6 26 36 676 156 

18 UC-18 4 20 16 400 80 

19 UC-19 4 22 16 484 88 

20 UC-20 5 25 25 625 125 

21 UC-21 6 22 36 484 132 

22 UC-22 4 22 16 484 88 

23 UC-23 6 29 36 841 174 

24 UC-24 4 20 16 400 80 

25 UC-25 4 14 16 196 56 

26 UC-26 6 22 36 484 132 

27 UC-27 4 28 16 784 112 

28 UC-28 6 29 36 841 174 

29 UC-29 6 28 36 784 168 

30 UC-30 4 16 16 256 64 

31 UC-31 4 26 16 676 104 

32 UC-32 6 24 36 576 144 

JUMLAH 166 758 886 18818 3994 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 valid. 

 

 



115 
 

 

b. Butir Soal Nomor 2 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 4 21 16 441 84 

2 UC-2 4 20 16 400 80 

3 UC-3 4 29 16 841 116 

4 UC-4 4 32 16 1024 128 

5 UC-5 5 30 25 900 150 

6 UC-6 6 35 36 1225 210 

7 UC-7 6 29 36 841 174 

8 UC-8 4 14 16 196 56 

9 UC-9 4 21 16 441 84 

10 UC-10 4 19 16 361 76 

11 UC-11 4 16 16 256 64 

12 UC-12 5 20 25 400 100 

13 UC-13 4 21 16 441 84 

14 UC-14 4 26 16 676 104 

15 UC-15 6 30 36 900 180 

16 UC-16 4 22 16 484 88 

17 UC-17 4 26 16 676 104 

18 UC-18 4 20 16 400 80 

19 UC-19 4 22 16 484 88 

20 UC-20 4 25 16 625 100 

21 UC-21 4 22 16 484 88 

22 UC-22 4 22 16 484 88 

23 UC-23 6 29 36 841 174 

24 UC-24 4 20 16 400 80 

25 UC-25 4 14 16 196 56 

26 UC-26 4 22 16 484 88 

27 UC-27 4 28 16 784 112 

28 UC-28 6 29 36 841 174 

29 UC-29 6 28 36 784 168 

30 UC-30 4 16 16 256 64 

31 UC-31 4 26 16 676 104 

32 UC-32 4 24 16 576 96 

JUMLAH 142 758 650 18818 3442 
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  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 2 valid. 

c. Butir Soal Nomor 3 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 2 21 4 441 42 

2 UC-2 4 20 16 400 80 

3 UC-3 4 29 16 841 116 

4 UC-4 2 32 4 1024 64 

5 UC-5 6 30 36 900 180 

6 UC-6 3 35 9 1225 105 

7 UC-7 2 29 4 841 58 

8 UC-8 2 14 4 196 28 

9 UC-9 2 21 4 441 42 

10 UC-10 1 19 1 361 19 

11 UC-11 2 16 4 256 32 

12 UC-12 3 20 9 400 60 

13 UC-13 0 21 0 441 0 

14 UC-14 4 26 16 676 104 

15 UC-15 6 30 36 900 180 

16 UC-16 4 22 16 484 88 

17 UC-17 4 26 16 676 104 

18 UC-18 2 20 4 400 40 

19 UC-19 2 22 4 484 44 

20 UC-20 4 25 16 625 100 

21 UC-21 2 22 4 484 44 

22 UC-22 2 22 4 484 44 
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23 UC-23 2 29 4 841 58 

24 UC-24 2 20 4 400 40 

25 UC-25 2 14 4 196 28 

26 UC-26 4 22 16 484 88 

27 UC-27 6 28 36 784 168 

28 UC-28 2 29 4 841 58 

29 UC-29 2 28 4 784 56 

30 UC-30 2 16 4 256 32 

31 UC-31 4 26 16 676 104 

32 UC-32 2 24 4 576 48 

JUMLAH 91 758 323 18818 2254 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 3 valid. 

 

d. Butir Soal Nomor 4 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 4 21 16 441 84 

2 UC-2 2 20 4 400 40 

3 UC-3 4 29 16 841 116 

4 UC-4 8 32 64 1024 256 

5 UC-5 8 30 64 900 240 

6 UC-6 6 35 36 1225 210 

7 UC-7 6 29 36 841 174 

8 UC-8 4 14 16 196 56 

9 UC-9 4 21 16 441 84 
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10 UC-10 4 19 16 361 76 

11 UC-11 5 16 25 256 80 

12 UC-12 2 20 4 400 40 

13 UC-13 4 21 16 441 84 

14 UC-14 4 26 16 676 104 

15 UC-15 4 30 16 900 120 

16 UC-16 6 22 36 484 132 

17 UC-17 4 26 16 676 104 

18 UC-18 4 20 16 400 80 

19 UC-19 6 22 36 484 132 

20 UC-20 6 25 36 625 150 

21 UC-21 4 22 16 484 88 

22 UC-22 6 22 36 484 132 

23 UC-23 6 29 36 841 174 

24 UC-24 4 20 16 400 80 

25 UC-25 4 14 16 196 56 

26 UC-26 2 22 4 484 44 

27 UC-27 6 28 36 784 168 

28 UC-28 6 29 36 841 174 

29 UC-29 6 28 36 784 168 

30 UC-30 6 16 36 256 96 

31 UC-31 6 26 36 676 156 

32 UC-32 8 24 64 576 192 

JUMLAH 159 758 869 18818 3890 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 4 valid. 
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e. Butir Soal Nomor 5 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 3 21 9 441 63 

2 UC-2 4 20 16 400 80 

3 UC-3 6 29 36 841 174 

4 UC-4 8 32 64 1024 256 

5 UC-5 4 30 16 900 120 

6 UC-6 6 35 36 1225 210 

7 UC-7 8 29 64 841 232 

8 UC-8 0 14 0 196 0 

9 UC-9 4 21 16 441 84 

10 UC-10 2 19 4 361 38 

11 UC-11 0 16 0 256 0 

12 UC-12 2 20 4 400 40 

13 UC-13 5 21 25 441 105 

14 UC-14 8 26 64 676 208 

15 UC-15 8 30 64 900 240 

16 UC-16 2 22 4 484 44 

17 UC-17 8 26 64 676 208 

18 UC-18 4 20 16 400 80 

19 UC-19 4 22 16 484 88 

20 UC-20 6 25 36 625 150 

21 UC-21 4 22 16 484 88 

22 UC-22 4 22 16 484 88 

23 UC-23 7 29 49 841 203 

24 UC-24 6 20 36 400 120 

25 UC-25 0 14 0 196 0 

26 UC-26 4 22 16 484 88 

27 UC-27 6 28 36 784 168 

28 UC-28 7 29 49 841 203 

29 UC-29 6 28 36 784 168 

30 UC-30 0 16 0 256 0 

31 UC-31 2 26 4 676 52 

32 UC-32 2 24 4 576 48 

JUMLAH 140 758 816 18818 3646 
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  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 5 valid. 

 

f. Butir Soal Nomor 6 

NO KODE X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-1 2 21 4 441 42 

2 UC-2 2 20 4 400 40 

3 UC-3 6 29 36 841 174 

4 UC-4 4 32 16 1024 128 

5 UC-5 2 30 4 900 60 

6 UC-6 8 35 64 1225 280 

7 UC-7 2 29 4 841 58 

8 UC-8 0 14 0 196 0 

9 UC-9 2 21 4 441 42 

10 UC-10 2 19 4 361 38 

11 UC-11 0 16 0 256 0 

12 UC-12 2 20 4 400 40 

13 UC-13 2 21 4 441 42 

14 UC-14 0 26 0 676 0 

15 UC-15 0 30 0 900 0 

16 UC-16 0 22 0 484 0 

17 UC-17 0 26 0 676 0 

18 UC-18 2 20 4 400 40 

19 UC-19 2 22 4 484 44 

20 UC-20 0 25 0 625 0 

21 UC-21 2 22 4 484 44 



121 
 

 

22 UC-22 2 22 4 484 44 

23 UC-23 2 29 4 841 58 

24 UC-24 0 20 0 400 0 

25 UC-25 0 14 0 196 0 

26 UC-26 2 22 4 484 44 

27 UC-27 2 28 4 784 56 

28 UC-28 2 29 4 841 58 

29 UC-29 2 28 4 784 56 

30 UC-30 0 16 0 256 0 

31 UC-31 6 26 36 676 156 

32 UC-32 2 24 4 576 48 

JUMLAH 60 758 224 18818 1592 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan dengan  dan  diperoleh nilai 

. Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa butir soal nomor 6 valid. 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN RELIABILITAS 

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Rumus 

 

Keterangan: 

 : reliabilitas yang dicari 

  : banyaknya butir soal 

 : jumlah varians item 

 : varians total 

 

Dimana rumus varians ( ) sebagai berikut (Arikunto, 2012: 123). 

 

Keterangan: 

 : varians 

 : banyak peserta tes 

 : skor 

 

Kriteria 

Jika  maka soal reliabel, dengan klasifikasi nilai  sebagai berikut. 

 = Sangat Tinggi 

 = Tinggi 

 = Sedang 

 = Rendah 

  = Sangat Rendah 



123 
 

 

 

 

Perhitungan 

Berdasarkan taraf signifikan  dan banyak peserta tes , 

diperoleh . 

 

Tabel perhitungan varians tiap item 

 Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 Butir 6 

  886 650 323 869 816 224 

  166 142 91 159 140 60 

  27556 20164 8281 25281 19600 3600 

  32 32 32 32 32 32 

  0,78 0,62 2,01 2,46 6,36 3,48 

 

  

 

Tabel perhitungan varians total 

 Total 

  18818 

  758 

  574564 

  32 

  26,96 
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Oleh karena , maka soal tersebut reliabel dengan 

kategori reliabilitas sedang. 

 

 

Lampiran 9 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA 

UJI COBA SOAL KONEKSI MATEMATIS 

 

Rumus 

 

Keterangan: 

 : daya pembeda 

 : rata-rata kelompok atas 

 : rata-rata kelompok bawah 

 

Kriteria 

Nilai daya pembeda ( ) yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

 = Jelek (poor) 

 = Cukup (satisfactory) 

 = Baik (good) 

 = Baik Sekali (excellent) 

 = Tidak Baik 

 

Perhitungan 

Tabel perhitungan daya pembeda 

 

KELOMPOK ATAS 

Kode Siswa Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

Butir 

6 Nilai 

UC-6 6 6 3 6 6 8 79,55 
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UC-4 6 4 2 8 8 4 72,73 

UC-5 5 5 6 8 4 2 68,18 

UC-15 6 6 6 4 8 0 68,18 

UC-3 5 4 4 4 6 6 65,91 

UC-7 5 6 2 6 8 2 65,91 

UC-23 6 6 2 6 7 2 65,91 

UC-28 6 6 2 6 7 2 65,91 

Rata-rata 5,625 5,375 3,375 6 6,75 3,25   

KELOMPOK BAWAH 

Kode Siswa Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 

Butir 

6 Nilai 

UC-12 6 5 3 2 2 2 45,45 

UC-18 4 4 2 4 4 2 45,45 

UC-24 4 4 2 4 6 0 45,45 

UC-10 6 4 1 4 2 2 43,18 

UC-11 5 4 2 5 0 0 36,36 

UC-30 4 4 2 6 0 0 36,36 

UC-8 4 4 2 4 0 0 31,82 

UC-25 4 4 2 4 0 0 31,82 

Rata-rata 4,625 4,125 2 4,125 1,75 0,75   

Skor Maks 6 6 8 8 8 8   

D 0,16667 0,20833 0,22917 0,23438 0,625 0,3125   

Kriteria Cukup Cukup Cukup Baik Baik Sekali Baik   
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN 

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Rumus 

 

 

Kriteria 

Nilai taraf kesukaran ( ) yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

 = Soal Sukar 

 = Soal Sedang 

 = Soal Mudah 

 

Perhitungan 

Tabel perhitungan taraf kesukaran 

Kode Siswa Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 Butir 5 Butir 6 

UC-1 6 4 2 4 3 2 

UC-2 4 4 4 2 4 2 

UC-3 5 4 4 4 6 6 

UC-4 6 4 2 8 8 4 

UC-5 5 5 6 8 4 2 

UC-6 6 6 3 6 6 8 

UC-7 5 6 2 6 8 2 

UC-8 4 4 2 4 0 0 

UC-9 5 4 2 4 4 2 

UC-10 6 4 1 4 2 2 

UC-11 5 4 2 5 0 0 

UC-12 6 5 3 2 2 2 

UC-13 6 4 0 4 5 2 

UC-14 6 4 4 4 8 0 

UC-15 6 6 6 4 8 0 

UC-16 6 4 4 6 2 0 

UC-17 6 4 4 4 8 0 
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UC-18 4 4 2 4 4 2 

UC-19 4 4 2 6 4 2 

UC-20 5 4 4 6 6 0 

UC-21 6 4 2 4 4 2 

UC-22 4 4 2 6 4 2 

UC-23 6 6 2 6 7 2 

UC-24 4 4 2 4 6 0 

UC-25 4 4 2 4 0 0 

UC-26 6 4 4 2 4 2 

UC-27 4 4 6 6 6 2 

UC-28 6 6 2 6 7 2 

UC-29 6 6 2 6 6 2 

UC-30 4 4 2 6 0 0 

UC-31 4 4 4 6 2 6 

UC-32 6 4 2 8 2 2 

Rata-rata 5,1875 4,4375 2,84375 4,96875 4,375 1,875 

Skor Maksimal 6 6 8 8 8 8 

Taraf 

Kesukaran 0,86458 0,73958 0,47396 0,62109 0,54688 0,23438 

Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar 
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Lampiran 11 

REKAP HASIL ANALISIS  

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Berikut akan disajikan rekapitulasi hasil analisis soal uji coba berdasarkan 

hasil analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Mudah Cukup Tidak Digunakan 

2 Valid Mudah Cukup Tidak Digunakan 

3 Valid Sedang Cukup Digunakan 

4 Valid Sedang Baik Digunakan 

5 Valid Sedang Baik Sekali Digunakan 

6 Valid Sukar Baik Digunakan 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

No 
Kode 

Siswa 
Nilai Keterangan 

1 S-1 87,50 Tuntas 

2 S-2 81,25 Tuntas 

3 S-3 93,75 Tuntas 

4 S-4 81,25 Tuntas 

5 S-5 78,13 Tuntas 

6 S-6 81,25 Tuntas 

7 S-7 84,38 Tuntas 

8 S-8 87,50 Tuntas 

9 S-9 75,00 Tuntas 

10 S-10 81,25 Tuntas 

11 S-11 84,38 Tuntas 

12 S-12 75,00 Tuntas 

13 S-13 75,00 Tuntas 

14 S-14 81,25 Tuntas 

15 S-15 87,50 Tuntas 

16 S-16 93,75 Tuntas 

17 S-17 81,25 Tuntas 

18 S-18 68,75 Tidak Tuntas 

19 S-19 78,13 Tuntas 

20 S-20 81,25 Tuntas 

21 S-21 68,75 Tidak Tuntas 

22 S-22 81,25 Tuntas 

23 S-23 81,25 Tuntas 

24 S-24 93,75 Tuntas 

25 S-25 81,25 Tuntas 

26 S-26 75,00 Tuntas 

27 S-27 75,00 Tuntas 

28 S-28 75,00 Tuntas 

29 S-29 62,50 Tidak Tuntas 

30 S-30 93,75 Tuntas 

31 S-31 75,00 Tuntas 

32 S-32 81,25 Tuntas 
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Lampiran 13 

UJI NORMALITAS NILAI TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Hipotesis 

 Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

 Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima jika sig artinya data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 NILAI_TES 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 80,6647 

Std. Deviation 7,42226 

Most Extreme Differences Absolute ,187 

Positive ,187 

Negative -,156 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,060 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,211 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Simpulan 

Pada output di atas, diperoleh bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) , 

maka  diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi 

yang berdistibusi normal. 
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Lampiran 14 

UJI RATA-RATA NILAI TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Hipotesis 

 (rata-rata nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran CORE tidak mencapai KKM) 

 (rata-rata nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa pada model 

pembelajaran CORE telah mencapai KKM) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria Pengujian 

Terima  jika  dengan  dan peluang , 

selainnya  ditolak. 

Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

, peluang  

 

Pada taraf  dengan diperoleh  

Kesimpulan 

Karena , maka  ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa pada 

model pembelajaran CORE telah mencapai KKM.
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Lampiran 15 

UJI PROPORSI NILAI TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Hipotesis 

 (kemampuan koneksi matematis siswa pada model pembelajaran 

CORE tidak mencapai ketuntasan klasikal) 

 (proporsi siswa yang mencapai KKM telah mencapai ketuntasan 

klasikal) 

Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria Pengujian 

Tolak  jika  dengan taraf signifikan 5% dapat diperoleh 

dengan menggunkana tabel distrbusi z. 

Pengujian Hipotesis 

 

 

 

peluang  

 

Pada taraf  dengan peluang diperoleh  

Kesimpulan 

Karena  maka  ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan proporsi siswa yang mencapai KKM telah mencapai ketuntasan 

belajar klasikal. 
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Lampiran 16 

KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Sekolah  :   SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas/Semester :   VIII/1 

Materi Pokok :   Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu :   80 menit 

 

Indikator kemampuan koneksi matematis: 

5. Menghubungkan antar konsep atau prinsip matematika dalam topik yang sama 

6. Menghubungkan antar topik dalam matematika  

7. Menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

8. Menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari – hari. 

Kompetensi  Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Nomor 

Butir Soal 

Banyak 

Soal 

3.1 Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang 

koordinat Kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

1. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi titik 

terhadap titik asal (0,0)  

2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi titik 

Menghubungkan antar konsep 

atau prinsip matematika dalam 

topik yang sama. 

 

1,2,6 3 

Menghubungkan antar topik 3 1 
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Kompetensi  Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Nomor 

Butir Soal 

Banyak 

Soal 

 

4.1 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius. 

terhadap titik asal (0,0) dan 

titik tertentu (a,b) 

3. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi garis 

yang sejajar, tegak lurus dan 

berpotongan dengan sumbu-

X dan sumbu-Y 

dalam matematika  

 

Menghubungkan matematika 

dengan ilmu lain 

 

5 1 

Menghubungkan matematika 

dengan kehidupan sehari – hari. 

4 1 
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Lampiran 17 

SOAL UJI COBA TES 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Sekolah  :   SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas/Semester :   VIII/  

Materi Pokok :   Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu :   80 menit 

 

Petunjuk : 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis identitas diri pada lembar jawab yang disediakan. 

3. Periksa dan baca soal dengan teliti sebelum mengerjakan. 

4. Kerjakan dengan jujur. 

5. Ketika mengerjakan soal diharuskan siswa memenuhi kriteria 

penyelesaian masalah : 

a. Tulis apa yang diketahui dan ditanya. 

b. Nyatakan permasalahan ke dalam ide, simbol atau model matematika. 

c. Tulis rumus atau cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d. Pahami proses pengerjaan dengan memperhatikan cara yang benar. 

e. Tulis kesimpulan. 

 

Soal : 

1. Gambarlah denah sekolah SMP Negeri 34 Semarang dalam bidang 

koordinat Kartesius dengan posisi titik – titik berikut : 

a. Ruang Guru  di titik (0,0) 
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b. Perpustakaan berada ke barat berjarak 3 satuan dan ke utara 1 satuan  

dari Ruang Guru. 

c. Masjid berada ke barat berjarak 4  satuan dan ke utara 4 satuan dari 

Ruang Guru. 

d. UKS berada ke timur berjarak 2 satuan dan ke selatan 3 satuan dari 

Ruang Guru. 

e. Kantin berada ke timur berjarak 4 satuan dan ke selatan 5 satuan dari 

Ruang Guru. 

 

2. Perhatikan denah tempat berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan denah di atas, tentukan : 

a. Posisi Perumahan Asri dan Universitas Semarang terhadap SMP N 34 

Semarang 

b. Posisi ADA Swalayan dan Pizza Hut terhadap SPBU 

c. Posisi SPBU dan SMP N 34 Semarang terhadap Masjid An-Nur 

 

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Universitas Semarang 

SPBU 

Perumahan Asri 
Masjid An-Nur 

SMP N 34 Semarang 

Pizza Hut 

ADA Swalayan 
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3. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik (0,0) mengikuti 

pola: 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan 

ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 

satuan ke kanan, ...  

Tentukan koordinat lalat setelah bergerak : 

a. 10 kali    c. 25 kali 

b. 15 kali    d. 50 kali 

 

4. Menjelang lebaran, Ahmad akan membuat ketupat. Dia membuat kerangka 

dengan menggambar belah ketupat pada bidang koordinat Kartesius 

dengan 4 titik yaitu titik A(-2,1), B(2,6), C(6,1). Berapakah titik D yang 

harus digambar Ahmad pada bidang koordinat Kartesius agar membentuk 

belah ketupat yang sempurna? 

 

5. Perhatikan bidang koordinat berikut! 

  

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

Andini berangkat sekolah diantar oleh ayahnya mengendarai sepeda 

motor. Ayah Andini mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 45 

km/jam. Berapakah waktu (dalam menit) Andini dari rumah sampai di 

sekolah? 

km 

Rumah Andini 

Sekolah 

km 
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6. Pada bidang koordinat Kartesius diketahui titik A tegak lurus terhadap 

sumbu X dan melalui titik (4,-5). Titik A memiliki jarak 7 satuan terhadap 

garis m dan berada di kuadran III. 

a. Gambarlah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m. 

b. Gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m. 
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Lampiran 18 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

No. 

Soal 
Alternatif Jawaban 

Indikator 

Kemampuan 

Koneksi Matematis 

Skor 

1. Diketahui:  

a. Ruang Guru (0,0) 

b. Perpustakaan (-3,1)  

c. Masjid (-4,4) 

d. UKS (2,-3) 

e. Kantin (4,5) 

 2 

Ditanya:  

- Gambar Denah SMP Negeri 34 Semarang pada bidang koordinat Kartesius 

- Terletak pada kuadran berapa tempat-tempat tersebut 
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Penyelesaian: 

- Gambar Denah SMP 

Negeri 34 Semarang pada 

bidang koordinat 

Kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 3 

 

 

4 

2. Diketahui:  

- SMP N 34 Semarang (0,0) -    Masjid An-Nur (5,1) 

 

 

 

 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Masjid (-4,4) 

Perpustakaan 

(-3,1) 

Ruang Guru (0,0) 

UKS (2,-3) 

Kantin (4,-5) 

x 

U 

S 

B T 

y 
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- Universitas Semarang (-5,6) -    Pizza Hut (3,-5) 

- Perumahan Asri (-3,2)  -    ADA Swalayan (-4,-7) 

- SPBU (2,4) 

 

 

Ditanya:  

a. Posisi Perumahan Asri dan Universitas Semarang terhadap SMP N 34 Semarang 

b. Posisi ADA Swalayan dan Pizza Hut terhadap SPBU 

c. Posisi SPBU dan SMP N 34 Semarang terhadap Masjid An-Nur  

Penyelesaian:  

Dengan menggunakan rumus posisi titik asal A(a,b) terhadap posisi titik tertentu B(c,d): 

 

a. Posisi Perumahan Asri (-3,2) terhadap SMP N 34 Semarang (0,0) 

( x’, y’ )   =  (( -3 – 0 ),( 2 – 0 )) 

     =  ( -3,2 ) 

Posisi Universitas Semarang (-5,6) terhadap SMP N 34 Semarang (0,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

( x’, y’ )   =  (( -5 – 0 ),( 6 – 0 )) 

     =  ( -5,6 ) 

b. Posisi ADA Swalayan (-4,-7) terhadap SPBU (2,4) 

( x’, y’ )   =  (( -4 – 2 ),( -7 – 4 )) 

     =  ( -6,-11 ) 

Posisi Pizza Hut (3,-5) terhadap SPBU (2,4) 

( x’, y’ )   =  (( 3 – 2 ),( -5 – 4 )) 

     =  ( 1,-9 ) 

c. Posisi SPBU (2,4) terhadap Masjid An-Nur (5,1) 

( x’, y’ )   =  (( 2 – 5 ),( 4 – 1 )) 

     =  ( -3,3 ) 

Posisi SMP N 34 Semarang (0,0) terhadap Masji An-Nur (5,1) 

( x’, y’ )   =  (( 0 – 5 ),( 0 – 1 )) 

     =  ( -5,-1 ) 

 

 

 

Indikator 1 

 

 

4 

3. Diketahui: 

Lalat bergerak dari titik (0,0) mengikuti pola : 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 

 2 
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satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke 

bawah dan 1 satuan ke kanan, ...  

Ditanya: Koordinat lalat setelah bergerak : 

a. 10 kali   c. 25 kali 

b. 15 kali   d. 50 kali 

Penyelesaian: 

Lalat bergerak dari titik (0,0) dengan pola : 

- 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri pada koordinat (-1,1) 

- 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan pada koordinat (0,0) 

- 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri pada koordinat (-1,1) 

- 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan pada koordinat (0,0) 

Pada langkah ke 1,3,5,... (bilangan ganjil) terletak di koordinat (-1,1) 

Pada langkah ke 2,4,6,... (bilangan genap) terletak di koordinat (0,0) 

Indikator 2 4 
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Jadi, Koordinat lalat setelah bergerak : 

a. 10 kali adalah pada koordinat (0,0) 

Karena 10 adalah bilangan genap jadi mengikuti pola bilangan genap. 

b. 15 kali adalah pada koordinat (-1,1) 

Karena 15 adalah bilangan ganjil jadi mengikuti pola bilangan ganjil. 

c. 25 kali adalah pada koordinat (-1,1) 

Karena 25 adalah bilangan ganjil jadi mengikuti pola bilangan ganjil. 

d. 50 kali adalah pada koordinat (0,0) 

Karena 50 adalah bilangan genap jadi mengikuti pola bilangan genap. 

 

 2 

4. Diketahui: 

Titik Koordinat A(-2,1) , B(2,6) C(6,1)  2 

Ditanya: Titik Koordinat D agar terbentuk belah ketupat 
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Penyelesaian: 

Dengan menggunakan bidang koordinat 

Kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 4 4 

Jadi, titik koordinat D yang benar adalah pada koordinat D(2,-4) 
 2 

5. Diketahui:  Jarak (s) = 15 km 

  Kecepatan (v) = 45 km/jam 

 

 2 

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7

x 

y 

A (-2,1) 

B (2,6) 

C (6,1) 

D (2,-4) 
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Ditanya: Waktu yang ditempuh (dalam menit)? 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Kecepatan dalam menit 

       v =   

 =  

 =  

Rumus : s = v x t 

 s  = v x t     

 15  = 0,75 x t  

 t  =     

  = 20  

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 1 

 

 

 

 

4 
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Jadi, waktu yang ditempuh Andini dari rumah ke sekolah adalah 20 menit  2 

6. Diketahui:  

- Garis m tegak lurus terhadap sumbu X dan melalui titik (4,-5) 

- Titik A memiliki jarak 7 satuan terhadap garis m dan berada di kuadran III 
 2 

Ditanya:  

a. Gambarlah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m 

b. Gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m 

Penyelesaian : 

Dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 1  

 

 

 

 

 

 

6 

x 

y 

m b 
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a  adalah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m 

b adalah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m 
  

Total Skor Maksimal 44 

 

Lampiran 19 

RUBRIK PENSKORAN SOAL UJI COBA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/I 

Materi Pokok : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu : 80 Menit 

a 

A 
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No. Indikator 
Nomor 

Soal 
Kriteria Skor 

1. Menghubungkan antar 

konsep atau prinsip 

matematika dalam topik 

yang sama. 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menuliskan rumus dan menuliskan jawaban sesuai rumus 

serta jawaban akhir benar 

4 

Menuliskan jawaban sesuai rumus dan jawaban akhir benar  3 

Menuliskan jawaban sesuai rumus dan jawaban akhir salah 2 

Menuliskan jawaban tetapi tidak sesuai rumus dan jawaban 

akhir salah 

1 

Tidak menjawab. 0 

1 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya benar. 

4 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 3 
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kurang lengkap dan jawabannya benar. 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya salah . 

2 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 

kurang lengkap dan jawabannya salah. 

1 

Tidak menjawab. 0 

6 

 

Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya benar. 

6 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 

kurang lengkap dan jawabannya benar. 

4 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya salah . 

2 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 

kurang lengkap dan jawabannya salah. 

1 

Tidak menjawab. 0 

2. Menghubungkan antartopik 

dalam Matematika. 

3 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

1 
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dengan masalah yang disajikan. 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya 

dalam soal. 

0 

Menuliskan pola pada koordinat secara lengkap dan jawaban 

benar 

4 

Menuliskan pola pada koordinat namun tidak lengkap dan 

jawaban benar 

3 

Menuliskan pola pada koordinat secara lengkap tetapi 

jawaban salah 

2 

Menuliskan pola pada koordinat namun tidak lengkap dan 

jawaban salah 

1 

Tidak menjawab 0 

Menuliskan jawaban secara lengkap dan benar 2 

Menuliskan jawaban namun tidak lengkap tetapi jawaban 

benar 

1 

Tidak menjawab 0 

3. Menghubungkan antara 

Matematika dan ilmu 

lainnya. 

5 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menuliskan rumus kecepatan yang sesuai dan mengerjakan 

dengan lengkap dan benar 

4 

Menuliskan rumus kecepatan yang sesuai dan mengerjakan 

dengan benar namun kurang lengkap 

3 
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Tidak menuliskan rumus kecepatan tetapi jawaban benar 2 

Tidak menuliskan rumus kecepatan dan jawaban salah 1 

Tidak menjawab. 0 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan benar 2 

Tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar 

0 

4. Mengubungkan matematika 

dengan kehidupan sehari-

hari 

4 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya 

dalam soal. 

0 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat secara 

lengkap dan jawaban benar 

4 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat namun 

tidak lengkap dan jawaban benar 

3 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat secara 

lengkap dan jawaban salah 

2 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat namun 

tidak lengkap dan jawaban salah 

1 

Tidak menjawab 0 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan benar 2 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan namun salah atau 

tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

0 
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Lampiran 20 

PENGGALAN SILABUS 

Sekolah  :   SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas/Semester :   VIII / 1 

Materi Pokok :   Koordinat Kartesius 

Kompetensi Inti :   

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(JP) 

Sumber Belajar 

3.2 Menjelaskan 

kedudukan titik 

dalam bidang 

koordinat kartesius 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

konstekstual  

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

kartesius 

Koordinat 

Kartesius 

Connecting 

(menghubungkan) 

1. Mengamati 

permasalahan sehari-

hari yang berkaitan 

dengan koordinat 

kartesius. 

2. Siswa 

menghubungkan 

dengan materi yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru terkait masalah 

yang disajikan guru 

atau sebaliknya 

Organizing (mengolah 

informasi) 

4. Guru membimbing 

siswa untuk 

Pengetahuan: Tes 

Tes tertulis bentuk 

uraian dapat berupa 

kuis mengenai 

penyelesaian 

masalah sederhana 

yang terkait dengan 

posisi titik terhadap 

titik asal (0,0) dan 

titik tertentu (a,b). 

 

8 Buku guru dan buku 

siswa matematika 

Kelas VIII SMP/MTs 

Semester 1 Kurikulum 

2013 revisi 2017 
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mengolah ide-ide 

untuk memahami 

materi 

5. Siswa memahami 

materi yang 

diberikan guru 

Reflecting (mendalami) 

6. Siswa dibagi 

menjadi beberapa 

kelompok yang 

terdiri dari 4 orang 

7. Siswa berdiskusi 

dengan kelompok 

dan menjawab 

pertanyaan 

pertanyaan pada 

LKS secara 

berkelompok 

8. Siswa bertanya 

kepada guru apabila 

ada yang belum jelas 

pada LKS 

Extending 

(mengembangkan) 



157 
 

 

9. Salah satu kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusinya 

10. Siswa dari kelompok 

lain bertanya atau 

memberi tanggapan 

dari presentasi yang 

dilakukan 

11. Guru memberikan 

penguatan tentang 

materi yang 

dipelajari 

12. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

materi yang 

dipelajari 

13. Siswa mengerjakan 

latihan soal pada 

buku 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SMP N  34 SEMARANG 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/I 

Materi Pokok : Bidang Kartesius 

Alokasi Waktu  : 8 x 40 Menit (3 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

3.2 Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang koordinat 

kartesius yang dihubungkan 

dengan masalah kontekstual. 

3.2.1 Menentukan posisi titik 

terhadap titik asal (0,0) 

3.2.2 Menentukan posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) 

4.2  Menyelesaikan masalah yang 4.2.1  Siswa dapat menyelesaikan 
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KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

berkaitan dengan kedudukan 

titik dalam bidang koordinat 
kartesius 

soal yang berkaitan dengan 

posisi garis terhadap sumbu-

 dan sumbu- . 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran CORE dalam 

materi koordinat Kartesius diharapkan: 

1. Siswa dapat menggunakan bidang koordinat Kartesius untuk menentukan 

posisi titik. 

2. Siswa dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi 

garis. 

3. Siswa dapat menggambar titik dan garis pada bidang Kartesius 

 

D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, mengomunikasikan) 

2. Model  :   CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 

3. Metode :   Diskusi, Ceramah dan Tanya jawab 

 

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

Media  : LKS dan PPT. 

Alat  : Laptop, LCD proyektor, buku berpetak. 

Sumber Belajar :  

Buku Guru Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester I Revisi 2017 

Buku Siswa Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester I Revisi 2017 
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F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke 1 (2 JP = 2 × 40 menit) 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Guru masuk kelas tepat waktu dan 

memberi salam 

 Disiplin 

2. Guru membuka pelajaran dengan 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa 

 Religius 

3. Guru mempersiapkan  kondisi psikis 

dan fisik  siswa antara lain dengan: 

a. Menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa 

b. Meminta siswa untuk merapikan 

tempat duduk, mengambil sampah 

di sekitar tempat duduk serta 

merapikan pakaian 

c. Meminta siswa yang piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila 

masih kotor 

d. Meminta siswa menyiapkan alat 

tulis yang dibutuhkan serta 

membuka Buku Matematika untuk 

SMP/MTS Kelas VIII 

 Peduli 



161 
 

 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

4. Guru memotivasi siswa dengan sesuatu 

yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari, yakni koordinat 

kartesius 

  

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan disampaikan, tujuan yang akan 

dicapai dan  manfaat penggunaan 

koordinat kartesius dalam kehidupan 

sehari-hari 

  

6. Guru  menjelaskan model 

pembelajaran CORE serta diskusi 

kelompok yang akan digunakan pada 

pembelajaran ini 

  

7. Guru menyampaikan teknik penilaian 

yaitu  tes tertulis. 

 

  

KEGITAN INTI (50 menit) 

Tahap 1 : Connecting 

1. Siswa mengamati permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan posisi titik terhadap titik awal 

(0,0) (PPT 1) 

Mengamati  

2. Setelah mengamati diharapkan muncul 

rasa ingin tahu terkait materi posisi 

titik terhadap titik awal (0,0) dari siswa 

Menanya Percaya 

Diri 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

sehingga siswa langsung menanyakan 

kepada guru, apabila tidak ada siswa 

yang bertanya maka guru yang akan 

bertanya 

Tahap 2 : Organizing 

3.  Guru membimbing siswa mengolah 

ide-ide untuk memahami materi 

  

4 Siswa memahami materi yang 

disampaikan guru 

  

Tahap 3 : Reflecting 

5. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang 

 Disiplin 

6. Guru membagikan LKS 1 yang 

berhubungan dengan materi posisi titik 

terhadap titik awal (0,0) dan meminta 

siswa mengamati langkah-langkah 

kegiatan di LKS 1 

Mengamati  

7. Siswa bertanya kepada guru apabila 

terdapat langkah-langkah yang belum 

jelas di LKS 1 

Menanya Percaya 

Diri 

8. Siswa mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam LKS 1 

secara berkelompok 

Mengumpulkan 

informasi dan 

Menalar 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

Tahap 4 : Extending 

9. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

Mengomunikasikan Percaya 

diri 

10. Siswa dari kelompok lain bertanya atau 

memberi tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan 

Mengomunikasikan Percaya 

diri 

11. Guru memberi penguatan kepada siswa 

tentang posisi titik terhadap titik awal 

(0,0) (PPT 1) 

  

12. Siswa bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan terkait materi yang 

sudah dipelajari yaitu posisi titik 

terhadap titik awal (0,0) 

Mengomunikasikan  

13. Guru menampilkan beberapa contoh 

soal penerapan posisi titik terhadap 

titik awal (0,0) (PPT 1) 

  

PENUTUP (20 menit) 

1. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang apa yang telah dipelajari 

kepada siswa 

Menanya Percaya 

diri 

2. Guru memberikan latihan soal dari 

buku siswa untuk mengetahui 

pemahaman siswa tentang posisi titik 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

terhadap titik awal (0,0) 

3. Guru menginformasikan materi 

berikutnya yaitu posisi titik terhadap 

titik tertentu (a,b). 

  

4. Guru mengakhiri pelajaran dan 

memimpin doa serta mengucapkan 

salam 

 Religius 

 

Pertemuan ke 2 (3 JP = 3 × 40 menit) 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Guru masuk kelas tepat waktu dan 

memberi salam 

 Disiplin 

2. Guru membuka pelajaran dengan 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa 

 Religius 

3. Guru mempersiapkan  kondisi psikis 

dan fisik  siswa antara lain dengan: 

a. Menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa 

b. Meminta siswa untuk merapikan 

tempat duduk, mengambil sampah 

di sekitar tempat duduk serta 

 Peduli 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

merapikan pakaian 

c. Meminta siswa yang piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila 

masih kotor 

d. Meminta siswa menyiapkan alat 

tulis yang dibutuhkan serta 

membuka Buku Matematika untuk 

SMP/MTS Kelas VIII 

4. Guru memotivasi siswa dengan sesuatu 

yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari, yakni posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) 

  

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan disampaikan, tujuan yang akan 

dicapai dan  manfaat penggunaan 

posisi titik terhadap titik tertentu (a,b) 

dalam kehidupan sehari-hari 

  

6. Guru  menjelaskan model 

pembelajaran CORE serta diskusi 

kelompok yang akan digunakan pada 

pembelajaran ini 

  

7. Guru memberikan apresepsi tentang 

konsep posisi titik terhadap titik asal 

(0,0) yang menjadi materi prasyarat 

yang harus dikuasai siswa untuk 

mempelajari posisi titik terhadap titik 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

tertentu (a,b) 

KEGITAN INTI (80 menit) 

Tahap 1 : Connecting 

1. Siswa mengamati permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan posisi titik terhadap titik 

tertentu (a,b) (PPT 2) 

Mengamati  

2. Setelah mengamati diharapkan muncul 

rasa ingin tahu terkait posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) dari siswa 

sehingga siswa langsung menanyakan 

kepada guru, apabila tidak ada siswa 

yang bertanya maka guru yang akan 

bertanya 

Menanya Percaya 

Diri 

Tahap 2 : Organizing 

3.  Guru membimbing siswa mengolah 

ide-ide untuk memahami materi 

  

4 Siswa memahami materi yang 

disampaikan guru 

  

Tahap 3 : Reflecting 

5. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang 

 Disiplin 

6. Guru membagikan LKS 2 yang Mengamati  
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

berhubungan dengan posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) dan 

meminta siswa mengamati langkah-

langkah kegiatan di LKS 2 

7. Siswa bertanya kepada guru apabila 

terdapat langkah-langkah yang belum 

jelas di LKS 2 

Menanya Percaya 

Diri 

8. Siswa mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam LKS 2 

secara berkelompok 

Mengumpulkan 

informasi dan 

Menalar 

 

Tahap 4 : Extending 

9. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

Mengomunikasikan Percaya 

diri 

10. Siswa dari kelompok lain bertanya atau 

memberi tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan 

Mengomunikasikan Percaya 

diri 

11. Guru memberi penguatan kepada siswa 

tentang posisi titik terhadap titik 

tertentu (a,b) (PPT 2) 

  

12 Siswa bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan terkait materi yang 

sudah dipelajari yaitu posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) 

Mengomunikasikan  

13. Guru menampilkan beberapa contoh 

soal penerapan posisi titik terhadap 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

titik tertentu (a,b)  (PPT 2) 

PENUTUP (30 menit) 

1. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang apa yang telah dipelajari 

kepada siswa 

Menanya Percaya 

diri 

2. Guru memberikan latihan soal pada 

buku siswa untuk mengetahui 

pemahaman siswa tentang posisi titik 

terhadap titik tertentu (a,b) 

  

3. Guru menginformasikan materi 

berikutnya yaitu posisi titik terhadap 

sumbu-X dan sumbu-Y 

  

4. Guru mengakhiri pelajaran dan 

memimpin doa serta mengucapkan 

salam 

 Religius 

 

Pertemuan ke 3 (3 JP = 3 × 40 menit) 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Guru masuk kelas tepat waktu dan 

memberi salam 

 Disiplin 

2. Guru membuka pelajaran dengan  Religius 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa 

3. Guru mempersiapkan  kondisi psikis 

dan fisik  siswa antara lain dengan: 

a. Menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa 

b. Meminta siswa untuk merapikan 

tempat duduk, mengambil sampah 

di sekitar tempat duduk serta 

merapikan pakaian 

c. Meminta siswa yang piket untuk 

membersihkan papan tulis apabila 

masih kotor 

d. Meminta siswa menyiapkan alat 

tulis yang dibutuhkan serta 

membuka Buku Matematika untuk 

SMP/MTS Kelas VIII 

 Peduli 

4. Guru memotivasi siswa dengan sesuatu 

yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari, yakni posisi titik 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y 

  

5. Guru menginformasikan materi yang 

akan disampaikan, tujuan yang akan 

dicapai dan  manfaat penggunaan 

posisi titik terhadap sumbu-X dan 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

sumbu-Y dalam kehidupan sehari-hari 

6. Guru  menjelaskan model 

pembelajaran CORE serta diskusi 

kelompok yang akan digunakan pada 

pembelajaran ini 

  

7. Guru memberikan apresepsi tentang 

posisi titik terhadap titik asal (0,0) dan 

posisi titik terhadap titik tertentu (a,b) 

yang menjadi materi prasyarat yang 

harus dikuasai siswa untuk 

mempelajari posisi titik terhadap 

sumbu-X dan sumbu-Y 

  

KEGITAN INTI (50 menit) 

Tahap 1 : Connecting 

1. Siswa mengamati permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan hubungan posisi titik terhadap 

sumbu-X dan sumbu-Y (PPT 3) 

Mengamati  

2. Setelah mengamati diharapkan muncul 

rasa ingin tahu terkait hubungan 

bilangan bentuk akar dan bilangan 

berpangkat dari siswa sehingga siswa 

langsung menanyakan kepada guru, 

apabila tidak ada siswa yang bertanya 

maka guru yang akan bertanya 

Menanya Percaya 

Diri 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

Tahap 2 : Organizing 

3.  Guru membimbing siswa mengolah 

ide-ide untuk memahami materi 

  

4 Siswa memahami materi yang 

disampaikan guru 

  

Tahap 3 : Reflecting 

5. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 

beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 4-5 orang 

 Disiplin 

6. Guru membagikan LKS 3 yang 

berhubungan dengan posisi titik 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y dan 

meminta siswa mengamati langkah-

langkah kegiatan di LKS 3 

Mengamati  

7. Siswa bertanya kepada guru apabila 

terdapat langkah-langkah yang belum 

jelas di LKS 3 

Menanya Percaya 

Diri 

8. Siswa mendiskusikan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam LKS 3 

secara berkelompok 

Mengumpulkan 

informasi dan 

Menalar 

 

Tahap 4 : Extending 

9. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

Mengomunikasikan Percaya 

diri 

10. Siswa dari kelompok lain bertanya atau Mengomunikasikan Percaya 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

memberi tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan 

diri 

11. Guru memberi penguatan kepada siswa 

tentang posisi titik terhadap sumbu-X -

dan sumbu-Y (PPT 3) 

  

12. Siswa bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan terkait materi yang 

sudah dipelajari yaitu posisi titik 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y 

Mengomunikasikan  

13. Guru menampilkan beberapa contoh 

soal penerapan posisi titik terhadap 

sumbu-X dan sumbu-Y (PPT 3) 

  

PENUTUP (20 menit) 

1. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang apa yang telah dipelajari 

kepada siswa 

Menanya Percaya 

diri 

2. Guru memberikan latihan soal pada 

buku siswa untuk mengetahui 

pemahaman siswa tentang posisi titik 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y 

  

3. Guru menginformasikan untuk 

pertemuan selanjutnya yaitu ulangan 

materi koordinat kartesius 
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No. Kegiatan Pembelajaran 
Pendekatan 

Saintifik 
Karakter 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan 

mempin doa serta mengucapkan salam 

 Religius 

 

G. Penilaian 

1) Teknik  :   Tes 

2) Bentuk Tes  :   Tes Uraian 

 

 

      

 Semarang,    Agustus 2019 

Guru Mata Pelajaran    Peneliti 

 

 

 

 

Alfiah, S.Pd.     Amrudin Miftahusani 

NIP. 19680618 200604 2 007   NIM. 4101415135 
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Kelompok : 

Anggota :  

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. .......................................... 

 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok    : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

 

Ayo Amati 

 

LEMBAR KERJA SISWA - 1 

 

Lampiran 22 

LEMBAR KERJA SISWA 
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Ayo Ingat  

 

 

Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun, 

mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya 

memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro 

dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari 

sekolah, sengan menggunakan sepeda mereka yang menempuh jalan yang 

berbeda. Warna merah adalah rute yang dilalui Bella, warna biru adalah rute 

perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukan peta. Ternyata Bella datang 

lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa 

menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa 

Bella datang lebih awal daripada Diva?  

 

 

 

 

Posisi titik terhadap sumbu-X dan sumbu-Y 
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Ga

mbar 1. Koordinat Kartesius 

Dapat ditulis posisi titik – titik, yaitu : 

Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu-X dan 3 satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik B berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik C berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik D berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... Satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik E berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik F berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik G berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 

Titik H berjarak ... satuan terhadap sumbu-X dan ... satuan terhadap sumbu-Y. 
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Gambar 2. Koordinat Kartesius 

 

Ingatkah kalian mengenai kuadran pada koordinat kartesius? 

Dalam koordinat kartesius terdiri dari empat kuadran. Menurut konvensi yang 

berlaku, keempat kuadran diurutkan mulai dari yang kanan atas (kuadran I), 

melingkar melawan arah jarum jam (lihat Gambar 2). Pada kuadran I, kedua 

koordinat (x dan y) bernilai positif. Pada kuadran II, koordinat x bernilai negatif 

dan koordinat y bernilai positif. Pada kuadran III, kedua koordinat bernilai 

negatif, dan pada kuadran IV, koordinat x bernilai positif dan y negatif.  
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1. Tentukan letak titik A(-4,5), B(0,-6), C(5,3), dan D(-3,6), E(-5,-2), F(-2,-5) pada 

bidangKartesius di bawah! 

 

 
 

 

 

 

2. Tentukan titik A, B, C, D, E dan F yang berada pada 4 kuadran bidang koordinat 

cartesius! 

Perhatikan gambar 

1.2  

 

 

 

Menggambar titik pada bidang kartesius jika diketahui koordinatnya. 

X 

Y 

Gambar 1.3 Koordinat titik-titik pada bidang koordinat 

Menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius 4 kuadran 

 

 Pada kuadran I adalah titik C (5,3) 

 Pada kuadran II adalah titik .... (... , ...) dan ... (... , ...) 

 Pada kuadran III adalah titik .... (... , ...) dan ... (... , ...) 

 Pada kuadran IV adalah titik .... (... , ...) 

 

Gambar 1.3. Empat kuadran bidang koordinat 
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LEMBAR KERJA SISWA - 2 

Kelompok : 

Anggota :  

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok    : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

 

Ayo Amati 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1 

Dalam sebuah perkemahan terdapat beberapa tempat penunjang kegiatan, yaitu 

pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan 

denah perkemahan dibawah in! 
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 Ayo Kita 

Menggali Informasi 
 

Gambar 3. Denah Perkemahan 

 

 

 

 

Perhatikan denah perkamahan di atas, dan buatlah pertanyaan yang berkaitan 

dengan posisi objek tertentu terhadap objek yang lain, misalnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? 

2. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda  1? 

 

 

 

 

 

Berdasarkan daerah perkemahan pada Gambar 2, tentukan: 

1. Posisi beberapa objek terhadap pos utama, 

2. Posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, 

3. Posisi beberapa objek terhadap kolam. 

 

 

 

 

 

Posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisi beberapa tempat terhadap 

tanah lapang dan kolam dapat dituliskan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

? Ayo Bertanya 

 

Alternatif  

Pemecahan Masalah 
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Tempat 

Posisi tempat terhadap 

Pos 

utama 
Keterangan 

Tanah 

lapang 
Keterangan Kolam Keterangan 

Perumahan  6 satuan ke 

kanan, 5 

satuan keatas 

 10 satuan 

ke kanan,  

2 satuan ke 

atas 

 9 satuan ke 

kanan 

8 satuan ke 

atas 

Pemakaman  5 satuan ke 

kiri, 2 satuan 

ke bawah 

 1 satuan ke 

kiri 

5 satuan ke 

bawah 

 2 satuan ke 

kiri 

1 satuan ke 

atas 

Pasar  4 satuan ke 

kanan, 3 

satuan ke atas 

 8 satuan ke 

kanan,  

0 satuan ke 

atas 

 7 satuan ke 

kanan, 

6 satuan ke 

atas 

Teka – teki 

tersembunyi 
 8 satuan ke 

kiri, 5 satuan 

ke atas 

 

 

2 satuan ke 

kiri, 

1 satuan ke 

bawah 

 3 satuan ke 

kiri, 

5 satuan ke 

atas 

Tenda 1  2 satuan ke 

kanan 
 6 satuan ke 

kanan, 

3 satuan ke 

bawah 

 5 satuan ke 

kana,  

3 satuan ke 

atas 

Pos 1  2 satuan ke 

kanan, 5 

satuan ke atas 

 6 satuan ke 

kanan, 

2 satuan ke 

atas 

 5 satuan ke 

kanan, 

8 satuan ke 

atas. 
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 Ayo Menalar 

 

 Ayo Berbagi 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian mengamati daerah perkemahan pada Gambar 2, coba lengkapilah 

tabel 2 berikut ini! 

No 

Posisi dari titik asal (0,0) Posisi Terhadap 

Objek Koordinat 
Tenda 1 

 
Pos 1  Pasar  

1 Perumahan  

4 satuan ke 

kanan dan 5 

satuan ke atas 

4 satuan ke 

kanan dan 0 

satuan ke atas 

2 satuan ke 

kanan dan 2 

satuan ke atas 

2 Pemakaman     

3 Pasar     

4 Hutan     

5 Tenda 1     

6 Tenda 2     

7 Pos 1     

8 Pos 2     

 

 

 

Setelah kalian melengkap tabel 2 di atas, coba sekarang presentasikan hasil 

yang kalian dapat didepan kelas, dan cocokkanlah jawaban kalian dengan 

jawaban teman kalian. Apabila terjadi perbedaan maka diskusikanlah! 
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LEMBAR KERJA SISWA - 3 

Kelompok : 

Anggota :  

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. .......................................... 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok    : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

 

Ayo Amati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan garis l, garis m, dan garis n, pada koordinat kartesius di bawah ini 

terhadap sumbu-X dan sumbu-Y. 
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Tulislah garis-garis yang sejajar, tegak lurus dan memotong sumbu-X dan 

sumbu-Y dari gambar di atas. 

Gambar (a) Gambar (b) Gambar (c) 

Garis-garis 

yang ............. 

dengan 

sumbu-X 

Garis-garis 

yang ............. 

dengan 

sumbu-Y 

Garis-garis 

yang ............. 

dengan 

sumbu-X 

Garis-garis 

yang ............. 

dengan 

sumbu-Y 

Garis-garis 

yang ............. 

dengan 

sumbu-Y 

l1, l2, l3, l4 m1, m2, m3, m4 m1, m2, m3, m4 l1, l2, l3, l4 n1, n1 
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Terkait dengan fokus pengamatan di atas, coba buatlah pertanyaan yang 

memuat kata-kata “sumbu-X, sumbu-Y” serta “sejajar” dan “tegak lurus”. 

 

Agar kalian memahami lebih jauh tentang macam-macam garis pada bidang 

kartesius, perhatikan contoh berikut. 

 

Gambarlah garis yang l yang melalui titik A(3, -5) yang tidak sejajar dengan 

sumbu-X dan tidak tegak lurus dengan sumbu-Y. 

 

Gambar garis yang l yang melalui titik A(3, -5) yang tidak sejajar dengan 

sumbu-X dan tidak tegak lurus dengan sumbu-Y adalah sebagai berikut. 
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Apakah masih ada garis lain yang melalui titik A(3,-5) yang tidak sejajar pada 

sumbu-X dan tidak sejajar dengan sumbu-Y? Jika ada, ada berapa garis yang 

melalui titik A(3,-5) yang tidak sejajar pada sumbu-X dan tidak sejajar dengan 

sumbu-Y? 

 

Gambarlah garis m dan n yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan 

sumbu-X dan sumbu-Y. 
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Lampiran 23 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Sekolah  :   SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas/Semester :   VIII/1 

Materi Pokok :   Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu :   80 menit 

 

Indikator kemampuan koneksi matematis: 

1. Menghubungkan antar konsep atau prinsip matematika dalam topik yang sama 

2. Menghubungkan antar topik dalam matematika  

3. Menghubungkan matematika dengan ilmu lain 

4. Menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari – hari. 

Kompetensi  Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Nomor 

Butir Soal 

Banyak 

Soal 

3.1 Menjelaskan kedudukan 

titik dalam bidang 

1. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi titik 

Menghubungkan antar konsep 

atau prinsip matematika dalam 

4 3 
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Kompetensi  Dasar Indikator Soal 
Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Nomor 

Butir Soal 

Banyak 

Soal 

koordinat Kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

 

4.1 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius. 

terhadap titik asal (0,0)  

2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi titik 

terhadap titik asal (0,0) dan 

titik tertentu (a,b) 

3. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan posisi garis 

yang sejajar, tegak lurus dan 

berpotongan dengan sumbu-

X dan sumbu-Y 

topik yang sama. 

Menghubungkan antar topik 

dalam matematika  

 

1 1 

Menghubungkan matematika 

dengan ilmu lain 

 

3 1 

Menghubungkan matematika 

dengan kehidupan sehari – hari. 

2 1 
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Lampiran 24 

SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Sekolah  :   SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas/Semester :   VIII / 1 

Materi Pokok :   Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu :   80 menit 

 

Petunjuk : 

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis identitas diri yaitu pada lembar jawab yang disediakan. 

3. Periksa dan baca soal dengan teliti sebelum mengerjakan. 

4. Kerjakan dengan jujur. 

5. Ketika mengerjakan soal diharuskan siswa memenuhi kriteria 

penyelesaian masalah : 

a. Tulis apa yang diketahui dan ditanya. 

b. Nyatakan permasalahan ke dalam ide, simbol atau model matematika. 

c. Tulis rumus atau cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d. Pahami proses pengerjaan dengan memperhatikan cara yang benar. 

e. Tulis kesimpulan. 

 

Soal : 

1. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik (0,0) mengikuti 

pola: 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan 

ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 

satuan ke kanan, ...  

Tentukan koordinat lalat setelah bergerak : 
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a. 10 kali    c. 25 kali 

b. 15 kali    d. 50 kali 

2. Menjelang lebaran, Ahmad akan membuat ketupat. Dia membuat kerangka 

dengan menggambar belah ketupat pada bidang koordinat Kartesius 

dengan 4 titik yaitu titik A(-2,1), B(2,6), C(6,1). Berapakah titik D yang 

harus digambar Ahmad pada bidang koordinat Kartesius agar membentuk 

belah ketupat yang sempurna? 

 

3. Perhatikan bidang koordinat berikut! 

  

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

Andini berangkat sekolah diantar oleh ayahnya mengendarai sepeda 

motor. Ayah Andini mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 45 

km/jam. Berapakah waktu (dalam menit) Andini dari rumah sampai di 

sekolah? 

4. Pada bidang koordinat Kartesius diketahui titik A tegak lurus terhadap 

sumbu X dan melalui titik (4,-5). Titik A memiliki jarak 7 satuan terhadap 

garis m dan berada di kuadran III. 

a. Gambarlah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m. 

b. Gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m.

km 

Rumah Andini 

Sekolah 

km 
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Lampiran 25 

KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

No. 

Soal 
Alternatif Jawaban 

Indikator 

Kemampuan 

Koneksi Matematis 

Skor 

1. Diketahui: 

Lalat bergerak dari titik (0,0) mengikuti pola : 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 

satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke 

bawah dan 1 satuan ke kanan, ... 
 2 

Ditanya: Koordinat lalat setelah bergerak : 

a. 10 kali   c. 25 kali 

b. 15 kali   d. 50 kali 
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Penyelesaian: 

Lalat bergerak dari titik (0,0) dengan pola : 

- 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri pada koordinat (-1,1) 

- 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan pada koordinat (0,0) 

- 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri pada koordinat (-1,1) 

- 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan pada koordinat (0,0) 

Pada langkah ke 1,3,5,... (bilangan ganjil) terletak di koordinat (-1,1) 

Pada langkah ke 2,4,6,... (bilangan genap) terletak di koordinat (0,0) 

Indikator 2 4 

Jadi, Koordinat lalat setelah bergerak : 

a. 10 kali adalah pada koordinat (0,0) 

Karena 10 adalah bilangan genap jadi mengikuti pola bilangan genap. 

b. 15 kali adalah pada koordinat (-1,1) 

Karena 15 adalah bilangan ganjil jadi mengikuti pola bilangan ganjil. 

c. 25 kali adalah pada koordinat (-1,1) 

Karena 25 adalah bilangan ganjil jadi mengikuti pola bilangan ganjil. 

d. 50 kali adalah pada koordinat (0,0) 

 2 
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Karena 50 adalah bilangan genap jadi mengikuti pola bilangan genap. 

 

2. Diketahui: 

Titik Koordinat A(-2,1) , B(2,6) C(6,1)  2 

Ditanya: Titik Koordinat D agar terbentuk belah ketupat 
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Penyelesaian: 

Dengan menggunakan bidang koordinat 

Kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 4 4 

Jadi, titik koordinat D yang benar adalah pada koordinat D(2,-4) 
 2 

3. Diketahui:  Jarak (s) = 15 km 

  Kecepatan (v) = 45 km/jam  2 

Ditanya: Waktu yang ditempuh (dalam menit)? 

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7

x 

y 

A (-2,1) 

B (2,6) 

C (6,1) 

D (2,-4) 
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Penyelesaian: 

Kecepatan dalam menit 

       v =   

 =  

 =  

Rumus : s = v x t 

 s  = v x t     

 15  = 0,75 x t  

 t  =     

  = 20 

Indikator 1 4 

Jadi, waktu yang ditempuh Andini dari Rumah ke Sekolah adalah 20 menit  2 

4. Diketahui:  

- Garis m tegak lurus terhadap sumbu X dan melalui titik (4,-5) 

- Titik A memiliki jarak 7 satuan terhadap garis m dan berada di kuadran III 
 2 

Ditanya:  
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a. Gambarlah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m 

b. Gambarlah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m 

Penyelesaian : 

 

Dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

x 

y 

b 
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a adalah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis m 

b adalah garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis m 
  

Total Skor Maksimal 32 
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Lampiran 26 

RUBRIK PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 34 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/I 

Materi Pokok  : Koordinat Kartesius 

Alokasi Waktu : 80 Menit 

No. Indikator 
Nomor 

Soal 
Kriteria Skor 

1. Menghubungkan antar 

konsep atau prinsip 

matematika dalam topik 

yang sama. 

4 

 

 

Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya benar. 

6 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 4 
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kurang lengkap dan jawabannya benar. 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai secara 

lengkap dan jawabannya salah . 

2 

Menggambarkan pada bidang kartesius yang sesuai namun 

kurang lengkap dan jawabannya salah. 

1 

Tidak menjawab. 0 

2. Menghubungkan antartopik 

dalam Matematika. 

1 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya 

dalam soal. 

0 

Menuliskan pola pada koordinat secara lengkap dan jawaban 

benar 

4 

Menuliskan pola pada koordinat namun tidak lengkap dan 

jawaban benar 

3 

Menuliskan pola pada koordinat secara lengkap tetapi 

jawaban salah 

2 

Menuliskan pola pada koordinat namun tidak lengkap dan 

jawaban salah 

1 

Tidak menjawab 0 

Menuliskan jawaban secara lengkap dan benar 2 

Menuliskan jawaban namun tidak lengkap tetapi jawaban 

benar 

1 

Tidak menjawab 0 

3. Menghubungkan antara 3 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan dengan 2 
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Matematika dan ilmu 

lainnya. 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau dinyatakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam 

soal. 

0 

Menuliskan rumus kecepatan yang sesuai dan mengerjakan 

dengan lengkap dan benar 

4 

Menuliskan rumus kecepatan yang sesuai dan mengerjakan 

dengan benar namun kurang lengkap 

3 

Tidak menuliskan rumus kecepatan tetapi jawaban benar 2 

Tidak menuliskan rumus kecepatan dan jawaban salah 1 

Tidak menjawab. 0 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan benar 2 

Tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan 

benar 

0 

4. Menghubungkan 

matematika dengan 

kehidupan sehari-hari 

2 Menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar sesuai dengan masalah yang disajikan. 

2 

Menuliskan hal-hal yang diketahui atau ditanyakan namun 

kurang benar atau kurang lengkap atau hanya menuliskan hal-

hal yang diketahui atau ditanyakan namun benar sesuai 

dengan masalah yang disajikan. 

1 

Tidak menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya 

dalam soal. 

0 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat secara 

lengkap dan jawaban benar 

4 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat namun 3 



201 
 

 

tidak lengkap dan jawaban benar 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat secara 

lengkap dan jawaban salah 

2 

Menggambarkan belah ketupat pada bidang koordinat namun 

tidak lengkap dan jawaban salah 

1 

Tidak menjawab 0 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan dengan benar 2 

Menuliskan kesimpulan dari permasalahan namun salah atau 

tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

0 
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Lampiran 27 

 

 

 

ANGKET DISPOSISI PRODUKTIF SISWA 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

2. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor absen pada bagian atas lembar 

angket yang telah disediakan. 

3. Tanyakan pada guru jika ada pertanyaan yang kurang jelas. 

4. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang anda 

lakukan karena hasil dari angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau 

nilai raport anda. 

5. Beri tanda centang (√) pada kolom yang merupakan jawaban yang sesuai 

dengan kebiasaan anda sehari-hari. 

6. Jika anda ingin memperbaiki jawaban yang salah, maka berilah tanda dua 

garis mendatar pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda centang 

pada jawaban yang anda anggap benar sesuai dengan keadaan anda. 

7. Jika sudah selesai mengisi lembar angket, periksa kembali jawaban untuk 

memastikan semua nomor sudah dijawab. 

Keterangan: 

SL : Selalu 

S : Sering 

KK : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

No Pertanyaan SL S KK TP 

1. Ketika menghadapi kesulitan dalam 

belajar matematika saya mencoba lagi 

belajar dari sumber-sumber yang lain 

    

2. Belajar matematika membuat saya 

percaya diri 

    

3. Saya berani bertanya tentang materi 

matematika yang saya tidak tahu 

    

4. Saya bersemangat belajar matematika 

dari berbagai buku 

    

5. Belajar kelompok membantu saya belajar 

matematika 

    

6. Saya senang belajar matematika karena 

dapat menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

    

7. Saya cepat menyerah menghadapi soal     
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matematika yang sukar 

8. Saya sudah belajar keras dan yakin akan 

lulus dalam tes matematika yang akan 

datang 

    

9. Saya merasa khawatir dengan hasil tes 

saya 

    

10. Saya yakin bahwa saya mampu 

menyelesaikan soal matematika 

    

11. Saya ragu dapat menyelesaikan tugas 

matematika yang ada 

    

12. Ketika salah mengerjakan soal, saya 

berani bertanya pada guru/teman 

    

13. Ketika belajar matematika, tak terasa 

waktu berjalan cepat 

    

14. Dalam belajar matematika tidak perlu 

pendapat teman 

    

15. Belajar matematika membuat saya 

merasa tak nyaman 

    

16. Ketika menghadapi kesulitan 

mengerjakan soal, saya melihat pekerjaan 

teman saya 

    

17. Saya optimis dapat mengatasi kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang saya hadapi 

    

18. Saya malas menyelesaikan soal 

matematika bentuk uraian 

    

19. Saya semangat belajar karena saya ingin 

menjadi siswa berprestasi di sekolah. 

    

20. Belajar matematika membuat saya 

mengantuk 

    

21. Saya merasa senang membantu teman 

dalam mengerjakan soal matematika 

karena dapat membuat saya lebih pintar 
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Lampiran 28 

PEDOMAN PENSKORAN ANGKET DISPOSISI PRODUKTIF SISWA 

(1) Apabila pernyataan positif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban Selalu diberi skor 4 

b) Jawaban Sering diberi skor 3 

c) Jawaban Kadang-kadang diberi skor 2 

d) Jawaban Tidak pernah diberi skor 1 

(2) Apabila pernyataan negatif, pedoman penskoran adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban Selalu diberi skor 1 

b) Jawaban Sering diberi skor 2 

c) Jawaban Kadang-kadang diberi skor 3 

d) Jawaban Tidak pernah diberi skor 4 

(3) Skor penentuan kategori disposisi produktif siswa sesuai dengan tabel 

berikut: 

Interval Nilai Kategori Disposisi Produktif 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

Keterangan: 

 : skor siswa 

 : rata-rata 

 : standar deviasi 
 

 

Keterangan: 

 : jumlah skor siswa 

 : banyak siswa 

 

 

Keterangan: 

 : tiap skor siswa dikuadratkan lalu 

dijumlah, kemudian dibagi  

 : jumlah skor siswa dibagi , lalu 
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dikuadratkan 
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Lampiran 29 

SKALA DISPOSISI PRODUKTIF 

 

No Indikator Disposisi 

Produktif 

Pernyataan + - No 

Butir 

1 Tidak mudah 
menyerah 

Ketika menghadapi kesulitan 
dalam belajar matematika saya 

mencoba lagi belajar dari 

sumber-sumber yang lain 

√  1 

Saya sudah belajar keras dan 

yakin akan lulus dalam tes 

matematika yang akan dating 

√  8 

Saya cepat menyerah 
menghadapi soal matematika 

yang sukar 

 √ 7 

Ketika menghadapi kesulitan 

mengerjakan soal, saya melihat 
pekerjaan teman saya 

 √ 16 

2 Percaya diri 

terhadap 
kemampuan 

Belajar matematika membuat 

saya percaya diri 

√  2 

Saya yakin bahwa saya mampu 
menyelesaikan soal matematika 

√  10 

Saya optimis dapat mengatasi 

kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah matematika yang saya 

hadapi 

√  17 

Saya ragu dapat menyelesaikan 

tugas matematika yang ada 

 √ 11 

Saya merasa khawatir dengan 

hasil tes saya 

 √ 9 

3 Memiliki 

keingintahuan yang 
tinggi 

Saya berani bertanya tentang 

materi matematika yang saya 
tidak tahu 

√  3 

Ketika salah mengerjakan soal, 

saya berani bertanya pada 

guru/teman 

√  12 

Saya takut bertanya tentang 

materi yang kurang dikuasai 

 √ 19 

4 Antusias/semangat 

dalam belajar 

Saya bersemangat belajar 

matematika dari berbagai buku 

√  4 

Ketika belajar matematika, tak 

terasa waktu berjalan cepat 

√  13 

Belajar matematika membuat 

saya mengantuk 

 √ 20 

Saya malas menyelesaikan soal  √ 18 
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matematika bentuk uraian 

5 Mau berbagi 

pengetahuan dengan 

teman yang lain 

Belajar kelompok membantu 

saya belajar matematika 

√  5 

Dalam belajar matematika tidak 

perlu pendapat teman 

 √ 14 

Saya merasa senang membantu 

teman dalam mengerjakan soal 

matematika karena dapat 
membuat saya lebih pintar 

√  21 

6 Menyukai/rasa 

senang terhadap 

matematika 

Saya senang belajar matematika 

karena dapat menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan 
sehari-hari 

√  6 

Belajar matematika membuat 

saya merasa tak nyaman 

 √ 15 
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Lampiran 30 

HASIL ANGKET DISPOSISI PRODUKTIF SISWA 

 

KODE 

SISWA 

BUTIR SOAL TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

S-01 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 4 62 

S-02 4 2 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 4 3 2 56 

S-03 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 71 

S-04 4 2 2 2 1 3 3 4 1 4 1 4 1 3 4 3 3 4 3 4 2 58 

S-05 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 3 55 

S-06 2 4 3 2 1 2 3 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 63 

S-07 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 51 

S-08 2 4 2 2 4 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 63 

S-09 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 63 

S-10 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 55 

S-11 3 2 2 3 4 2 1 4 1 3 2 2 4 3 4 3 2 3 1 3 4 56 

S-12 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 2 47 

S-13 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 60 

S-14 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 1 4 4 2 2 3 3 3 3 63 

S-15 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 

S-16 3 2 2 2 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 60 

S-17 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 57 
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S-18 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 2 50 

S-19 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 62 

S-20 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 61 

S-21 3 2 2 3 4 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 54 

S-22 2 3 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 3 2 50 

S-23 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

S-24 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 61 

S-25 3 4 2 2 4 2 3 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 59 

S-26 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 70 

S-27 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 57 

S-28 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 51 

S-29 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 46 

S-30 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 1 51 

S-31 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 79 

S-32 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 48 
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Lampiran 31 

PENENTUAN KATEGORI DISPOSISI PRODUKTIF SISWA 

Rumus 

 

dan 

 

Keterangan : 

  : skor siswa 

  : rata-rata 

  : standar deviasi 

 : banyak siswa 

 

Perhitungan 

No Kode Siswa X X 

1 S-01 62 3844 

2 S-02 56 3136 

3 S-03 71 5041 

4 S-04 58 3364 

5 S-05 55 3025 

6 S-06 63 3969 

7 S-07 51 2601 

8 S-08 63 3969 

9 S-09 63 3969 

10 S-10 55 3025 

11 S-11 56 3136 

12 S-12 47 2209 

13 S-13 60 3600 

14 S-14 63 3969 

15 S-15 70 4900 
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16 S-16 60 3600 

17 S-17 57 3249 

18 S-18 50 2500 

19 S-19 62 3844 

20 S-20 61 3721 

21 S-21 54 2916 

22 S-22 50 2500 

23 S-23 60 3600 

24 S-24 61 3721 

25 S-25 59 3481 

26 S-26 70 4900 

27 S-27 57 3249 

28 S-28 51 2601 

29 S-29 46 2116 

30 S-30 51 2601 

31 S-31 79 6241 

32 S-32 48 2304 

  Jumlah 1869 110901 

 

Dengan N = 32, diperoleh 

 

dan 

 

Sehingga  dan 

. 

Jadi penentuan kategori disposisi produktif berdasarkan tabel berikut. 

Interval Nilai Kategori Disposisi Produktif 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 
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Sehingga kategori disposisi produktif tiap siswa sebagai berikut. 

Kode Siswa Skor Angket Kategori Disposisi Produktif 

S-01 62 Sedang 

S-02 56 Sedang 

S-03 71 Tinggi 

S-04 58 Sedang 

S-05 55 Sedang 

S-06 63 Sedang 

S-07 51 Sedang 

S-08 63 Sedang 

S-09 63 Sedang 

S-10 55 Sedang 

S-11 56 Sedang 

S-12 47 Rendah 

S-13 60 Sedang 

S-14 63 Sedang 

S-15 70 Tinggi 

S-16 60 Sedang 

S-17 57 Sedang 

S-18 50 Sedang 

S-19 62 Sedang 

S-20 61 Sedang 

S-21 54 Sedang 

S-22 50 Rendah 

S-23 60 Sedang 

S-24 61 Sedang 

S-25 59 Sedang 

S-26 70 Tinggi 

S-27 57 Sedang 

S-28 51 Rendah 

S-29 46 Rendah 

S-30 51 Rendah 

S-31 79 Tinggi 

S-32 48 Rendah 
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Lampiran 32 

PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Tujuan Wawancara: 

Menginvestigasi kemampuan koneksi matematis siswa ketika menyelesaikan soal-

soal yang berkaitan dengan koneksi matematis. 

 

Metode Wawancara: 

Metode wawancara yang digunakan bersifat tak terstruktur dengan tujuan 

menemukan masalah dengan terbuka, artinya subjek diajak mengemukakan 

pendapat dan  ide-idenya tentang penyelesaian masalah yang dibuat, mulai dari 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, menuliskan jawaban sesuai 

dengan maksud soal, menuliskan alasan-alasan dalam menjawab soal, membuat 

gambar yang relevan dengan soal, sampai dengan membuat simpulan dengan 

bahasa sendiri 

 

Pelaksanaan: 

1. Siswa diberikan salah satu masalah, kemudian peneliti bertanya kepada 

siswa berdasarkan pada pedoman pertanyaan wawancara. 

2. Jika dinilai perlu, siswa diminta untuk menuliskan jawaban secara tertulis 

sesuai dengan apa yang diucapkan. 

3. Apabila ada jawaban hasil wawancara yang kurang jelas, peneliti 

melakukan klarifikasi terhadap jawaban yang diberikan. 

Berikut ini pedoman pertanyaan wawancara yang harus ditanyakan berdasarkan 

aspek kemampuan komunikasi matematis. 

 

Butir Soal Pertanyaan 

1 Bagaimana langkah awal yang kamu gunakan untuk mencari 

solusi dari soal tersebut? 

Apakah kamu bisa menyebutkan kaitan permasalahan dalam soal 

tersebut dengan materi koordinat kartesius? 
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Apakah kamu bisa menentukan pola dari masalah tersebut pada 

bidang koordinat? 

Apakah kamu bisa menentukan koordinat lalat setelah bergerak 

jika sudah diketahui polanya? 

2 Informasi apa saja yang kamu dapat dari soal tersebut? 

Dari informasi tersebut, apakah kamu  bisa menggambarkan pada 

bidang koordinat? 

Bagaimana cara kamu menentukan titik koordinat D? 

3 Bagaimana langkah awal kamu menyelesaikan soal tersebut? 

Bagaimana rumusnya? 

Apakah kamu bisa menentukan waktunya jika diketahui jarak dan 

kecepatannya? 

Apakah kamu bisa menentukan waktu yang ditempuh dari rumah 

ke sekolah? 

4 Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

Bagaimana kamu menggambarkan titik A? 

Bagaimana kamu menggambarkan garis yang sejajar? 

Bagaimana kamu menggambarkan garis yang tegak lurus? 
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Lampiran 33 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 34 

BUKTI SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 

 



 

 

 

Lampiran 35 

DOKUMENTASI 

 

Pengerjaan Soal Uji Coba 

 

 

Pembelajaran dengan model pembelajaran CORE 

 

 

Siswa berdiskusi dengan kelompok 

 

 

Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

 

 


