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ABSTRAK 

 

 

W. Ariyani. 2019. “Kemampuan Koneksi Matematik dan Kemandirian Belajar 

Melalui Model Missouri Mathematics Project berbasis e-laearning”.Tesis. 

Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr.Hardi Suyitno,M.Pd, 

Pembimbing II Dr.Iwan Junaedi, M.Pd. 

 

 

Kata Kunci : Kemampuan Koneksi Matematik, Kemandirian Belajar, Missouri 

Mathematics Project,E-learning 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui keefektifan pembelajaran 

pada model Missouri Mathematics Project berbasis e-learning dalam 

meningkatkan kemampuan koneksi matematik (2) memperoleh deskripsi 

kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar siswa kelas VIII MTs 

Taqwal Ilah setelah menerima pembelajaran model Missouri Mathematics Project 

berbasis e-learning 

Jenis penelitian mixed method dengan desain concurrent triangulation 

yang mencampur metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara seimbang.  

Data kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan Quasi-eksperimental 

Design. Data kuantitatif diuji menggunakan Wilcoxon test, U Mann Whitney, 

Paired Sample t-test, sedangkan  data kualitatif dianalisis secara deskriptif. 

Keefektifan pembelajaran Missouri Mathematics Project berbasis e-learning jika 

(1) hasil belajar siswa meningkat (2) rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih 

tinggi jika dibandingkan kelas control (3) terdapat peningkatan kemampuan 

koneksi matematis siswa setelah menerima pembelajaran Missouri Mathematics 

Project berbasis e-learning. 

 Hasil penelitian menunjukkan  model Missouri Mathematics Project 

berbasis e-learning efektif dalam pembelajaran.   Pola Kemampuan koneksi 

matematika sebagai berikut (1) siswa dengan kemampuan koneksi yang tinggi 

mampu mengkaitkan konsep matematika dengan materi sebelumnya, juga bisa 

mengakitkan konsep matematika dengan pelajaran lain atau dengan kehidupan 

sehari-hari. (2) Siswa dengan kemampuan koneksi sedang bisa mengkaitkan 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kurang mampu 

mengkaitkan konsep matematika dengan pelajaran lain , beberapa siswa dengan 

kategori koneksi sedang juga belum bisa mengakitkan konsep matematika dengan 

materi sebelumnya (3) Siswa dengan kemampuan koneksi rendah hanya mampu 

mengkaitkan konsep matematika pada kehidupan sehari-hari.  
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ABSTRACT 

 

 

W. Ariyani. 2019. “Mathematical Connection Ability and Learning Independence 

through Missouri Mathematics Project E-learning Model”. Thesis. 

Mathematics Education Program. Graduate Program. Universitas Negeri 

Semarang. Advisor I: Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd., Advisor II Dr. Iwan 

Junaedi, M.Pd. 

 

 

Keywords: Mathematical Connection Ability, Learning Independence, Missouri 

Mathematics Project, E-learning 

 

 

This study aims to (1) the effectiveness of Missouri Mathematics Project 

e-learning model in improving mathematical connection ability (2) obtain the 

description of mathematical connection ability and learning independence of the 

eighth graders of MTs Taqwal Ilah after participating in Missouri Mathematics 

Project e-learning model. 

Mixed method was employed using concurrent triangulation design which 

combined qualitative and quantitative method in a balanced way. The quantitative 

data employed the experimental method with Quasi-experimental design. The 

quantitative data was tested using Wilcoxon test, U Mann Whitney, and Paired 

Sample t-test, while the qualitative data was analyzed descriptively. Missouri 

Mathematics Project e-learning model is considered effective if (1) students’ 

learning outcomes improve, (2) the average of learning outcomes of the 

experimental class is higher than the control class, and (3) there is improvement in 

the students’ mathematical connection ability after participating in Missouri 

Mathematics Project e-learning model. 

The results of the study showed that the effectiveness of Missouri 

Mathematics Project with e-learning model was shown in the following 

indicators: (1) Students’ mathematical connection ability in Missouri Matemathics 

Project e-learning achieved the mastery. (2) Twenty students obtained score > 70 

or 90.1% mastery. (3) The average students’ mathematical connection ability after 

Missouri Matemathics Project e-learning was 80.30 better than the average 

students’ mathematical connection ability following expository learning. The 

description of mathematical connection ability obtained some patterns as follows. 

(1) Students’ with high mathematical connection ability were able to relate a 

mathematical concept with previous lessons, and relate a mathematical concept 

with other subjects or with daily life as well. (2) Students with medium 
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mathematical connection ability were able to relate mathematical concepts with 

daily life, but less able to relate mathematical concepts with other subjects. Some 

of the students in this medium category were not able to relate a mathematical 

concept with the previous lessons. (3) Students with low mathematical connection 

ability were only able to relate mathematical concepts in daily life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa , dan Negara. (UU No. 

20 Tahun 2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Pasal 3). 

  Pada kurikulum 2013 pelajaran Teknologi Informatika Komputer (TIK)  

dihilangkan tetapi  terintegrasi pada setiap mata pelajaran , sehingga menjadi 

tantangan bagi guru matematika supaya kompetensi TIK siswa tetap ditanamkan 

di sekolah. Karena dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan 

pesatnya perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sumber daya
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manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global. Sebagaimana yang 

tertera pada kompetensi Lulusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan no. 20 Tahun 2016 yang mengatur Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, pada dimensi pengetahuan ditegaskan bahwa 

lulusan SMP/MTs memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis spesifik sederhana berkenaan dengan  ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas 

dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam 

sekitar, bangsa, Negara dan kawasan regional. 

Tantangan pendidikan sekarang ini mengarahkan pada  perubahan 

paradigma pembelajaran dari semula hanya mengajari menjadi banyak 

membimbing siswa untuk belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Jadi siswa harus 

memiliki kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk 

bertahan pada keadaan yang kompetitif. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran 

kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan belajar mandiri.   

Matematika merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan yang memiliki 

peran penting dalam aspek kehidupan manusia dan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan lain.Menurut Sugiman (2008: 56-66),kemampuan koneksi 

matematika sangat penting untuk dikembangkan  karena matematika merupakan 

satu kesatuan antar topik . Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu 

selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa 
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koneksi matematika siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan 

prosedur matematika yang saling terpisah (NCTM, 2000: 275) 

MTs Taqwal Ilah Semarang adalah madrasah swasta yang berada di 

bawah naungan Yayasan Taqwal Ilah yang  siswanya sebagian besar berasal dari 

pondok pesantren di sekitar madrasah. Sebagai sekolah yang digadang-gadang 

akan mencetak generasi yang pandai dalam ilmu umum dan agama secara 

seimbang, sekolah ini perlu mengadakan gebrakan agar tidak tertinggal dengan 

sekolah lain. Di antaranya merubah cara mengajar dengan metode-metode yang 

baru, atau dengan menggunakan media sebagai alat untuk mempermudah anak 

dalam memahami materi yang di ajarkan. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, 

siswa sudah biasa menggunakan hp android dan akses internet, dan bisa di 

manfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran. 

Hasil pengamatan peneliti di lapangan, keberanian guru mengembangkan 

model pembelajaran masih rendah. Ada kemungkinan siswa hanya di drill 

dengan soal-soal untuk persiapan UN dan Ujian Semester. Hal ini berdampak 

kreativitas dalam pembelajaran menjadi rendah, baik guru maupun siswa. 

Nampaknya siswa tidak di beri kesempatan untuk menemukan jawaban dengan 

caranya sendiri, atau mencari alternatif jawaban lain.  

Pada penelitian pendahuluan, peneliti memberikan soal koneksi kepada 

siswa kelas VIII yang telah menerima materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel. Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel ini merupakan salah satu 

materi ujian nasional. Kesulitan siswa bermacam-macam, beberapa kesulitan 
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menghitung koefisien dan beberapa siswa kesulitan dalam menghubungkan suatu 

permasalahan dalam soal untuk di selesaikan. 

        

Gambar 1.1. Contoh Pekerjaan Siswa 

Siswa juga kesulitan mengkoneksikan matematika pada kehidupan sehari-

hari dan mata pelajaran lain. Hasil penelitian pendahuluan di Mts Taqwal Ilah 

juga menunjukkan kemampuan matematika siswa  yang rendah, dibuktikan dari 

nilai tes yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 70). Sesuai 

tuntutan Kurikulum 2013 yang menghendaki agar pola pembelajaran yang 

semula berbasis alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. 

Adapun yang dimaksud dengan multimedia adalah media yang bisa melibatkan 

pengalaman siswa secara langsung dengan melibatkan semua indra (Kosasih , 

2016 : 48) 

Dalam era digital saat ini,   siswa banyak yang menggunakan alat 

komunikasi telepon genggam atau hand phone android sebagai alat komunikasi . 

Dan pemanfaatan teknologi salah satunya dengan menggunakan hand phone 

dalam pembelajaran. Dengan pemanfaatan hand phone kegiatan pembelajaran 

tidak hanya bersifat konvensional. Siswa juga di arahkan dalam pemanfaatan 

hand phone secara benar, supaya bisa bermanfaat dalam belajar.  

Dari uraian di atas maka implementasi pembelajaran Model Missouri 

Mathematics Project berbasis - learning diasumsikan bisa  membuat siswa-siswa 
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MTs Taqwal Ilah menjadi aktif mengikuti pelajaran matematika dan secara tidak 

langsung juga meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa.  

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan 

yang ditemui adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan memanfaatkan teknologi  

b. Rendahnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas yang di 

berikan di buktikan dengan kesamaan jawaban walaupun tugasnya 

individu, tetapi mengandalkan teman yang sudah bisa tanpa mau 

mengerjakan sendiri. 

c. Rendahnya kemampuan koneksi matematika dibuktikan dengan 

rendahnya nilai rata-rata matematika  yang di bawah KKM (KKM = 

70) 

1.3.  Cakupan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitan ini terkait dengan 

kemampuan koneksi matematika dan kemandirian belajar melalui model 

Missouri Mathematics Project berbasis e-learning  pada siswa kelas VIII MTs 

Taqwal Ilah Tahun Pelajarang 2018/2019. Koneksi matematika yang dimaksud 

dibatasi pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.  

1.4. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana keefektifan pembelajaran Model Missouri Mathematics 

Project berbasis e-learning ? 
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b. Bagaimana  kemampuan koneksi matematis  dan kemandirian belajar 

siswa kelas VIII pada  penerapan Model Missouri Mathematics Project 

berbasis e-learning ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui  keefektifan Model Missouri Mathematics Project 

berbasis e-learning  

b. Memperoleh deskripsi kemampuan koneksi matematis dan 

kemandirian belajar siswa kelas VIII setelah menerima pembelajaran 

Model Missouri Mathematics Project berbasis e-learning 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk : 

a. Penambah literatur tentang pembelajaran model Missouri 

Mathematics Project berbasis e-learning terhadap kemampuan 

koneksi matematika. 

b. Penambah literatur tentang kemampuan koneksi matematika dan 

kemandirian belajar pada pembelajaran model Missouri 

Mathematics Project berbasis e-learning. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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a. Sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran model 

Missouri Mathematics Project berbasis e-learning. 

b. Sebagai acuan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan koneksi 

matematika pada pembelajaran model Missouri Mathematics 

Project berbasis e-learning. 

1.7.  Penegasan Istilah 

Agar terdapat kesamaan tentang pengertian istilah-istilah yang berkaitan 

dengan penulisan tesis ini maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut :  

1.7.1. Efektifitas Pembelajaran 

Pembelajaran Missouri Mathematics Project berbasis e-learning di 

katakan efektif terhadap kemampuan koneksi matematis siswa jika  

a. Hasil belajar siswa meningkat dan mencapai ketuntasan minimal 

b. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi jika di bandingkan 

dengan kelas control. 

c. Terdapat peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa setelah 

memperoleh pembelajaran Missouri Mathematics Project berbasis e-

learning. 

1.7.2. Model Missouri Mathematics Project 

Model Missouri Mathematics Project adalah model pembelajaran yang 

menggunakan lembar tugas yang berisi sederet soal ataupun perintah untuk 

mengembangkan suatu ide atau konsep matematika. Lembar tugas  dapat 

diselesaikan secara individu (seatwork), kelompok (latihan terkontrol) atau 

seluruh kelas (pengembangan). Model Missouri Mathematics Project mempunyai 
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penekanan pada belajar kooperatif dan kemandirian siswa dan dalam 

pembelajarannya terjadi beberapa interaksi antara guru dan siswa , siswa dan 

siswa , bahkan dengan media dan sumber belajar. 

1.7.3. Berbasis e-learning 

Dalam sistem pembelajaran memanfaatkan perangkat teknologi disebut 

dengan e-learning. Dengan memanfaatkan e-learning siswa dapat mengakses 

materi dan soal-soal bahkan mencari segala bentuk informasi mengenai materi 

matematika . E-learing kali ini  salah satunya dengan memanfaatkan handphone. 

Dengan menggunakan jaringan internet , intruksi diberikan dengan menggunakan 

Whatsapp (WA) dan aplikasi google classroom yang bisa didownload melalui 

playstore.Materi juga tersedia dalam web, sehingga siswa bisa mengakses kapan 

saja dan dimana saja tanpa harus terikat jarak dan waktu. 

1.7.4. Kemampuan Koneksi Matematika 

Kemampuan siswa dalam mengkoneksikan keterkaitan antar topik 

matematika dan dalam mengkoneksikan antara dunia nyata dan matematika 

dinilai sangat penting, karena keterkaitan itu dapat membantu siswa memahami 

topik-topik yang ada dalam matematika. Siswa dapat menuangkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari ke model matematika, hal ini dapat membantu siswa 

mengetahui kegunaan dari matematika. Indikator yang diukur dalam kemampuan 

koneksi matematika antara lain : 

a. Memahami hubungan antar konsep atau aturan dalam matematika 

b. Menerapkan hubungan antar konsep atau aturan matematika dengan 

topik disiplin ilmu lain. 
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c. Memahami hubungan antar konsep atau aturan matematika dengan 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

1.7.5. Kemandirian Belajar 

Kemandirian adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau 

keinginannya dengan tidak bergantung pada orang lain (Rachmayani,2014). 

Dalam penelitian ini kemandirian belajar diukur melalui 5 indikator yang 

dijelaskan Sumahawijaya yaitu (1) initiative; (2) creativity; (3) innovation; (4) 

improvisation; (5) pro-active. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Efektifitas Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat 

membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, 

pengaruhnya, kesannya). Efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan 

hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Efektifitas secara umum menunjukkan 

sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. 

Pada kegiatan mengajar terkandung kemampuan menganalisis kebutuhan 

siswa, mengambil putusan apa yang harus dilakukan, merancang pembelajaran 

yang efektif dan efisien, mengaktifkan siswa melalui motivasi ekstrinsik dan 

intrinsic, mengevaluasi hasil belajar, serta merevisi pembelajaran berikutnya agar 

lebih efektif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Dunne (1996:12) 

berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran memiliki dua karakteristik. 

Karakteristik pertama ialah “memudahkan murid belajar” sesuatu yang 

bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep atau sesuatu hasil belajar 

yang diinginkan. Kedua, bahwa keterampilan diakui oleh mereka yang 

berkompeten menilai, seperti guru, pengawas, tutor atau murid sendiri.     Sutikno
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 Sobry (2008) menggambarkan upaya dalam peningkatan efektivitas 

pembelajaran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Upaya Peningkatan Efektifitas 

Efektivitas pembelajaran menurut Yusufhadi Miarso (2004) adalah yang 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa, 

melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Miarso melanjut bahasan tentang 

definisi efektivitas dengan menyatakan bahwa, efektivitas pembelajaran 

seringkali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi. Beberapa hal yang terkandung dalam definisi ini, yakni 

efektivitas pembelajaran merupakan kegiatan edukatif yang memiliki cirri, yaitu 

(1) beristem (sistemik), yang dilakukan melalui tahap perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. (2) sensitive
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 terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar. (3) kejelasan 

akan tujuan dank arena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya. (4) bertolak 

dari kemampuan atau kekuatan peserta didik, pendidik, masyarakat, dan 

pemerintah. 

Sinambela (2006) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif 

apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran 

maupun prestasi siswa yang maksimal. Beberapa indikator keefektifan 

pembelajaran : 

a. Ketercapaian ketuntasan belajar, 

b. Ketercapaian keefektifan aktivitas siswa (yaitu pencapaian waktu ideal yang 

digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam 

rencana pembelajaran), 

c. Ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Menurut Darsono (2000) bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Sedang  

Hudojo (2003) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam 

memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diketahui 
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bahwa proses belajar menghasilkan perubahan perilaku yang berupa pemahaman, 

keterampilan dan sikap. 

Pembelajaran adalah proses yang kompleks dan multidimensi yang 

membutuhkan pengetahuan yang dalam dan pemahaman yang luas. Kegiatan 

pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk mensintesis, mengintegrasikan, 

dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda dengan keanekaragaman 

kelompok dan individu.Makna pembelajaran secara kompleks adalah usaha sadar 

dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

(Trianto, 2009). Berdasarkan makna tersebut dapat diartikan bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana antara 

keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu 

target yang telah ditetapkan.  Menurut Dimyati (2002) pembelajaran adalah 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa bagaimana 

belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Prinsi-prinsip pembelajaran meliputi: (1) peserta didik difasilitasi untuk 

mencari tahu, (2) peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, (3) proses 

pembelajaraan menggunakan pendekatan ilmiah, (4) pembelajaran berbasis 

kompetensi, (5) pembelajaran terpadu, (6) pembelajaran yang menekankan pada 

jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi, (7) pembelajaran 

berbasis keterampilan aplikatif, (8) peningkatan keseimbangan, kesinambungan, 

dan keterkaitan antara hard-skills dan soft-skills, (9) pembelajaran yang 
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mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 

sepanjang hayat, (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan 

memberiketeladanan (ingngarso sung tulodo), membangun kemauan 

(ingmadyomangunkarso), dan mengembangkan kreativitas pesertadidik dalam 

proses pembelajaran (tut wurihandayani), (11) pembelajaran yang berlangsung di 

rumah, di sekolah, dan di masyarakat, (12) pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran,  (13) 

pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, dan 

(14) suasana belajar menyenangkan dan menantang. 

 

Gambar 2.2 Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Model pembelajaran Kurikulum 2013 digambarkan pada gambar 2.1. 

Kurikulum 2013 menggunakan 3 (tiga) model pembelajaran utama 

(Permendikbud No. 103 Tahun 2014) yang diharapkan dapat membentuk perilaku 

saintifik, perilaku sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model 
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tersebut adalah: model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning), model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning), dan 

model Pembelajaran Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry 

Learning).  

Matematika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita mulai dari 

lingkungan rumah sampai lingkungan kerja. Kebutuhan akan proses belajar dan 

mengajar matematika yang tepat menjadi sangat penting. Mempelajari 

matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-bilangan, struktur-

struktur, dan hubungannya yang diatur secara logis sehingga matematika 

berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak (Abdurrohman, 2016). Belajar 

matematika merupakan suatu aktivitas mental untuk memahami arti dari struktur-

struktur, hubungan-hubungan, dan simbol-simbol, kemudian menetapkan konsep-

konsep yang dihasilkan ke situasi yang nyata sehingga menyebabkan suatu 

perubahan tingkah laku (Supardi, 2012). Belajar matematika merupakan hal yang 

sangat penting karena kompetensi matematika membuka jalan untuk masa depan 

manusia yang lebih produktif. 

Suherman (2003) menyatakan pembelajaran matematika tidak sekadar learning to 

know, melainkan harus meliputi learning to do, learning to be, dan learning to live 

together. Berdasarkan definisi tersebut maka pembelajaran matematika diartikan sebagai 

suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada siswanya, yang di dalamnya terkandung upaya bagi guru untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, kompetensi, minat bakat, dan 
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kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa 

serta antar siswa.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Matematika untuk semua 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa mampu: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsepdan 

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

tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan pembelajaran matematika di Indonesia termuat dalam Permendiknas 

Nomor 22 tahun 2006. Permendiknas tersebut tertulis mata pelajaran matematika 
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tingkat SMP/MTs matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c.  Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

 

2.1.3 Kemampuan Koneksi Matematis 

 Matematika terdiri  dari berbagai topik yang saling berkaitan satu sama 

lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik  dengan kehidupan sehari-hari. 

Keterkaitan inilah yang disebut koneksi matematis. Koneksi matematis 

merupakan satu dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan pada siswa sekolah menengah. 

 Beberapa alasan pentingnya siswa memiliki kemampuan koneksi 

matenatis (Sumarmo, 2017 : 83) adalah sebagai berikut: 
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a) Koneksi matematis termuat dalam Tujuan Pembelajaran Matematika  

(KTSP 2006, Kurikulum 2013) antara lain: memahami konsep 

matematika dan hubungannya serta menerapkannya dalam pemecahan 

masalah secara tepat dan teliti; 

b) NCTM (2000) mengemukakan bahwa koneksi matematis merupakan satu 

kompetensi dasar matematis yang perlu dikembangkan pada siswa 

sekolah menengah 

c) Pada hakikatnya matematika adalah ilmu yang terstruktur, tersusun dari 

yang sederhana ke yang lebih kompleks. Pernyataan tersebut melukiskan 

adanya keterkaitan atau hubungan antara konsep-konsep matematika. 

d) Matematika sebagai ilmu bantu menunjukkan bahwa konsep-konsep 

matematika banyak digunakan dalam pengembangan bidang studi lain dan 

penyelesaian masalah sehari-hari 

e) Pada dasarnya pemilikan koneksi matematis yang baik memberi peluang 

berlangsungnya belajar matematika secara bermakna (meaningfull 

learning). Dengan kata lain, seseorang yang memahami kaitan antar 

konsep matematika dengan baik, maka tidak hanya hapal atau mengingat 

konsep dalam jangka pendek namun penguasaan konsepnya jauh lebih 

tahan lama dan mampu menerapkan konsep pada situasi lain. 

Bell dalam Sugiman (2008) menyatakan bahwa tidak hanya koneksi 

matematika yang penting namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar 
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matematika juga penting. Koneksi antar topik dalam matematika dapat dipahami 

siswa apabila mengalami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya. 

Philips (2000) menyatakan bahwa koneksi mathematik bisa 

mengembangkan pengetahuan siswa yang mencakup keterkaitan konsep, 

pemahaman dan kreatifitas. Materi matematika diajarkan secara berjenjang. 

Dan setiap konsep baru perlu memperhatikan konsep-konsep sebelumnya. 

American Education Reaches Out (2011) menyebutkan bahwa siswa akan 

mengembangkan koneksi matematika menyelesaikan masalah yang mana masalah 

tersebut memerlukan pemahaman matematika sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Selain itu matematika juga berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain dan 

memungkinkan fleksibilitas pada pendekatan suatu masalah dari dalam dan luar 

matematika. Adapun indikator koneksi manurut AERO (2011) semua siswa pada 

grades K-12 akan mampu untuk: (1) menghubungkan konsep baru dengan konsep 

sebelumnya; (2) mengidentifikasi hubungan antara masing-masing isi; (3) 

menggunakan kemungkinan untuk memecahkan permasalahan dengan berbagai 

cara dalam matematika; (4) mengenali dan menggunakan matematika pada 

konteks di luar matematika. 

Menurut NCTM (2000) terdapat tiga tujuan koneksi matematika di 

sekolah, yaitu : 

a) Memperluas wawasan pengetahuan siswa. Dengan koneksi matematika, 

siswa diberikan suatu materi yang dapat menjangkau ke berbagai aspek 

permasalahan baik di dalam maupun di luar sekolah 
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b) Memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan 

sebagai materi yang berdiri sendiri 

c) Menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun di luar 

sekolah 

Dari tujuan yang dikemukakan koneksi matematika di kelompokkan 

kepada tiga kelompok, yakni: koneksi antar topik matematika, koneksi 

matematika dengan disiplin ilmu lain di luar matematika, dan koneksi 

matematika dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

siswa tidak hanya belajar matematika saja tetapi juga belajar tentang kegunaan 

matematika. Selain itu, Sumarmo (2012) mengemukakan bahwa melalui koneksi 

matematis maka pemikiran dan wawasan siswa terhadap matematika semakin 

terbuka dan semakin luas, tidak hanya terfokus pada konten tertentu saja, yang 

kemudian akan menimbulkan sikap positif terhadap matematika sendiri. Menurut 

Nurzaman, A (2016) dan Hartoyo, T (2016) dalam Sumarmo (2017), dapat 

dirangkumkan indikator kemampuan koneksi matematis sebagai berikut: 

a. Siswa mampu mencari hubungan antar konsep dalam matematika. 

b. Siswa mampu menerapkan topik matematikadalam masalah sehari-

hari . 

c. Siswa mampu menerapkan topik matematika dalam bidang studi lain. 

2.1.4 Kemandirian  

 Salah satu faktor penting dari keadaan individu yang mempengaruhi 

belajar adalah kemandirian belajar. Sejumlah pakar menguraikan pengertian 
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istilah kemandirian belajar didefinisikan agak berbeda, namun semuanya memuat 

tiga karakteristik utama yang serupa, yaitu merancang tujuan, memilih strategi, 

dan memantau  proses kognitif dan afektif yang berlangsung.  Kemandirian 

adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain 

(KBBI, 2008:872). Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

belajar aktif, yang didrorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu 

kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai 

tujuan belajar dan cara pencapaiannya baik penetapan waktu belajar, tempat 

belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar maupun evaluasi belajar 

dilakukan oleh siswa sendiri sendiri. Di sini belajar mandiri lebih dimaknai 

sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari niatnya 

untuk menguasai suatu kompetensi tertentu.  

 Bandura (Sumarmo, 2017:208) mendefinisikan kemandirian belajar 

sebagai kemampuan memantau perilaku sendiri, dan merupakan kerja keras 

personalitas manusia. Strategi kemandirian belajar memuat kegiatan: 

mengevaluasi diri, mengatur dan mentransformasi, menetapkan tujuan dan 

rancangan, mencari informasi, mencatat dan memantau, menyusun lingkungan, 

mencari konsekuensi sendiri, mengulang dan mengingat, mencari bantuan sosial, 

dan me-review catatan. Menurut Rachmayani (2014) kemandirian adalah perilaku 

siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak 

bergantung pada orang lain. Sedang menurut Suryadi (2015) bahwa seseorang 
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mampu mengenali potensi diri dan potensi lingkungan, serta bagaimana 

mensinergikannya dapat dikatakan mandiri. 

 Selanjutnya Sitepu (2012: 47) juga mengungkapkan bahwa kemandirian 

dalam belajar yaitu siswa tahu apa yang harus dipelajari, bagaimana 

mempelajarinya, mampu mencari sumber-sumber belajar yang relevan, serta cara 

mengumpulkannya, memiliah dan mengolah informasi yang di perolehnya. 

Kemandirian yang demikian merupakan modal bagi siswa untuk belajar 

sepanjang hayat. Selain itu menurut Zimmerman (Bird, 2009: 35) ciri dari siswa 

yang mempunyai kemandirian belajar adalah mempu mengevaluasi dan 

memantau dirinya sendiri, menetapkan tujuan dan perencanaan belajar, 

melaksanakan dan memonitoring belajarnya, memantau hasil belajarnya. Ketika 

anak mempunyai kemandirian belajar, maka anak tersebut lebih mudah belajar 

karena anak mampu memahami apa yang dibutuhkannya dalam belajar.  

Siswa dikatakan telah  mampu belajar secara mandiri apabila telah 

mampu melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada 

dasarnya kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif, 

mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat 

melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian belajar adalah kegiatan belajar yang dilakukan dengan sadar 

tanpa paksaan orang lain dan disertai adanya tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
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Menurut Abdurohman (2018) motivasi secara konsisten dipandang 

sebagai faktor penentu belajar dan prestasi siswa. Ketidakmandirian akan 

berakibat pada rendahnya motivasu belajar siswa, ketidakmampuan dalam 

mengambil keputusan dan rendahnya nilai hasil belajar siswa (Elfira, 2013). 

 

2.1.5 Missouri Mathematics Project 

Menurut Suherman (2003:7) metode pembelajaran adalah cara menyajikan 

materi yang masih bersifat umum. Sedangkan model pembelajaran adalah pola 

interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, 

metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas..  

Model Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan suatu program 

yang didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan – 

latihan agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa (Slavin, 2007: 31) 

Latihan-latihan yang dimaksud yaitu lembar tugas proyek dan pada saat kegiatan 

belajar mengajar guru memberikan tugas proyek kepada siswa agar siswa dapat 

mengerjakan soal- soal tersebut dengan tujuan untuk membantu siswa agar lebih 

mudah memahami materi yang dijelaskan oleh Guru. 

Menurut Krismanto (2003:11) Missouri Mathematics Project (MMP) 

merupakan salah satu model yang terstruktur seperti halnya Struktur Pengajaran 

Matematika (SPM). Model ini memberikan ruang kepada siswa untuk bekerja 
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dalam kelompok dalam latihan terkontrol dan mengaplikasikan pemahaman 

sendiri dengan cara bekerja mandiri dalam lembar turgas.  

Karakteristik dari model pembelajaran MMP ini adalah Lembar Tugas 

Proyek. Tugas proyek ini antara lain dimaksudkan untuk memperbaiki 

komunikasi, penalaran, keterampilan membuat keputusan dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah. Tugas proyek ini dapat dilakukan secara individu (pada 

langkah seatwork) atau secara berkelompok (pada langkah latihan terkontrol). 

Sehingga tugas proyek ini merupakan suatu tugas yang meminta siswa untuk 

menghasilkan sesuatu (konsep baru) dari dirinya (siswa) sendiri. 

Muschula (Rosani, 2004:26) menyatakan bahwa tugas proyek ini 

diharapkan untuk: 

a. Memungkinkan siswa menjadi kreatif dalam mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda – beda, 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan pertanyaan 

mereka sendirian kemudian mencoba menjawabnya, 

c. Memberikan siswa masalah-masalah sebagai cara alternatif 

mendemonstrasikan pembelajaran dan kompetensi siswa, 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara positif 

dan bekerjasama dengan teman sekelasnya, dan 

e. Memberikan forum bagi siswa untuk berbagi pengetahuan dan kepandaian 

mereka dengan siswa 
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Langkah – Langkah Model Missouri Mathematics Project menurut 

Convey (Krismanto, 2003:11) adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan atau Review 

Langkah pertama ini dilakukan selama 10 menit.  

a) Meninjau ulang pelajaran sebelumnya terutama yang  berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang sedang dilakukan, 

b) Membahas Soal pada Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan pada 

pelajaran sebelumnya yang dianggap paling sulit oleh siswa, dan 

c) Membangkitkan motivasi siswa, dengan cara memberikan 1 

contohs oal yang berkaitan dengan soal PR yang dianggap sulit 

oleh para siswa 

2. Pengembangan 

Pada langkah kedua ini guru sebaiknya mengalokasikan 50% waktu 

pelajaran. Pengembangan meliputi: 

a) Penyajian ide baru dan perluasan konsep matematika terdahulu, 

b) Penjelasan materi yang dilakukan oleh guru atau siswa melalui 

diskusi, 

c) Serta Demonstrasi dengan menggunakan contoh yang konkret. 

Pada langkah ini pun guru juga dapat menyampaikan informasi tentang 

tujuan pembelajaran kepada siswa sebagai langkah antisipasi mengenai 

sasaran pembelajaran. Sebaiknya, kegiatan pada langkah ini dapat 
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dilakukan melalui diskusi kelas. Untuk mencapai hal tersebut, guru dapat 

menyampaikan materi dengan metode tanya jawab. 

3. Latihan terkontrol 

Pada langkah ini siswa berkelompok (belajar kooperatif) merespon soal 

dengan diawasi oleh guru. Pengawasan ini berguna untuk mencegah 

terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran. Guru harus memasukkan 

rincian khusus tanggung jawab kelompok dan ganjaran individual 

berdasarkan pencapaian  materi yang dipelajari. Waktu yang dialokasikan 

untuk kerja kooperatif ini kurang lebih 20 menit. 

4. Seat work/kerja mandiri 

Pada langkah ini siswa secara individu atau berdasarkan kelompok 

belajarnya merespon soal untuk latihan atau perluasan konsep yang telah 

dipelajari pada langkah pengembangan. Alokasi waktu yang diberikan 

dalam langkah ini kurang lebih 15 menit. 

5. Penugasan/Pekerjaan Rumah (PR) 

Memberikan Penugasan atau PR kepada siswa (peserta didik) agar peserta 

didik juga belajar di rumah. Soal dari PR tersebut merupakan materi 

pelajaran yang pada saat itu diajarkan. PR ini yang akan dijadikan sebagai 

bahan review untuk pembelajaran materi selanjutnya.  

Sintaks model Missouri Mathematics Project dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Sintaks Model Missouri Mathematics Project 

Sintaks MMP Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Meninjau ulang materi 

yang lalu (review) 

 

Guru mengajak siswa 

meninjau ulang 

pelajaran sebelumnya 

terutama yang berkaitan 

dengan materi 

pembelajaran yang 

dilakukan. Guru 

mengajak siswa untuk 

membahas pekerjaan 

rumah yang di berikan 

pada pelajaran 

sebelumnya yang 

dianggap sulit oleh 

siswa. Guru 

membangkitkan 

motivasi siswa dengan 

memberikan soal yang 

dianggap sulit bagi 

siswa 

Siswa dengan 

dibimbing guru 

meninjau ulang 

pelajaran sebelumnya 

terutama dengan 

materi pembelajaran 

yang dilakukan. Siswa 

dan guru membahas 

pekerjaan rumah yang 

diberikan pada 

pelajaran sebelumnya 

yang dianggap sulit. 

Siswa mengerjakan 

soal yang sulit yang di 

berikan guru untuk 

memotivasi diri. 

 

Tahap 2 

Pengembangan 

Guru mengajak siswa 

untuk mencari ide-ide 

baru dan perluasan 

konsep matematika. 

Guru mengajak siswa 

untuk berdiskusi dalam 

memahami materi dan 

contoh dalam kehidupan 

sehari-hari melalui 

Tanya jawab. 

Siswa mencari ide-ide 

baru dan perluasan 

konsep matematika. 

Siswa berdiskusi 

dalam memahami 

materi dan contoh 

dalam kehidupan 

sehari-hari melalui 

tanya jawab. 

Tahap 3 

Latihan terkontrol 

Guru membagi siswa 

dalam beberapa 

kelompok (belajar 

kooperatif) dan 

memberikan latihan 

terkontrol kepada siswa. 

Guru memberikan 

pengawasan atau 

bimbingan selama siswa 

mengerjakan latihan 

agar tidak terjadi 

Siswa berkelompok 

untuk berlatih soal 

yang berkaitan dengan 

permasalahan nyata 

sehari-hari. 



28 

 

 

 

Sintaks MMP Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

miskonsepsi pada 

pembelajaran 

Tahap 4 

Latihan mandiri 

(seatwork) 

Guru memberi 

kesempatan siswa 

secara mandiri atau 

berdasarkan kelompok 

belajarnya untuk 

merespon soal-soal 

latihan bertujuan untuk 

memantapkan 

pemahaman konsep dan 

menerapkan 

pengetahuannya melalui 

latihan memecahkan 

soal-soal yang berkaitan 

dengan masalah 

matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa belajar secara 

mandiri atau 

berdasarkan kelompok 

belajarnya untuk 

merespon soal-soal 

latihan bertujuan utuk 

memantapkan 

pemahaman konsep 

dan menerapkan 

pengetahuannya 

melalui latihan 

memecahkan soal-soal 

yang berkaitan dengan 

masalah matematika 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Tahap 5 

Penugasan PR 

Guru memberikan 

penugasan kepada siswa 

agar siswa juga beajar 

di rumah. 

Penugasan/pekerjaan 

rumah ini akan 

dijadikan sebagai bahan 

review untuk 

pembelajaran 

matematika selanjutnya. 

Siswa mendapat 

penugasan dari guru 

untuk dikerjakan di 

rumah 

 

2.1.6 E-learning 

 E-learning kepanjangan dari electronic learning, ada yang menafsirkan 

sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik (radio, 

televisi, film, komputer, internet, dan lain-lain). Ada pula yang menafsirkan e-

learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media 

internet (Aqib, 2016 : 60). Pemakaian kata e-learning sering digunakan untuk 
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semua kegiatan yang menggunakan media komputer atau internet (Effendi, 2005: 

42) 

Media pembelajaran dengan komputer dapat menampilkan dengan baik 

berbagai simulasi, visualisasi, konsep-konsep dan multimedia yang dapat diakses 

siswa sesuai dengan keiginan sehingga visualisasi yang bersifat abstrak dapat di 

tampilkan secara konkrit dan dipahami secara mendalam (Arsyad, 2002: 94).  

Pembelajaran dengan model e-learning memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan pembelajaran konvensional yaitu:(1) e-learning tidak membutuhkan 

tempat belajar yang kaku; (2) siswa dapat belajar kapan saja ; (3) siswa 

mendapatkan materi sesuai kemajuan belajarnya. Kelebihan yang paling menonjol 

dari pembelajaran menggunakan komputer dalam hal ini e-learning adalah 

kemampuan siswa untuk dapat belajar mandiri. Sifat komputer yang lebih 

personal dapat membantu siswa untuk belajar mandiri dengan atau tanpa 

bimbingan langsung dari guru. Selain itu, Darsono (2001: 57) juga menyebutkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan e-learning dapat menumbuhkan sikap 

belajar mandiri.  

Pengembangan model e-learning perlu dirancang secara cermat sesuai 

tujuan yang diinginkan. Ada tiga kemungkinan dalam pengembangan 

pembelajaran berbasis internet, yaitu : 

a. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang 

mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan 

adanya tatap muka. 
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b. Web centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dengan tatap muka. 

c. Web enhance course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang kualitas 

pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

 Dalam penelitiannya Azizah (2012) mengungkapkan bahwa banyak siswa 

yang merasa kurang mampu dalam mempelajari matematika karena dianggap 

sulit, menakutkan bahkan ada sebagian dari siswa yang membenci matematika. 

Hal ini menyebabkan siswa malas dan tidak banyak melakukan aktivitas dalam 

belajar matematika. Kurangnya aktivitas akan mempengaruhi hasil belajar. Proses 

pembelajaran matematika yang baik  adalah guru harus mampu menerapkan 

suasana yang yang dapat membuat siswa antusias terhadap persoalan yang ada 

sehingga ssiwa mampu mencoba memecahkan persoalannya dan meningkatkan 

kemampuan koneksi matematisnya. 

 Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, maka guru dituntut 

mampu memotivasi siswa untuk memahami konsep serta mengaplikasikannya. 

Seperti yang dikemukakan Nikson dalam Muliyardi  (2003) bahwa pembelajaran 

matematika adalah upaya membantu siswa mengkonstruksi konsep atau prinsip-

prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui internalisasi sehingga 

konsep atau prinsip itu terbangun kembali. Dan guru hendaknya memilih dan 

menggunakan strategi, pendekatan, metode dan teknik yang melibatkan siswa 
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aktif dalam belajar matematika. Salah satunya adalah dengan penggunaan model 

pembelajaran yang dipadu dengan media pembelajaran.  Jas (2012) dalam 

penelitiannya tentang penggunaan media pembelajaran berbasis website 

mendapatkan hasil bahwa pembelajaran matematika berbasis website secara 

umum dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

 Jannah (2013) menjelaskan bahwa model MMP dirancang untuk 

menggabungkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok. Dengan belajar 

secara kelompok siswa akan lebih memahami konsep-konsep yang sulit dengan 

berdiskusi dan bertukar pendapat dengan temannya. Selain pemilihan model 

pembelajaran, seorang guru harus mampu memanfaatkan media yang ada 

disekolah. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan guru dalam pembelajaran 

yaitu melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Faroh, 2014) dalam 

hal ini peneliti memanfaatkan e-learning. 

Dalam penelitiannya Faroh (2014) mendapatkan hasil terdapat peningkatan 

pada pembentukan karaktek kemandirian belajar dan keterampilan pemecahan 

masalah pada siswa pilihan dari setiap pertemuan.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Rendahnya kemandirian belajar sebagai merupakan permasalahan yang  

sering muncul dalam pembelajaran matematika di MTs Taqwal Ilah Semarang. 

Ketika diaberikan tugas atau pekerjaan rumah hanya sebagian kecil siswa yang 

berusaha secara mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagian besar dari 



32 

 

 

 

siswa lebih banyak mengandalkan jawaban temannya yang dipandang lebih 

mampu. Mereka hanya mencontek, menulis sesuai pekerjaan temannya tanpa ikut 

berpikir dari mana proses penyelesaian itu di peroleh. 

 Kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII MTs Taqwal Ilah 

Semarang juga tergolong rendah. Hasil ujicoba soal koneksi materi persamaan 

linier dua variabel, mayoritas siswa belum mampu menjawab dengan benar 

meskipun sudah dijelaskan di materi sebelumnya.  

 Faktor dari guru juga ikut andil memberikan peluang bagi siswa untuk 

melakukan hal tersebut. Respon siswa yang cenderung kurang memperhatikan 

penjelasan guru karena mereka merasa bahwa gurunya kurang jelas ketika 

menyampaikan materi dan  monoton. Pembelajaran yang lebih berorientasi pada 

hasil dan kurang berorientasi pada proses yang membawa siswa untuk 

mengkonstruk pengetahuannya diprediksi menjadi penyebab pula mengapa 

kemampuan koneksi matematika rendah. Tugas-tugas yang diberikan cenderung 

sama satu sama lain juga memberikan peluang bagi siswa yang malas hanya 

sekedar mencontek milik temannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dapat dijelaskan 

berdasarkan gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.3. Kerangka berpikir 

 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project berbasis e-learning efektif  

terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar siswa dengan 

kriteria efektif sebagai berikut : 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran Missouri 

Mathematics Project berbasis e-learning mencapai ketuntasan minimal dan 

- Pembelajaran kurang 
variatif (teacher centered) 

- Sumber belajar terbatas 
 

- Kemandirian belajar 
rendah 

- Hasil belajar rendah 
 

Media e-learning 

 

Model pembelajaran Inovatif 
(student centered) 
 

Missouri Mathematics Project 

- Kemandirian belajar 
- Kemampuan koneksi 

matematis 
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proporsi siswa yang memencapai batas minimal lebih dari atau sama dengan 

70 %. 

2. Rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Missouri Mathematics Project berbasis e-learning lebih baik 

daripada rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori. 

3. Kemampuan koneksi matematis siswa setelah memperoleh pembelajaran 

Missouri Mathematics Project berbasis e-learning lebih baik daripada 

kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori. 

4. Kemandirian siswa setelah memperoleh pembelajaran Missouri Mathematics 

Project berbasis e-learning lebih baik daripada kemandirian siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori. 
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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Keefektifan pembelajaran Missouri Matemathics Project berbasis e-learning 

pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel  ditunjukkan dengan (1) 

instrumen dan perangkat yang digunakan valid berdasarkan hasil ujioba dan 

penilaian oleh validator dengan kriteria penilaian secara umum dikategorikan 

baik (2) kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran Missouri 

Matemathics Project berbasis e-learning mencapai ketuntasan (3) sebanyak 

20 siswa memperoleh nilai > 70 atau 90,1 % tuntas, dan hanya 2 siswa yang 

mendapat nilai < 70 (4) Rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran Missouri Matemathics Project berbasis e-learning 

adalah 80,30 lebih baik dari rata-rata kemmapuan koneksi matematis siswa 

yang mendapat pembelajaran ekspositori yang memperoleh rata-rata 61,48. 

b. Deskripsi kemampuan koneksi matematika didapat pola sebagai berikut (1) 

siswa dengan kemampuan koneksi yang tinggi mampu mengkaitkan konsep 

matematika dengan materi sebelumnya, juga bisa mengakitkan konsep 

matematika dengan pelajaran lain atau dengan kehidupan sehari-hari. (2) 

Siswa dengan kemampuan koneksi sedang bisa mengkaitkan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kurang mampu mengkaitkan
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 konsep matematika dengan pelajaran lain , beberapa siswa dengan kategori 

koneksi sedang juga belum bisa mengakitkan konsep matematika dengan 

materi sebelumnya (3) Siswa dengan kemampuan koneksi rendah hanya 

mampu mengkaitkan konsep matematika pada kehidupan sehari-hari. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat 

peneliti sarankan diantaranya. 

a. Bagi siswa dengan kemampuan koneksi dengan materi sebelumnya rendah  

supaya lebih melatih dan memperkuat apersepsi , dan siswa dengan 

kemampuan koneksi terkait dengan pelajaran lain supaya lebih menambah 

latihan-latihan soal  

b. Bagi sekolah, hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang berkualitas pada 

mata pelajaran matematika khususnya dan mata pelajaran lain pada 

umumnya.. 
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