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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka dalam suatu penelitian merupakan penjelasan mengenai teori-

teori yang memperkuat adanya penelitian dan menjelaskan penelitian-penelitian 

yang relevan. Kerangka berfikir juga termuat dalam kajian pustaka untuk 

memperjelas jalannya penelitian. 

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi empat kelompok pembahasan. 

Pembahasan pertama merupakan tinjauan singkat mengenai pembelajaran 

matematika, sebagai pengantar tentang penelitian ini. Pembahasan kedua 

mengenai koneksi matematis siswa beserta indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemecahan masalah yang 

dilengkapi dengan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan, dan 

pembahasan terakhir mengenai materi yang digunakan peneliti. 

 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan upaya sengaja, yang tujuannya terfokus kepada 

suatu kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik belajar 

dengan efektif dan efisien (Thobroni, 2015). Menurut In’am (2012), pembelajaran 

merupakan aktivitas guru melaksanakan tugas menyampaikan materi kepada 

peserta didik sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. Sehingga, 

disimpulkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Matematika berasal dari Bahasa Latin mathematika yang bermula diambil 

dari Bahasa Yunani mathematike yang berarti mempelajari, berasal dari kata 

mathema yang berarti pengetahuan. Kata mathematike berhubungan pula dengan 

kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang berarti belajar 

(berpikir). Jadi, berdasarkan kata asalnya matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang difokuskan kepada siswa untuk selalu bernalar. 

Pembelajaran matematika merupakan proses atau kegiatan guru dalam 

mengajarkan matematika kepada peserta didik, yang didalamnya terkandung 

upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik tentang matematika yang amat 

beragam agar terjadi interaksi yang optimal antara guru dan peserta didik serta 

antara peserta didik dengan peserta didik (Suyitno, 2004). 

Untuk mencapai pembelajaran matematika yang optimal diperlukan tujuan 

pembelajaran yang mendasari pembelajaran matematika tersebut. Tujuan 

pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013, yaitu agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) memahami konsep matematika; 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, serta tepat dalam pemecahan masalah; 2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generelasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; 3) memecahkan masalah; 4) mengkomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah; dan 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 
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dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

 

2.2 Koneksi Matematika 

Koneksi berasal dari kata connection dalam Bahasa Inggris yang berarti 

hubungan. Koneksi matematis merupakan dua kata yang berasal dari 

Mathematical Connection, yang dipopulerkan oleh NCTM dan dijadikan sebagai 

standar kurikulum pembelajaran matematika sekolah dasar dan menengah 

(Sumarmo, 2006). Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan siswa 

dalam mengaitkan konsep, mengaitkan konsep dengan matematika itu sendiri, 

dengan disiplin ilmu lainnya, serta dengan kehidupan sehari-hari. Menurut 

Rohendi  & Dulpaja (2013), kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan 

seseorang dalam  menyajikan  hubungan  internal dan eksternal dalam 

matematika, yang meliputi koneksi antara topik matematika,  koneksi dengan 

disiplin lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Membuat koneksi merupakan cara untuk menciptakan pemahaman siswa, 

begitu pula sebaliknya memahami sesuatu berarti siswa telah membuat koneksi. 

Parta (2016) menjelaskan bahwa koneksi matematis bertujuan untuk membantu 

pembentukan persepsi siswa dengan cara melihat matematika sebagai bagian 

terintegrasi dengan dunia nyata dan mengenal manfaat matematika  baik di dalam 

maupun diluar sekolah. Sehingga, persepsi konsep-konsep matematika yang 

saling berkaitan haruslah meresap dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Ketika persepsi ini menjadi landasan guru dalam pembelajaran matematika maka 
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setiap mengkaji materi harus selalu mengaitkan dengan materi lain dari kehidupan 

sehari-hari. 

Adapun indikator-indikator untuk kemampuan koneksi matematis siswa 

menurut NCTM (2000): 1) mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan 

antara gagasan dalam matematika; 2) memahami bagaimana gagasan-gagasan 

dalam matematika saling berhubungan dan mendasari satu sama lain; 3) 

mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. 

Sumarmo (2006) menuliskan indikator kemampuan koneksi matematis siswa 

sebagai berikut: 1) mencari dan memahami hubungan berbagai representasi 

konsep dan prosedur; 2) menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan sehari-hari; 3) memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur 

yang sama; 4) mencari koneksi satu prosedur ke prosedur yang lain dalam 

representasi yang ekuivalen; 5) menggunakan koneksi antar topik matematika, 

dan antara topik matematika dengan topik lain. 

Adanya penjelasan mengenai koneksi matematis siswa, disimpulkan bahwa 

kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam memahami 

hubungan konsep dan prosedur antar topik matematika, dan kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang ilmu lainnya atau dalam 

kehidupan sehari-hari. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) 

memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling berhubungan 

dan mendasari satu sama lain; 2) menggunakan matematika dalam bidang studi 

lainnya; dan 3) mengenali dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 
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2.3 Pendekatan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah proses yang menggunakan kekuatan dan manfaat 

matematika dalam menyelesaikan masalah yang juga merupakan metode 

penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah (Imam, 2012). Adanya 

penemuan solusi agar mampu mengakibatkan siswa berpikir ilmiah, berfikir 

secara kritis dan logis. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh siswa. Jihad dan Suyanto (2013) berpendapat tujuan 

penggunaan pemecahan masalah adalah untuk memberikan kemampuan dasar dan 

teknik kepada siswa agar mereka dapat memecahkan masalah menggunakan 

kaidah ilmiah dengan teknik dan langkah-langkah berfikir kritis dan rasional. 

Walaupun cara penyelesaian yang digunakan dalam pemecahan masalah lebih 

sulit dibandingkan soal-soal rutin yang biasa diselesaikan, adapun teknik-teknik 

untuk memecahkan suatu permasalahan. Jihad dan Suyanto (2013) 

merangkumkan teknik-teknik pemecahan masalah sebagai berikut: 1) 

mengklarifikasi lebih rinci mengenai masalah tersebut dengan menuntaskannya 

secara jelas; 2) menganalisis sebab-sebab terjadinya masalah; 3) mengidentifikasi 

alternatif pemecahan masalah; 4) memilih alternatif pemecahan yang paling baik; 

5) melaksanakan alternatif yang paling baik; dan 6) mengevaluasi apakah masalah 

tersebut benar-benar telah dipecahkan atau belum.  

Oleh karenanya siswa harus mampu menyelesaikan persoalan pemecahan 

masalah yang akan membantu siswa berpikir secara sistematis, logis, kritis, teliti 

dan teratur. 
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2.3.1 Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah 

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan siswa untuk 

menyelesaikan lembar kerja yang diberikan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah penyelesaian masalah milik Sumarmo. Terdapat empat langkah 

yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah yaitu: 1) 

kegiatan memahami masalah; 2) kegiatan merencanakan atau merancang 

pemecahan masalah; 3) kegiatan melaksanakan perhitungan, dan 4) kegiatan 

memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi. Sumarmo dan Herdian (2014) 

merinci langkah-langkah kegiatan memecahkan masalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan memahami masalah 

Langkah pertama yaitu siswa mencermati soal dan memahami soal yang 

akan diselesaikan. Ketika siswa belum memahami soal yang diberikan, maka 

siswa akan merasa sulit saat menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Penilaian siswa pada langkah pertama ini berdasarkan kemampuan siswa 

dalam menganalisis soal, dengan siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dalam persoalan yang telah diberikan. 

b. Kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah 

Langkah kedua, yaitu menuliskan langkah-langkah pengerjaan soal. 

Langkah ini mengajak siswa untuk memikirkan langkah-langkah dalam 

penyelesaian masalah. Penilaian pada langkah kedua inilah yang cukup tinggi, 

karena jika langkah-langkah untuk menyelesaikan soal kurang benar, maka 

nilai yang didapatkan akan berkurang. 

c. Kegiatan melaksanakan perhitungan 
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Langkah ketiga, yaitu setelah siswa memikirkan langkah-langkah 

penyelesaian sebaiknya siswa mengoreksi kembali langkah pengerjaannya, dan 

memastikan dengan detail tiap-tiap langkah pengerjaan telah sesuai dengan apa 

ditanyakan dalam soal. Setelah pengoreksian siswa akan menghitung sesuai 

dengan apa yang diketahui dan memasukkannya ke dalam rumus. 

d. Kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi 

Langkah terakhir, yaitu dengan memeriksa kembali hasil yang telah 

dihitung pada kegiatan perhitungan. Langkah ini mengajak siswa untuk 

menguji solusi yang telah didapat, melihat kelemahan kelemahan-kelemahan 

dari solusi yang didapat.  

 

2.4 Aritmatika Sosial 

Aritmatika sosial merupakan salah satu ilmu matematika yang mempelajari 

kehidupan sosial. Aritmatika sosial banyak digunakan dalam dunia perekonomian, 

beberapa contohnya ialah mengenai keuntungan dan kerugian, bunga tunggal dan 

bruto, tara, neto. Namun, pada penelitian ini terdapat batasan materi yang akan 

digunakan saat penelitian yaitu keuntungan, kerugian dan bunga tunggal. Tidak 

semua materi aritmatika sosial dilibatkan dalam penelitian ini, penelitian ini hanya 

menggunakan materi keuntungan dan kerugian, dan bunga tunggal. Berikut akan 

dijelaskan materi yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.4.1 Keuntungan dan Kerugian 

Aritmatika sosial merupakan salah satu ilmu matematika yang mempelajari 

kehidupan sosial. Aritmatika sosial banyak digunakan dalam dunia perdagangan, 
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beberapa contohnya ialah mengenai keuntungan dan kerugian. Seorang pedagang 

dikatakan mendapat keuntungan ketika harga penjualan lebih besar dari harga 

pembelian, dan dikatakan rugi ketika harga penjualan lebih rendah dari harga 

pembelian. Sehingga, didapat rumus keuntungan dan kerugian sebagai berikut.  

 

 

 

 

Keuntungan dan kerugian juga dapat disajikan dalam bentuk persentase (%) 

berikut diberikan rumus keuntungan dan kerugian dalam bentuk persentase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Bunga Tunggal 

Kegiatan ekonomi dan keuangan tidak lepas dari perhitungan matematika. 

Bank merupakan salah satu pekerjaan yang erat hubungannya dengan kegiatan 

𝑅 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐽 

𝑅 = Rugi 

𝐻𝐵 = Harga Beli 

𝐻𝐽 = Harga Jual 

𝑈 = 𝐻𝐽 − 𝐻𝐵 

𝑈 = Untung 

𝐻𝐽 = Harga Jual 

𝐻𝐵 = Harga Beli 

Persentase keuntungan (laba) 

Misalkan :𝑃𝑈 = Persentase Keuntungan 

 𝐻𝐵 = Harga Beli 

 𝐻𝐽 = Harga Jual 

𝑃𝑈 =
𝐻𝐽 − 𝐻𝐵

𝐻𝐵
× 100% 

 

 

 
Persentase kerugian 

Misalkan :𝑃𝑅 = Persentase Kerugian 

 𝐻𝐵 = Harga Beli (Modal) 

 𝐻𝐽 = Harga Jual (Total Pemasukan) 

𝑃𝑅 =
𝐻𝐵 − 𝐻𝐽

𝐻𝐵
× 100% 

 

 

 



15 

 

ekonomi dan keuangan. Bank berfungsi untuk menyimpan uang dan untuk 

peminjaman uang guna modal para pengusaha. Saat seseorang meminjam uang di 

bank tidak asing lagi bagi mereka mendengar kata bunga. Secara umum bunga 

diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada 

pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Bunga dibagi menjadi 

dua jenis yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal, pada materi aritmetika sosial 

hanya membahas mengenai bunga tunggal saja. Bunga tunggal hanya dihitung 

berdasarkan besar modal saja, sehingga besarnya tetap setiap jangka waktu yang 

sama. 

Persentase bunga dapat dihitung pertahun ataupun perbulan, perhitungannya 

diperoleh sebagai berikut. 

1. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga (b) terhadap modal (M), 

maka besarnya bunga pertahun diperoleh :  

𝐵 = 𝑏 ×𝑀 

2. Jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga 

(B) tiap bulan dengan presentase bunga (b) dalam setahun adalah : 

𝐵 =
1

12
× 𝑏 × 𝑀 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mendeskripsikan seberapa tinggi tingkat kemampuan koneksi 

matematis yang dimiliki siswa SMP. Berdasarkan ekplorasi peneliti, ditemukan 

beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Gustine Primadya Anandita pada tahun 

2015 yang berjudul “Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Kelas 

VIII pada Materi Kubus dan Balok”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 
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masih kurangnya tingkat koneksi yang dimiliki siswa. Berdasarkan hasil yang 

didapat dari 37 siswa, diperoleh 18 siswa termasuk dalam kategori “kurang 

sekali”, 10 siswa dalam kategori “kurang”, 6 siswa dalam kategori “cukup”, 2 

siswa dalam kategori “baik”, dan 1 siswa dalam kategori “baik sekali”. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Arif Widarti dalam skripsinya yang berjudul 

“Kemampuan Koneksi Matematis Siswa”. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan siswa yang berkemampuan matematis tinggi mempunyai koneksi 

yang sangat baik dengan memenuhi empat indikator, siswa yang memiliki tingkat 

matematis sedang mampu memenuhi tiga indikator, sedangkan siswa yang 

berkemampuan matematis rendah mampu memenuhi dua indikator. 

Ketiga dilakukan oleh I Nengah Parta, dkk. Hasil dari penelitian yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas VIII pada Materi 

Teorema Pythagoras” adalah tingkat kemampuan koneksi yang dilihat saat 

menyelesaikan soal dikatakan masih rendah. Berdasarkan persentase indikator 

koneksi matematis yang diperoleh pada setiap butir soal, tidak ada indikator yang 

memenuhi persentase minimal 75%. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Kemampuan koneksi merupakan salah satu dari lima pemahaman yang harus 

dimiliki saat mempelajari matematika. Kemampuan koneksi yang tinggi akan 

mempermudah siswa dalam menyelesaikan persoalan berbasis masalah. Ketika, 

siswa mampu menyelesaikan persoalan pemecahan masalah otomatis tingkat 

pemahamannya tinggi. Pemecahan masalah merupakan komponen yang penting 
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dalam matematika, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dengan adanya 

permasalahan. 

Kurangnya tingkat koneksi matematis siswa mengakibatkan siswa kesulitan 

saat menyelesaikan persoalan pemecahan masalah. Kurangnya kemampuan 

koneksi matematis siswa dapat dilihat dari bagaimana cara siswa menyelesaikan 

persoalan pemecahan masalah tersebut. Beragamnya kemampuan koneksi yang 

dimiliki siswa akan terlihat saat siswa menuntaskan indikator yang dicapai. 

Berikut adalah kerangka berpikir dari penjelasan diatas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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