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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa pendidikan merupakan suatu hal 

yang penting. Bharwadj (2016) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

keutamaan manusia yang esensial, kebutuhan masyarakat, dasar kehidupan yang 

baik dan tanda kebebasan. Pendidikan matematika mempunyai perananan penting 

bagi peradaban dunia. Tanpa matematika, bidang ilmu seperti kedokteran, 

ekonomi, dan lainnya tidak akan berkembang dikarenakan matematika adalah 

ilmu yang banyak digunakan sebagai sumber ilmu lainnya. Sejalan dengan yang 

dinyatakan oleh Permendikbud nomor 58 tahun 2014 bahwa matematika adalah 

ilmu yang memiliki peran dalam berbagai ilmu, yang menjadi dasar dalam 

berkembangnya teknologi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menunjukkan matematika sangat penting untuk kehidupan sehingga matematika 

dipelajari dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 

Berdasarkan kurikulum tahun 2013 dalam Permendikbud No. 60 Tahun 

2014, tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan konsep dan menerapkan konsep perhitungan 

secara luwes, akurat, fleksibel, tepat, dan efisien, dalam memecahkan masalah. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh National Council of Teacher of 

Mathematics (NCTM, 2000) bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, 

guru harus memperlihatkan lima kemampuan matematis yaitu: pemecahan 

masalah (problem solving), komunikasi (communications), penalaran dan bukti 

(reasoning and proof), koneksi (connections), dan representasi (representations). 

Namun, Performance for International Student Assessment (PISA) 

menyatakan pada hasil studi tahun 2018 bahwa rata-rata skor kemampuan 

matematika siswa Indonesia adalah 379 yang berada diposisi 73 dari 78 negara 

peserta PISA. Terjadi penurunan yang signifikan dari hasil studi PISA 2015, 

dimana Indonesia berada di posisi 63 dari 70. Hal ini menunjukan tujuan 

pembelajaran matematika belum berhasil. 

 Matematika merupakan ilmu yang topiknya tidak saling terpisah, setiap 

konsep yang telah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan konsep selanjutnya. 
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Karenanya kemampuan koneksi matematika diperlukan untuk memahami 

matematika secara keseluruhan. Koneksi matematis merupakan kemampuan 

mengaitkan konsep matematika dengan berbagai bidang studi selain matematika 

maupun dengan konsep-konsep matematika lainnya, sehingga siswa dapat melihat 

matematika sebagai bagian terintegrasi dengan kehidupan (Yuliani, Praja, dan 

Noto, 2018). Koneksi matematis akan membuat siswa dapat mengaitkan antar 

konsep matematika sehingga siswa akan melihat matematika sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Siswa pun akan sadar keguanaan atau manfaat matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siswa dapat mengoneksikankan konsep 

matematika, siswa akan memahami pemahaman yang lebih mendalam dan 

bertahan lama. “When student can connect mathematical ideas, their 

understanding is deeper and more lasting” (NCTM, 2000). 

 Namun, pada kenyataannya koneksi matematika siswa masihlah rendah. 

Berdasarkan indikator koneksi matematis, hasil penelitian Rahmi, Usman, dan 

Subianto (2020) pada siswa SMP hanya 3 dari 26 siswa yang dapat 

mengoneksikankan antar konsep matematika dan tidak ada dari siswa yang bisa 

mengoneksikankan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan ilmu lain. Hal 

ini serupa dengan penelitian Sari (2020) yang meyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa kemampuan koneksi matematika siswa di SMP Batik di Surakarta 

masihlah rendah, 37%. Koneksi matetematis yang rendah ini menurut (Kenedy 

dkk, 2019) disebabkan oleh proses pembelajaran yang hanya menggunakan 

metode langsung, selain itu guru juga tidak mengatahui apa itu koneksi 

matematis. Hal ini perlu mendapat perhatian karena kemampuan koneksi 

matematis bagi siswa merupakan hal yang sangat penting. 

 Pembelajaran matematika tidak hanya dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif matematis, melainkan juga ranah afektif. 

Mahmuzah, Ikhsan, dan Yusrizal (2014) mengatakan bahwa Salah satu aspek 

penting yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam 

ranah afektif adalah disposisi matematis siswa. Disposisi matematis adalah 

kecenderungan tindakan dan sikap siswa terhadap matematika yang dapat dilihat 

dari kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, dan kecenderungan siswa dalam 

merefleksikan cara berpikir tentang persoalan yang diberikan (Minarti dan 
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Wahyudin, 2019). Disposisi matematis memiliki perananan penting dalam 

pembelajaran matematika. Seorang siswa yang memiliki disposisi tinggi dalam 

menghadapi masalah matematika yang lebih menantang akan lebih gigih dan ulet 

dan dalam belajar matematika akan lebih bertanggung jawab serta selalu 

mengembangkan kebiasaan baik di matematika. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kusmaryono dkk (2019) dalam penelitiannya terhadap 188 

siswa SMP kelas 8 di kota Semarang menyimpulkan bahwa siswa dengan 

disposisi yang tinggi memiliki daya matematika yang tinggi juga. Hasil penelitian 

lain juga yang dilakukan oleh Patmalasari, Afifah, dan Resbiantoro (2017) pada 

siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Ngunut menunjukan bahwa siswa dengan disposisi 

matematis yang tinggi memiliki kreativitas yang tinggi juga dalam menyelesaikan 

persoalan matematika yang diberikan. 

 Namun, masih banyak siswa SMP yang gagal dalam menghadapi 

matematika ketika di SMA dikarenakan disposisi matematika mereka yang rendah 

(Kusmaryono dkk, 2019). Kesumawati (dalam Mahmuzah, 2014) menyimpulkan 

dari hasil penelitiannya terhadap 297 dari empat SMP di kota Palembangbahwa 

disposisi matematis siswa masih berada dalam kategori rendah. Sugilar (2013) 

berpendapat bahwa rendahnya disposisi matematis disebabkan oleh lingkungan 

pembelajaran yang di-setting agar siswa hanya duduk dengan manis untuk 

mendengar dan menerima informasi dari guru sehingga disposisi matematis siswa 

tidak dapat tumbuh dan berkembang. Jika disposisi matematis ini diabaikan, dapat 

merugikan siswa dalam belajar. 

 Dari paparan di atas, rendahnya kemampuan koneksi dan disposisi 

matematis siswa sama-sama disebabkan oleh pembelajaran yang tidak mendukung 

siswa untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang tepat pada proses pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan 

kemampuan matematis siswa dari segi kognitif dan afektif. Model pembelajaran 

yang bisa dijadikan alternatif ialah Model-Eliciting Activities. 

 Model-Eliciting Activities merupakan model pembelajaran untuk 

memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep dalam suatu 

permasalahan melalui proses pemodelan matematika (Yulianti, Wuryanto, dan 

Darmo 2013). Coxbill, Chamberlain, dan Weatherford (2013) menjelaskan bahwa 



4 
 

 

Model-Eliciting Activities adalah kegiatan dimana siswa bekerja secara kooperatif 

untuk menyelasaikan persoalan matematika dan siswa membuat model 

matematika untuk digeneralasikan dan digunakan kembali. Dalam proses 

pembelajarannya, Model-Eliciting Activities menggunakan masalah-masalah yang 

mirip dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa terlatih dalam mengaitkan 

matematika dengan kehidupan sesuai dengan salah satu indikator koneksi 

matematis dan siswa dapat mengetahui aplikasi matematika dalam kehidupan 

sehingga kemampuan disposisi matematisnya dapat meningkat. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Kemampuan Koneksi dan Disposisi Matematis pada Model-

Eliciting Activities Siswa SMP”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan koneksi matematis dengan model eliciting activities 

di SMP? 

2. Bagaimana disposisi matematis pada model eliciting activities di SMP? 

3. Bagaimana pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan koneksi 

matematis? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis dengan Model-Eliciting 

Activities di SMP 

b. Mendeskripsikan disposisi matematis pada Model-Eliciting Activities di SMP 

c. Mendeskripsikan pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan koneksi 

matematis. 

2. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan dalam 

dunia pendidikan dansebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran matematika 
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yang kedepannya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koneksi dan 

disposisi matematis pada diri siswa melalui model pembelajaran Model-Eliciting 

Activities. 

 

D. Definisi Variabel 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

 Koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan antar konsep 

matematika, konsep matematika dengan ilmu lain, dan konsep matematika dengan 

kehidupan sehari hari. Indikator dari koneksi matematis ialah dapat 

mengoneksikankan antar topik matematika, mengoneksikankan topik matematika 

dengan topik selain matematika, dan mengoneksikankan topik matematika dengan 

dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 

2. Disposisi Matematis 

 Disposisi matematis adalah kecenderungan tindakan dan sikap siswa 

terhadap matematika yang terwujud dari kepercayaan diri, keingintahuan, 

ketekunan, dan kecenderungan siswa dalam merefleksikan cara berpikir tentang 

persoalan yang diberikan. 

3. Model-Eliciting Activies 

 Model-Eliciting Activities merupakan model pembelajaran untuk 

memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep dalam suatu 

permasalahan dengan proses pemodelan matematika, dimana dalam kegiatannya 

siswa bekerja secara kooperatif. 

 

E. Landasan Teori 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

 Koneksi matematika merupakan kemampuan yang penting bagi siswa. Hal 

ini dinyatakan oleh (NCTM, 2000) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika, guru harus memperlihatkan lima kemampuan 

matematis yaitu: pemecahan masalah (problem solving), komunikasi 

(communications), penalaran dan bukti (reasoning and proof), koneksi 

(connections), dan representasi (representations). Koneksi matematis merupakan 

kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
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dengan materi pelajaran  dan mengkaitkan antar konsep dalam matematika itu 

sendiri  (Isfayani, Johar, dan Munzir 2018). Tidak jauh berbeda, Yuliani dkk 

(2018) menyatakan bahwa koneksi matematis merupakan kemampuan 

mengaitkan konsep matematika dengan berbagai bidang studi selain matematika 

maupun dengan konsep-konsep matematika lainnya, sehingga siswa dapat melihat 

matematika sebagai bagian terintegrasi dengan kehidupan. Koneksi matematika 

sangat penting dimiliki oleh siswa karena dengan koneksi matematika siswa tidak 

perlu mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika. Dengan 

mempelajari koneksi antar konsep matematika, siswa tidak hanya mempelajari 

matematika, tetapi juga cara bagaimana menggunakannya (Rahmi dkk, 2020). 

 Terdapat beberapa indikator kemampuan koneksi matematis siswa 

diantaranya dikemukakan oleh Yuliani dkk (2018) yang menyatakan indikator 

kemampuan koneksi matematika adalah sebagai berikut1) mencari hubungan 

berbagai representasi konsep dan prosedur, 2) memahami hubungan diantara topik 

matematika, 3) menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan 

sehari-hari, 4) memahami representasi ekuivalen suatu konsep, 5) mencari 

hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 

6) menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik matematika 

dengan topik di luar matematika. Selain itu, Saminanto dan Kartono (2015) 

menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator koneksi matematis, yaitu 1) koneksi 

inter topik matematika, 2) koneksi antar topik matematika, 3) koneksi matematika 

dengan bidang ilmu lain, dan 4) koneksi matematika dengan kehidupan sehari-

hari.  

2. Disposisi Matematis 

 Disposisi matematis adalah kecenderungan yang kuat untuk belajar 

matematika serta berperilaku positif dalam menyelesaikan masalah matematis 

yang meliputi aspek kepercayaan diri, kegigihan, fleksibilitas, keterbukaan 

berpikir, minat, keingintahuan, dan kecenderungan untuk memonitor proses 

berpikir dan kinerja sendiri (Mahmudi dan Sapurto, 2016). Sejalan dengan yang 

dikatakan Katz (Mahmuzah, 2014) yang mengatakan bahwa disposisi matematis 

berkaitan dengan bagaimana siswa menyelesaikan masalah matematis, apakah 

mereka menyelesaikannya dengan penuh rasa percaya diri, tekun, berminat, dan 
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berpikir fleksibel untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. 

Disposisi matematis adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Siswa memerlukanya untuk bertahan dalam menghadapi persoalan 

matematika dan membiasakan kebiasaan yang baik dalam matematika. Dengan 

disposisi matematis juga, siswa akan memiliki tingkat kreativitas yang baik dalam 

memecahkan masalah (Patmalasri dkk, 2017). 

 Adapun indikator disposisi matematis menurut NCTM sebagaimana 

dikutip Oktaviani, Suyitno, dan Mashuri (2015) dalam pembelajaran matematika 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan (kepercayaan diri) 

2. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai 

metode alternatif untuk memecahkan masalah (fleksibilitas) 

3. Bertekad untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk matematika (ketekunan) 

4. Keterkaitan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam 

mengerjakan matematika (keingintahuan) 

5. Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja 

diri sendiri (reflektif) 

6. Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-

hari (menilai aplikasi matematika) 

7. Penghargaan peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika 

sebagai alat, maupun matematika sebagai bahasa (menghargai apresiasi 

matematika). 

3. Model-Eliciting Activities 

 Model-Eliciting Activities merupakan model pembelajaran untuk 

memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep dalam suatu 

permasalahan melalui proses pemodelan matematika (Yulianti 2018). Dalam 

proses pembelajaran Model-Eliciting Activities, siswa diberi kesempatan untuk 

membangun strategi mereka sendiri sehingga siswa menjadi lebih aktif selama 

proses pembelajaran. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Coxbill dkk (2013) yang 

menjelaskan bahwa Model-Eliciting Activitiesadalah kegiatan dimana siswa 

bekerja secara kooperatif untuk menyelasaikan persoalan matematika dan siswa 
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bekerka unuk membuat model matematika untuk digeneralasikan dan digunakan 

kembali. Adapun untuk mendukung kegiatannya, terdapat enam prinsip untuk 

memastikan Model-Eliciting Activities berhasil dalam membantu siswa belajar 

matematika yang dikutip dari Pertamawati dan Retnowati (2019), yaitu: 

a. Personal Meaningfulness 

 Penggunaan masalah-masalah yang mirip dengan kehidupan yang nyata 

dan relevan dirangsang oleh prinsip ini. Siswa perlu untuk memahami dan 

membayangkan masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Pemilihan masalah 

yang tepat diperlukan agar siswa memahami masalah dengan baik.  

b. Model Construction 

 Prinsip ini mengingatkan guru untuk tidak memilih masalah yang bisa 

diselaikan dengan formula langsung. Prinsip ini menuntut siswa untuk menyadari 

bahwa perlu untuk mengonstruk cara yang baru dalam menyelesaikan masalah. 

Siswa perlu untuk menemukan pola dan struktur baru dari sebuah masalah. 

c. Self Evaluation 

 Prinsip ini mendorong siswa untuk mengevaluasi strategi penyelesaian 

masalah mereka. Penting untuk memastikan bahwa masalah-masalah haruslah 

dapat mendorong siswa mengetahui tujuan dalam menyelesaikan masalah.. 

d. Model Documentation 

 Di prinsip ini, siswa dituntut untuk mencatat strategi penyelesaian masalah 

mereka. Guru harus memastikan bahwa permasalahan yang dihadapi siswa 

mampu membuat mereka menjelaskan pikirannya dengan lisan atau pun tulisan 

secara rinci. 

e. Effective Prototype 

 Prinsip ini menekankan bahwa siswa haruslah bisa membuat model efektif 

yang bisa menyelesaikan masalah. Permasalahan diharapkan merupakan masalah 

yang relatif sederhana, tetapi bermakna secara matematis dan mampu membuat 

siswa berpikir dan membuat model yang efektif. 

f. Model Share-ability and Reusability 

 Prinsip ini memastikan bahwa masalah-masalah berkaitan dengan masalah 

lain yang serupa. Dengan berakhirnya aktivitas pembelajaran, siswa bisa terbantu 

untuk menyelesaikan masalah yang serupa dengan mudah. Solusi model yang 
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diperoleh harus bisa digunakan kembali, bisa dimodifikasi dan bisa digunakan 

untuk situasi serupa. Selanjutnya, siswa diharapkan dapat membagikan apa yang 

telah mereka dapatkan. Pada akhir kegiatan, siswa diminta untuk 

mempresentasikan dan menukar modelsolusi mereka dengan teman sebaya 

mereka.  

 Keenam prinsip tersebut dapat mendorong siswa dalam mengembangkan 

konsep matematika. Selain keenam prinsip tersebut, Yu & Chang (Oktaviani, 

2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 kegiatan utama dalam setiap Model-Eliciting 

Activities, yaitu: (1) reading passage, tahap siswa diberikan permasalahan oleh 

guru untuk dipahami dan didiskusikan dengan teman sekelompok; (2) readiness 

question section, pada bagian ini siswa diberikan pertanyaan oleh guru terkait 

permasalahan yang sudah diberikan; (3) data section, siswa mengumpulkan 

informasi yang sudah dimiliki dan informasi yang baru diperoleh pada tahap 

sebelumnya; (4) problem solving task, tahap penyelesaian permasalahan 

kemudian dipresentasikan kepada kelompok yang lain untuk meninjau ulang 

solusi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan. Penilitian kepustakaan adalah penitian yang memanfaatkan sumber 

pustaka dalam memperoleh data penelitian. Mirshad (dalam Sari dan Asmendri, 

2020)  menyatakan bahwa terdapat 4 kegiatan dalam penelitian kepustakaan, 

yaitu: mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian, memadukan segala 

temuan, menganalisis segala temuan, dan mengkritisi. 

b. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang 

diambil dari beberapa artikel baik nasional maupun internasional sebagai sumber 

data primer dan sekunder. 
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2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer didapatkan dari artikel dari berbagai jurnal nasional dan 

internasional yang menjadi objek penelitian ini. Berikut data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Keefektifan Model Eliciting Activities Pada Kemampuan Penalaran dan 

Disposisi Matematis Siswa (2013)  

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/3315 

2. Keefektifan ModelEliciting Activities Berbantuan LKPD Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis dan Disposisi Matematis Peserta Didik 

Kelas VIII (2015) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/13443 

3. Komparasi Pembelajaran MEA Dan PBL Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Disposisi Matematis Siswa SMP Kelas VIII Pada Materi 

SPLDV (2015) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/9061 

4. Karakteristik Tingkat Kreativitas Siswa yang Memiliki Disposisi Matematis 

Tinggi dalam Menyelesaikan Soal Matematika (2017) 

http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/jipm/article/view/1509 

5. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Disposisi Matematik Siswa 

Madrasah Tsanawiyah melalui Pembelajaran Generatif  (2013) 

http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity/article/view/32 

6. Penerapan Pendekatan Model-Eliciting Activities (MEAs) dalam 

Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SMP (2018) 

https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JNR/article/view/648 

7. Profil Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Sekolah Menengah Atas 

Ditinjau dari Disposisi Matematis pada Masalah Fungsi Komposisi (2019) 

http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jsm/article/view/400 

8. Pengaruh Pendekatan Model Eliciting Activities (MEAs) terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa (2019) 

https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/matematika/article/view/12891 
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9. Analisis Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa SMP (2018) 

https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/jpmi/article/view/583 

10. Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas VIII Pada Model 

Eliciting Activities (MEA) Ditinjau Dari Gaya Kognitif 

(2016)https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/13099 

11. Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP dengan Pendekatan 

Model- Elicitng Activities (2019) 

http://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/22 

12. Analysis of Mathematical Connection Ability in Linear Equation with One 

Variable Based on Connectivity Theory (2015) 

https://www.ijern.com/journal/2015/April-2015/22.pdf 

13. The Effect of Mathematical Disposition on Mathematical Power Formation: 

Review of Dispositional Mental Functions (2019) 

http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_1_23.pdf 

14. How Influential the Mathematical Disposition of Mathematical 

Communication Skills is? (The Evaluation of Middle School Students) (2019) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1402/7/077086 

15. Analysis of the Ability of Mathematical Connections of Middle School 

Students in the Field of Algebra  (2020) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1469/1/012159 

16. First-grade Junior High School Students’ Mathematical Connection Ability 

(2020) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1460/1/012003 

17. Core Model on Improving Mathematical Communication and Connection, 

Analysis of Students’ Mathematical Disposition. (2019) 

http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_4_41.pdf 

18. Mathematical Connection Abilities and Self-esteem of Students on Model-

Eliciting Activities Learning with A Realistic Approach (2018) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujmer/article/view/25511 

19. Mathematical Disposition of JuniorHigh School Students Viewed from 

Learning Styles (2017) 
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https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4995152 

20. Analysis of MathematicalConnection Ability and Mathematical Disposition 

Students of 11th Grade Vocational High School (2017) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/13135 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder diambil dari artikel dari berbagai jurnal nasional dan 

internasional yang berkaitan dengan judul penelitian serta menunjang data primer 

yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penerapan Pembelajaran Model Eliciting Activities (MEA) dengan 

Pendekatan Saintifikuntuk Meningkatkan Kemampuan Representasi 

Matematis Siswa (2015) 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreano/article/view/4694 

2. Penerapan Pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa (2018) 

http://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/Delta/article/view/540 

3. Keefektifan Strategi REACT ditinjau dari Prestasi Belajar, Kemampuan 

Penyelesaian Masalah, Koneksi Matematis, Self-efficacy (2015) 

https://journal.uny.ac.id/index.php/jrpm/article/view/7345 

4. Pembelajaran Inkuiri Model Silver untuk Mengembangkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematik Siswa SMA (2012) 

https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv1

n1_2 

5. Peningkatan  Kemampuan  Koneksi  Matematis Dan Self-Efficacy Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) 

(2018)  

http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jel/article/view/473 

6. Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis dan Motivasi Belajar Siswa 

Menggunakan Pendekatan Kontekstual (2016) 

https://ejournal.upi.edu/index.php/penailmiah/article/view/2940 

7. Pengaruh Pendekatan Kontekstual Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis 

dan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Kelas IVpada Materi Bilangan 

Bulat(2016) 
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https://ejournal.upi.edu/index.php/penailmiah/article/view/3045 

8. Pengaruh Model PembelajaranGeneratif terhadap Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa Kejuruan (2019) 

https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/Indomath/article/view/4392 

9. Penggunaan Model Pembelajaran Kontekstual TerhadapPemahaman dan 

Disposisi Matematik Siswa (2017) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/21631 

10. Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMP (2018) 

http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jel/article/view/478 

11. Using Model-Eliciting Activities As a Tool to Identify and Develop 

Mathematically Creative Students (2013) 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0162353213480433 

12. Influence of Ethnomathematics-Contained ProblemBased Learning Model 

and Mathematical Disposition Skill toward Mathematical Representation 

(2017) 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/MEJ/article/view/4624 

13. Pre-Service andIn-Service Teachers’ Views of the Sources of Students’ 

Mathematical Difficulties (2011) 

http://www.iejme.com/download/pre-service-and-in-service-teachers-views-

of-the-sources-of-students-mathematical-difficulties.pdf 

14. Mathematical Connection Ability and Self-confidence (An Experiment on 

Junior High School Students Through Contextual Teaching and Learning 

with Mathematical Manipulative) 

https://www.learntechlib.org/p/208947/ 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Editing, kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data. Pada tahap 

editing ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sumber 

data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu berupa artikel-artikel dari 

berbagai jurnalnasional dan internasional. 

b. Organizing, pada tahap ini peneliti akan mengorganisir sumber data yang 

telah diperoleh sebelumnya, yaitu berupa artikel-artikel dari berbagai jurnal 
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nasional maupun internasional lalu akan dikelompokkan menjadi sumber data 

primer atau sumber data sekunder, selain itu peneliti akan mengelompokkan 

sumber data sesuai variabel penelitian yang saling berkaitan dan sesuai 

dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan mana saja yang layak 

dan yang tidak layak untuk dijadikan sumber data penelitian 

c. Finding, peniliti akan melakukan analisis lanjutan terhadap sumber data yang 

telah diperoleh dan diorganisir sebelumnyadengan menggunakan kaidah-

kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan 

kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah mengenai 

kemampuan koneksi matematis dengan Model-Eliciting Activies, disposisi 

matematispada Model-Eliciting Activies, dan pengaruh disposisi matematis 

terhadap kemampuan koneksi matematis. 

4. Analisis Data 

a. Teknik Deduktif 

 Teknik deduktif adalah teknik yang dipergunakan untuk menganalisa data 

yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterprestasikan hal-hal yang 

bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proses pendekatan teknik 

deduktif  berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena 

(teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu data tertentu 

yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan 

memakai kaidah logika tertentu. Pada teknik ini, peneliti akan menganalisis fakta-

fakta dari objek penelitian agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus sesuai dengan fokus penelitian yaitu kemampuan koneksi matematis, 

disposisi matematis dan Model-Eliciting Activities. 

b. Teknik Induktif 

 Teknik induktif yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke 

arah kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Wuryandani, Fathurrohman, dan 

Ambarwati (2016) analisis induktif ialah analisis yang bertolak dari data dan 

bermuara pada simpulan-simpulan umum. Pada teknik ini, peneliti akan 

menganalisis suatu kesimpulan pada objek penelitian untuk mendapatkan 

pengertian yang bersifat umum sesuai dengan fokus penelitian yaitu kemampuan 

koneksi matematis, disposisi matematis dan Model-Eliciting Activities. 
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c. Teknik Interpretasi 

 Pada bagian ini, peneliti menafsirkan atau memberikan makna pada hasil 

analisis data dan menentukan signifikansi dan implikasinya dengan 

mempergunakan kerangka pemikiran atau kerangka teori yang semula telah 

ditetapkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika skripsi menggambarkan kandungan pada setiap bab, urutan 

penulisanserta kaitan antar bab satu dengan bab lainnya sehingga membentuk 

kerangka utuh skripsi yang disajikan dalam bentuk sistematis. 

 Bab I (Pendahuluan) merupakan bagian pendahuluan dari skripsi yang 

menyatakan awal masalah penelitian. Bab I berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi variabel, landasan 

teori dan sistematika skripsi. 

 Bab II (Kajian Kemampuan Koneksi Matematis dengan Model-Eliciting 

Activities di SMP) mengulas mengenai kajian terhadap objek penelitian mengenai 

kemampuan koneksi matematis dengan Model-Eliciting Activities yang 

merupakan masalah 1 yang telah dirumuskan. 

 Bab III (Kajian Disposisi Matematis Siswa pada Model-Eliciting Activies 

di SMP) mengulas tentangkajian terhadap objek penelitian mengenai disposisi 

matematispadaModel-Eliciting Activities yang merupakan masalah 2 yang telah 

dirumuskan. 

 Bab IV (Kajian Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis) berisi ulasan kajian terhadap objek penelitian mengenai 

pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan koneksi matematis yang 

merupakan masalah 3 yang telah dirumuskan. 

 Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisikan simpulan 

dan saran 


