
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah  

Matematika merupakan salah satu ilmu universal, karena matematika penting 

didalam kehidupan sehari-hari dan salah satu pelajaran yang dipelajari disemua 

jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut 

Kurniati (2016: 144) kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang mampu mengembangkan kemampuan HOTS siswa dalam 

memajukan kualitas matematika di Indonesia. 

Pembelajaran matematika pada dasarnya merupakan suatu proses berinteraksi 

antara guru dan siswa dengan mengembangkan pola berpikir dan mengolah logika 

dalam suatu lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa menjadi lebih baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan 

menggunakan metode pembelajaran tertentu agar terciptanya suasana pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

Matematika merupakan pembelajaran penting dalam sistem pendidikan, dalam 

pembelajaran matematika siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga 

menurut Siagian (2016: 58) untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran siswa harus 

mampu dalam pemecahan masalah matematika, penalaran dan pembuktian 

matematika, komunikasi matematis, koneksi matematis dan representasi yang dapat 

dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran. 
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 Kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai sebuah tujuan dari 

pembelajaran matematika sejalan dengan NCTM 2000, terdapat lima kemampuan 

dasar matematika yaitu pemecahan masalah (Problem Solving), penalaran dan bukti 

(Reasoning and Proof), komunikasi (Communication), koneksi (Connection), dan 

representasi (representation). 

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki 

oleh siswa adalah kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi penting dimiliki oleh 

siswa, sebab mereka mampu menghubungkan materi yang lainnya (Linto, 2012: 83). 

Hal ini, dapat diketahui bahwa kemampuan koneksi merupakan kemampuan untuk 

mengaitkan suatu konsep satu dengan konsep matematika itu sendiri dengan bidang 

lainnya serta dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga matematika merupakan suatu 

bidang studi yang topiknya saling terintegrasi (Badjeber, 2015: 19). Jika siswa dapat 

memahami konsep matematika yang telah dipelajari sesuai dengan materi, sehingga 

siswa mampu mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan mata pelajaran lain, 

maka pembelajaran matematika akan menjadi lebih bermakna. 

Menurut Susilawati (2013: 202), kemampuan koneksi memiliki indikator sebagai 

berikut: 

(1) Mencari hubungan berbagai representasi (gambaran) konsep dan prosedur 

(prasyarat). 

(2) Memahami hubungan antar topik matematika. 

(3) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidungan sehari-

hari. 

(4) Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama. 

(5) Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 
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(6) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topik matematika 

dengan topik lain. 

Adapun dalam Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP) salah satu tujuan dalam 

pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam 

mengaitkan konsep matematika dan mampu mengaplikasikannya dalam pemecahan 

masalah di kehidupan sehari-hari (Ulya, 2016:123). Kemampuan yang dimaksud 

dalam kurikulum yaitu kemampuan koneksi. Dengan demikian, pembelajaran yang 

mampu mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa, mampu memahami 

apa yang dipelajarinya.  

Berdasarkan fakta di lapangan pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMP Al-Islam Bandung. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa 

kelas VIII yang beranggapan bahwa matematika itu pelajaran yang sulit karena 

banyaknya rumus yang harus dihapal dan kesulitan dalam perhitungan. Menurut 

siswa, dalam pembelajaran matematika mengenai bahan ajar kurang efektif sehingga 

siswa merasa bosan dalam belajar. Metode pembelajaran yang digunakan disekolah 

yaitu lebih menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Sehingga, siswa 

merasakan kemampuan terhadap pembelajran yang dipelajari belum sepenuhnya 

dapat dipahami. Keadaan seperti ini mengakibatkan hasil belajar siswa dan 

kemampuan koneksi siswa terhadap pemahaman konsep matematika tidak maksimal. 

Rendahnya kemampuan koneksi siswa, berdasarkan hasil pembelajaran salama di 

semester ganjil dan penilaian akhir semester ganjil tidak sepenuhnya mencapai 
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KKM, hanya 4 dari 28 siswa yang mencapai nilai KKM. Maka dari itu, siswa perlu 

meningkatkan kemampuan koneksi dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Nurina Rachmani Dewi (2013: 285) Kemampuan koneksi matematis 

adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika dengan konsep 

matematika itu sendiri (dalam matematika) dan matematika dengan bidang lainnya 

(luar matematika), yang meliputi: koneksi antar topik matematika, koneksi dengan 

disiplin ilmu, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini merupakan suatu 

keharusan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Karena 

kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika karena setiap konsep 

matematika dapat berkaitan satu sama lain dengan konsep lainnya (Lestari, 2014:37).  

Selain meningkatkan kemampuan koneksi matematis, maka diperlukan juga 

peningkatan sikap kegigihan pada siswa dalam belajar matematika. Kegigihan 

(persitence) merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

dengan semangat pantang mundur dan pantang menyerah, hal ini merupakan suatu 

sikap yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan matematis yang kompleks. 

Sebagaimana (Susilawati, 2017:3) mengungkap tiga indikator kegigihan tersebut 

yang akan di deskripsikan sebagai berikut: 

(1) Optimisme: sikap siswa yang mempunyai harapan baik dalam proses belajar 

matematis dengan hasil belajar yang menyenangkan. 

(2) Pantang menyerah: sikap siswa tidak mudah patah semangat dalam 

menghadapi masalah matematis, bekerja keras dan menganggap rintangan 

dan tantangan harus dihadapi untuk mendapatkan solusi dari masalah. 
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(3) Ulet: sikap siswa yang rajin, teliti, bersungguh-sungguh, terus berusaha, giat 

menggunakan segala potensi untuk menyelesaikan permasalahan. 

Siswa yang tekun berorientasi pada prestasi, kesulitan apapun yang ditemuinya 

dapat terlewati dengan kegigihan usahanya (Septiana, 2017: 39). Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan bekerja keras menghadapi tantangan, mempertahankan usaha 

dan minat meskipun dihadapkan pada kegagalan, tantangan, dan kesulitan pada 

prosesnya (Rosalina, 2016: 2). Adapun waktu yang digunakan siswa dalam 

mengerjakan tugas, siswa yang termotivasi untuk belajar kemungkinan besar lebih 

tekun, terutama ketika mereka menghadapi rintangan (Sudibyo, 2016: 15). Oleh 

karena itu, dengan dorongan sikap kegigihan dalam pembelajaran matematika siswa 

akan lebih memiliki semangat pantang mundur dalam menyelesaikan suatu 

pemecahan masalah baik dalam soal-soal yang diberikan dalam pembelajaran 

maupun tugas. 

Menyadari pentingnya pembelajaran matematika, suatu model yang diperlukan 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan koneksi dan kegigihan 

matematis siswa yaitu dengan memberikan peluang dan dorongan siswa untuk 

melatih kemampuan koneksi matematis siswa dan kegigihan siswa, salah satunya 

dengan model Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID). Berdasarkan 

teori Ausabel (Lestari, 2015: 69) model pemebelajaran C-MID merupakan suatu 

model pembelajaran yang lebih mengutamakan makna belajar dan efektivitas dengan 

cara membuat kerangka kegiatan yang konseptual kognitif kontruktisme. Utami 

(2014: 3) mengatakan bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 
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pembelajaran yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep yang 

relevan. Hal ini berarti bahwa siswa akan melakukan kegiatan pembelajaran yang 

terkait dengan pengalaman yang diawali oleh sebuah permasalahan, menggali minat 

siswa dengan mengeksplor media, dan mengekspresikan konsep pembelajaran 

dengan wawasan dan pengalaman dalam berdiskusi kelompok.  

Untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, maka dengan model 

pembelajaran tersebut diperlukan pembelajaran yang berbasis metakognitif. 

Pembelajaran yang memperdayakan keterampilan metakognitif adalah pembelajaran 

yang menitik beratkan siswa agar termotivasi dan berpartisipasi dalam pembelajaran 

(Azizah & Nasrudin, 2016: 177). Pada dasarnya, jika dikaitkan dengan proses 

pembelajaran, kemampuan metakognitif adalah kemampuan seseorang dalam 

mengontrol proses belajar, mulai dari tahapan-tahapan, memonitor kemajuan 

pembelajaran, dan mengkoreksi kesalahan yang terjadi selama memahami konsep 

tersebut (Fauzi, 2011: 110). Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan 

metakognitif lebih cenderung untuk memantau dan menyesuaikan diri pada 

lingkungan belajar yang lebih positif (Sart, 2014: 135). Sehingga metakognitif 

merupakan suatu hal yang berhubungan dengan berpikir siswa tentang cara berpikir 

mereka sendiri dan kemampuan mereka dalam belajar (Mulyanratna, 2011: 328). 

Salah satu strategi untuk meningkatkan koneksi matematis siswa adalah 

sebagaimana O’Neil & Brown (1997: 10) mengatakan bahwa dalam rangka 

membangun strategi untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, 
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metakognisi memegang perananan sangat penting sebagai proses berpikir tentang 

pemikirannya dalam membangun strategi tersebut. Sehingga model pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) dengan berbasis metakognitif 

dimaksudkan untuk mengaktifkan siswa dengan membagi siswa secara berkelompok, 

sehingga siswa mampu bekerjasama dan bertukar pemikiran dengan teman yang lain 

dalam pemecahan suatu permasalah yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar proses 

kegiatan pembelajaran dalam bentuk berkelompok siswa mampu berinteraksi, 

mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya dan mampu bekerja sama dalam 

memecahkan suatu permasalah dengan berdiskusi serta mampu mempresentasikan 

hasil diskusi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian untuk mengatasi 

permasalah tersebut dengan menggunakan model Cooperative-Meaningful 

Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif. Sebagaimana dalam jurnal 

penelitian Sritresna (2015) dengan judul meningkatkan kemampuan matematis siswa 

melalui model pembelajaran Cooperative-Meaningful Instructional Design (C-MID) 

yang menyatakan bahwa model tersebut lebih baik daripada model konvensional, 

sehingga peneliti melakukan pertimbangan untuk menggunakan model C-MID 

berbasis metakognitif dengan model konvensional dalam meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa. Peneliti akan melakukan penelitian kuasi eksperimen 

dengan judul: PEMBELAJARAN Cooperative-Meaningful Intructional Design 

(C-MID) BERBASIS METAKOGNITIF DALAM UPAYA 
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MENINGKATAKAN KEMAMPUAN KONEKSI DAN KEGIGIHAN 

MATEMATIS SISWA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah secara utama dalam penelitian ini adalah “Manakah yang lebih baik antara 

pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis 

metakognitif dengan pembelajaran konvensional dilihat dari peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa”. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan, maka rumusan masalah secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran aktivitas guru dan siswa dalam meningkatkan 

kemampuan koneksi dan kegigihan matematis antara yang menggunakan 

pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis 

metakognitif lebih baik daripada pembelajaran konvensional? 

2. Apakah perbedaan peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang 

menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada pembelajaran konvensional? 

3. Apakah perbedaan pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa dengan 

menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada pembelajaran konvensional? 

4. Bagaimana hambatan dan kesulitan siswa selama menyelesaikan soal koneksi 

matematis dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful 

Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif? 
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5. Apakah penigkatan sikap kegigihan matematis siswa antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada pembelajaran konvensional? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif lebih 

baik daripada pembelajaran konvensional dilihat dari peningkatan kemampuan 

koneksi matematis siswa. Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, 

maka tujuan penelitian secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran aktivitas guru dan siswa dalam meningkatkan 

kemampuan koneksi dan kegigihan matematis antara yang menggunakan 

pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis 

metakognitif lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 

2. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan koneksi matematis 

siswa yang menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional 

Design (C-MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pencapaian kemampuan koneksi matematis 

siswa dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful 

Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. 

4. Untuk mengetahui hambatan dan kesulitan siswa selama menyelesaikan soal 

koneksi matematis dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-

Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 
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5. Untuk mengetahui penigkatan sikap kegigihan matematis siswa antara siswa 

yang memperoleh pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design 

(C-MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi referensi bagi peneliti Pendidikan 

Matematika selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis bagi peneliti ini adalah: 

a. Dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful 

Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif ini diharapkan 

kemampuan koneksi matematis siswa meningkat. 

b. Metode ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran baru bagi 

guru, serta diharapkan dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-

Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif ini dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa.  

c. Dengan memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran mate 

d. matika dengan menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful 

Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif, peneliti dapat 



11 

 
 

melatih kesiapan dalam mengajar dan memberikan motivasi dalam proses 

pembelajaran. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran merupakan proses membantu siswa untuk membangun konsep 

dengan kemampuan yang dimiliki siswa (Susilawati,2014: 215). Pembelajaran yang 

baik adalah dimana siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan 

pengetahuan yang dimilikinya serta berperan aktif dalam pembelajaran, bukan 

pembelajaran yang hanya memberikan penjelasan yang abstrak sehingga siswa tidak 

memahami dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran.  

Terutama dalam pembelajaran geometri pada pokok bahasan kubus dan balok. 

Siswa akan kesulitan dalam pembelajaran apabila guru menyampaikan materi 

tersebut secara teoritis. Dengan penyampaian materi secara teoritis siswa hanya 

diberikan penjelasan mengenai luas permukaan dan volume bangun datar pada kubus 

dan balok. Untuk itu siswa perlu diajak berpikir dan bernalar secara nyata, sehingga 

siswa mampu menerapkan pengetahuannya serta memaparkan konsepan-konsepan 

yang ditemukannya. Hal ini mampu mempermudah siswa dalam mengingat materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

Pembelajaran matematika memiliki keterkaitan yang erat pada setiap konsepnya 

yang saling berhubungan satu sama lain dengan konsep lainnya. Matematika 

merupakan satu kesatuan yang juga tidak terlepas dari ilmu selain matematika dan 

masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Banyaknya konsep dan prosedur dalam 

matematika membuat siswa harus mampu memahami semua konsep dan prosedur 

tersebut. Maka dari itu, kemampuan koneksi matematis siswa merupakan salah satu 
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kemampuan yang harus dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap siswa pada 

pembelajaran matematika. 

Karunia Eka Lestari (2014: 39) kemampuan koneksi matematis adalah 

kemampuan dalam mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar konsep 

matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika konsep matematika 

dengan konsep lain.  

Adapun indikator pada kemampuan koneksi matematis siswa yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagimana Menurut Susilawati (2012: 202), kemampuan 

koneksi memiliki indikator sebagai berikut: 

1. Mencari hubungan berbagai representasi (gambaran) konsep dan prosedur 

(prasyarat). 

2. Memahami hubungan antar topik matematika. 

3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidungan sehari-

hari. 

4. Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama. 

5. Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 

6. Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topik matematika 

dengan topik lain.  

Selain untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, sikap 

kegigihan pada siswa perlu diterapkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

dengan semangat pantang mundur dan pantang menyerah, hal ini merupakan suatu 

sikap yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan matematis yang kompleks. 

Susilawati (2017:1) mengatakan bahwa kegigihan (persitence) adalah sikap yang 

perlu di tumbuhkan di dalam semua proses kehidupan, termasuk dalam proses 

pembelajaran matematika. Hal ini dapat diketahui bahwa matematika memiliki 

konsep-konsep yang dapat dilakukan dengan kesungguhan dalam pembelajaran. 

Sehingga dapat diketahui bahwa sikap kegigihan (persitence) merupakan 
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kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan semangat pantang 

mundur dan pantang menyerah. Hal ini merupakan suatu sikap yang diperlukan 

dalam menghadapi permasalahan matematis yang kompleks.  

Bahan ajar yang menggunakan suatu model pembelajaran merupakan tujuan 

untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kualitas belajar di kelas. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu model pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design 

(C-MID) berbasis metakognitif, dengan model tersebut siswa dapat mengidentifikasi 

pengetahuan yang telah diketahuinya. Adapun model pembelajaran Cooperative-

Meaningful Intructional Design (C-MID) merupakan suatu pembelajaran yang 

dibentuk secara konseptual untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan 

mengedepankan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Mulyanimas (2015:2) mengatakan kelebihan utama pada model pembelajaran ini 

adalah guru dapat menyampaiakan informasi dunia nyata yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang kemudian dijadikan suatu motivasi kepada siswa, 

menghubungkan suatu konsep pembelajaran untuk menghasilkan pemahaman yang 

utuh dan mengembangkan koneksinya melalui kegiatan-kegiatan pemecahan 

masalah dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematika. 

Adapun langkah-langkah Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) 

berbasis metakognitif berdasarkan teori David Ausubel (Lestari, 2015: 69) yaitu: 

1. Lead-in Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk menggali pengalaman 

dan pengetahuan siswa dalam materi yang akan dipelajari. 

2. Reconstruction, Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, dalam satu 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa, lalu memberikan materi pembelajaran dengan 
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menggunakan media baik berupa alat peraga, power point, video ataupun teks 

tertulis. Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan menyimak dan mengeksplor 

informasi yang diberikan oleh guru agar siswa mendapatkan informasi baru. 

3. Production, Guru membagikan soal kemampuan koneksi dan siswa mulai 

berdiskusi untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Dan membuat 

laporan hasil diskusi kelompok. 

Pada penelitian ini kegiatan pembelajaran menggunakan dua kelas, yaitu kelas 

yang menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif dan kelas konvensional. Adapun pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional berdasarkan Zulyadaini (2016: 156) 

bahwa pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

guru, sehingga siswa kebanyakan pasif dalam mendengarkan uraian guru dan siswa 

belajar menurut kecepatan guru, siswa hanya mencatat danmenghafal materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebagaimana yang digunakan oleh guru 

matematika di MTsN 02 Bandung, dimana diawal pembelajaran guru menjelaskan 

materi dan memberikan beberapa contoh soal. Kemudian, siswa diberikan latihan 

soal tentang materi yang dijelaskan. 

 Untuk lebih jelas mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat 

seperti pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Kemampuan koneksi dan kegigihan matematis 

Sikap Kegigihan 

(1) Optimisme 

(2) Pantang menyerah 

(3) Ulet  

Kelas Eksperimen 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional 

Design (C-MID) berbasis metakognitif: 

1. Lead-in  

2. Reconstruction,  

3. Production,  

Kelas Kontrol 

Langkah-langkah pembelajaran 

konvensional: 

1.Menjelaskan materi 

2.Memberikan beberapa contoh 

soal. 

3.Siswa diberikan latihan soal 

tentang materi yang 

dijelaskan. 

Pembelajaran Matematika 

Indikator kemampuan koneksi matematika: 

1. Memahami hubungan matematika dengan matematika. 

2. Menggunakan matematika dengan bidang lain. 

3. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode pembelajaran 

Dibandingkan 



16 

 
 

siswa yang menggunakan model pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional 

Design (C-MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional”. 

1.) Kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 

lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Adapun hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut: 

H0: Kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 

tidak lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

H1: Kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 

lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2.) Peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis 

metakognitif lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Adapun hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut: 

H0: Peningkatan kemampuan dan kegigihan matematis siswa dengan 

menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif tidak lebih baik daripada yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 
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H1: Peningkatan kemampuan dan kegigihan matematis siswa dengan 

menggunakan pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-

MID) berbasis metakognitif lebih baik daripada yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

3.) Kemampuan kegigihan matematis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis 

metakognitif lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Adapun hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut: 

H0: Kemampuan kegigihan matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 

tidak lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

H1: Kemampuan kegigihan matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran 

Cooperative-Meaningful Intructional Design (C-MID) berbasis metakognitif 

lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. 


