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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengkoneksikan antar matematika itu sendiri maupun dengan ilmu lain, dan 

mengkoneksikan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan karena 

rendahnya kemampuan koneksi matematika siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

adanya peningkatan kemampuan koneksi matematika siswa melalui pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) berbasis scaffolding disertai asesmen 

autentik dan pembelajaran konvensional disertai asesmen autentik pada materi Statistika. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 Sukodadi, sedangkan 

sampelnya adalah siswa kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai 

kelas kontrol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain quasi eksperimen 

kelompok kontrol tidak ekuivalen. Instrumen yang digunakan berupa soal tes kemampuan 

koneksi matematika siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Hal tersebut terlihat dari peningkatan yang diperoleh dari selisih 

pretest dan posttest tiap indikator kemampuan koneksi matematika. Peningkatan pada 

indikator pertama yaitu menemukan hubungan dari berbagai representasi tentang konsep 

dan prosedur matematika, kelas eksperimen sebesar 50,86% sedangkan kelas kontrol 

sebesar 37,93%. Indikator kedua yaitu memahami representasi konsep yang ekuivalen, 

kelas eksperimen sebesar 40,95% sedangkan kelas kontrol sebesar 51,29%. Indikator ketiga 

yaitu memahami hubungan antar topik dalam matematika, kelas eksperimen sebesar 

31,04% sedangkan kelas kontrol sebesar 25,43%. Indikator keempat yaitu memahami dan 

mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, kelas eksperimen sebesar 

38,36% sedangkan kelas kontrol sebesar 33,62%. Indikator kelima yaitu menggunakan 

koneksi antar matematika itu sendiri maupun dengan ilmu yang lain, kelas eksperimen 

sebesar 11,64% sedangkan kelas kontrol hanya 3,88%. Hal tersebut terbukti pada uji 

independen t-test nilai posttest dengan asumsi varian sama diperoleh (2-tailed) 0,000 < 

0,05. Peningkatan kemampuan koneksi matematika juga terlihat pada perbedaan rerata 

kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rerata pada kelas eksprimen 

sebesar 0,70 yang tergolong kriteria N-gain tingkat tinggi dan kelas kontrol sebesar 0,54 

yang tergolong kriteria N-gain tingkat sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) berbasis scaffolding disertai asesmen 

autentik, lebih baik dari kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional 

disertai asesmen autentik. 

 


