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Abstrak Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay – Two Stray 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis lisan dan kemampuan koneksi matematis siswa 

kelas X 2 SMA Negeri 3 Boyolali dan mengetahui peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis lisan dan kemampuan koneksi matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay – Two Stray dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning .  Hasil 

observasi kemampuan komunikasi matematis lisan yang telah dilakukan berupa 

persentase untuk masing-masing aktivitas yang diamati adalah: 1) aspek kemampuan 

mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan mengalami peningkatan dari 0% 

pada prasiklus menjadi 10,5% pada siklus I dan menjadi 33,5% pada siklus II, 2) 

aspek kemampuan menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis secara 

lisan mengalami peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 7,15% pada siklus I dan 

menjadi 31,3 % pada siklus II, 3) aspek kemampuan dalam menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi mengalami 

peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 16% pada siklus I dan menjadi 36% pada 

siklus II. Sedangkan kemampuan koneksi matematis untuk siswa yang mencapai skor 

minimal baik mengalami peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 50% pada 

siklus I dan menjadi 75% pada siklus II.  

 
Kata Kunci : TSTS, CTL, kemampuan komunikasi matematis lisan, kemampuan 

koneksi matematis 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Matematika memegang peran penting untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa akan 

datang. Sehingga tidaklah mengherankan jika pada akhir-akhir ini banyak pakar matematika, baik 

pendidik maupun peneliti yang tertarik untuk mendiskusikan dan meneliti kemampuan berpikir 

matematis. Beberapa aspek yang termasuk dalam kemampuan berpikir matematis diantaranya adalah 

kemampuan pemecahan masalah matematis, komunikasi matematis, penalaran dan pembuktian 

matematis, koneksi matematis dan representasi matematis [1].  Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Drs. Joko Raharjo selaku guru matematika kelas X SMA N 3 Boyolali, peneliti memeperoleh 

informasi dari hasil wawancara tersebut, bahwa ketika guru menjelaskan materi yang berhubungan 

dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, siswa kurang mampu dalam mengkomunikasikan ide 

matematisnya dalam menyelesaikan soal uraian secara sistematis dan lengkap, selain itu siswa merasa 

takut salah ketika ingin menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut 

didukung hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat PPL di SMA N 3 Boyolali.  

Diketahui bahwa dalam proses pembelajaran matematika, guru masih menggunakan 

pendekatan pembelajaran konvensional yang didominasi dengan metode ceramah. Mengingat pentingnya 

kemampuan komunikasi matematika, maka perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang erat 

kaitannya dengan kemampuan komunikasi matematika. Salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Two stay two stray (TSTS). Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yaitu 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan 
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hasil dan informasi kepada kelompok lain. Pembelajaran Two Stay Two Stray memungkinkan siswa untuk 

saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain [2]. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari 

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. 

Kemampuan koneksi matematis dan komunikasi matematis memiliki keterkaitan yang sangat 

erat, kemampuan komunikasi yang baik, tentunya akan sangat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematisnya, demikian pula sebaliknya. Koneksi matematis (mathematical 

connection) membantu siswa untuk mengembangkan perspektifnya, memandang matematika sebagai 

suatu bagian yang terintegrasi daripada sebagai sekumpulan topik, serta mengakui adanya relevansi dan 

aplikasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas [3]. 

Sumarmo merinci kemampuan yang tergolong dalam kemampuan koneksi matematis 

diantaranya adalah mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur; memahami hubungan 

antar topik matematika; menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari; 

memahami representasi ekuivalen suatu konsep; mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain 

dalam representasi yang ekuivalen; dan menerapkan hubungan antar topik matematika dan antara topik 

matematika dengan topik di luar matematika [1].  

Strategi pembelajaran kontekstual lebih mengaitkan terhadap hubungan antara materi yang 

dipelajari siswa dengan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran terhadap adanya 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari akan meningkatkan minat siswa dalam belajar 

matematika dan mengurangi kebosanan siswa saat mempelajari konsep matematika. Hal tersebut 

merupakan indikator dari koneksi matematis sehingga melalui pembelajaran kontekstual diharapkan 

adanya peningkatan kemampuan koneksi matematis yang lebih baik. Dalam pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontekstual, guru harus mengkaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi guru yang kreatif, peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di sekitar lingkungan belajar siswa dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk menciptakan 

kondisi yang lebih konkrit guna menuntun siswa dalam memahami konsep matematika melalui model 

pembelajaran kontekstual. Salah satu model pembelajaran kontekstual yang dapat digunakan adalah CTL 

(Contextual Teaching Learning). Pembelajaran dengan pendekatan CTL memiliki komponen-komponen 

yaitu konstruktivisme (constructivism), penemuan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), penilaian yang sebenarnya (authentic 

assessment) [4]. 

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan pembelajaran CTL akan meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa karena dapat mendorong siswa dalam membuat keterkaitan antar konsep 

matematika itu sendiri ataupun keterkaitan antar konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Sehingga melalui pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan pendekatan CTL diharapkan terjadi 

peningkatan kemampuan komunikasi lisan dan koneksi matematis siswa kelas X 2 SMA Negeri 3 

Boyolali.  

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Boyolali yang beralamat di jalan 

Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali pada kelas X-2 tahun ajaran 2015/2016 semester gasal. 

Penelitian ini dimulai dari bulan November 2015 sampai Mei 2016. Subjek penelitian ini adalah guru dan 

siswa kelas X 2 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 32 siswa. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu guru matematika kelas X-2  dan siswa kelas X-2 SMA 

Negeri 3 Boyolali dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu hasil observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan 

pendekatan CTL, catatan lapangan, lembar observasi kemampuan komuniaksi matematis lisan siswa, 

hasil tes tertulis dan dokumen berupa foto dari proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode tes. 

Dalam penelitian ini, metode observasi bertujuan untuk mengumpulkan data proses 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan pendekatan CTL dan 

untuk mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis lisan siswa. Untuk mengumpulkan data 

tentang proses pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan 

pendekatan CTL, observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang diamati ketika mengumpulkan data tentang proses pelaksanaan 

pembelajaran meliputi terlaksana tidaknya langkah-langkah pembelajaran yang telah direncanakan dalam 
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RPP untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis lisan siswa selama proses pembelajaran. 

Observasi proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada setiap siklusnya dimana setiap siklus terdiri 

dari 3 pertemuan. Untuk memperoleh data tentang kemampuan komunikasi matematis lisan siswa 

dilakukan observasi pada kemampuan siswa meliputi menyatakan, mengilustrasikan dan menjelaskan ide, 

situasi, relasi dan representasi matematika secara tertulis, atau sebaliknya selama proses pembelajaran dan 

diskusi pada setiap siklus. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti dan beberapa rekan peneliti. 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan koneksi matematis siswa. Tes 

awal dilaksanakan sebelum pelaksanaan penelitian untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis 

siswa sebelum tindakan. Tes juga diselenggarakan setiap akhir siklus setelah pelaksanaan tindakan 

dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian kemampuan koneksi matematis berdasarkan indicator yang 

telah ditentukan. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk uraian. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam membuat tes pada penelitian ini adalah menentukan materi yang pernah diajarkan, 

menyusun kisi–kisi tes, menyusun soal–soal tes, melakukan penelaahan atau pengkajian butir–butir soal, 

melakukan revisi soal–soal tes jika ada yang perlu direvisi. Dalam penelitian ini, validitas instrumen yang 

digunakan adalah validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan 

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan[5]. 

Analisis merupakan usaha untuk memilih, memilah, membuang, manggolongkan, serta 

menyusun ke dalam kategorisasi, mengklasifikasikan data untuk menjawab pertanyaan pokok: (1) Tema 

apa yang dapat ditemukan pada data, (2) Seberapa jauh data dapat mendukung tema/arah tujuan penelitian 

[6].  

Analisis hasil observasi kemampuan komunikasi matematis lisan siswa diperoleh melalui 

lembar observasi yang merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran oleh empat orang 

observer. Selanjutnya dicari proporsi masing-masing level skor untuk mendapatkan persentase 

kemampuan siswa pada aspek tertentu menggunakan persamaan  

   
  
  
      

Keterangan :   

   = Persentase banyak siswa yang mencapai level skor 3 untuk aspek  komunikasi  

   =  Jumlah siswa yang mencapai level skor 3 untuk aspek  komunikasi matematis lisan.  

     =  Jumlah siswa secara keseluruhan 

 

Analisis hasil tes digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan koneksi matematis 

siswa dalam mengkoneksikan masalah matematika setelah mengikuti pembelajaran. Data hasil tes mulai 

dianalisis dengan mengoreksi hasil pekerjaan tiap siswa dan membandingkan dengan rubrik penskoran tes 

kemampuan koneksi matematis. Selanjutnya skor kemampuan koneksi matematis untuk tiap indikator 

diperoleh menggunakan rumus:  

   
                           

                            
     

Keterangan: 

ti : skor kemampuan koneksi matematis untuk indikator ke-i  

dengan i = 1,2,3. 

Dimana: 

1   =  menuliskan permasalahan dalam model matematika 

2   =  menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban 

3 = menggunakan keterkaitan konsep dengan prosedur atau operasi hitung lainya dalam menyelesaikan 

masalah 

Skor capaian      : jumlah skor tes kemampuan koneksi matematis 

Skor maksimal  : jumlah skor maksimal tes kemampuan koneksi matematis 

Kemudian dihitung rata- rata skor kemampuan koneksi matematis siswa dari tiap indikator untuk 

memperoleh skor kemampuan koneksi matematis siswa dengan rumus sebagai berikut : 

  
   
 
   

 
 

Data yang diperoleh akan menentukan tingkat kemampuan koneksi matematis siswa. Persentase 

siswa yang mencapai kategori kemampuan koneksi matematis dapat ditentukan dengan cara menganalisis 

data yang terkumpul menggunakan rumus statistik sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Ta : Persentase siswa yang mencapai kategori a, dengan 

na : Banyak siswa yang mencapai kategori a                       

n : Banyak siswa secara keseluruhan 

a : sangat kurang, kurang, cukup, baik dan sangat baik 

            Dari analisis tes akhir siklus, dapat diketahui ketercapaian indikator keberhasilan tindakan yang 

telah ditetapkan. Selain itu, untuk mengetahui persentase peningkatan kemampuan koneksi matematis 

siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

           

Mb : Peningkatan persentase kemampuan koneksi matematis siswa dengan kategori minimal baik 

Tb1 : Persentase siswa yang mencapai kategori minimal baik sebelum tindakan 

Tb2 : Persentase siswa yang mencapai kategori minimal baik sebelum tindakan 

Analisis terhadap hasil observasi dan tes akhir siklus digunakan pada tahap refleksi sebagai dasar 

perencanaan dan tindakan pada siklus berikutnya sehingga teknik analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari analisis hasil observasi pelaksanaan pembelajaran, dapat 

diketahui tentang pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

dengan pendekatan CTL yang meliputi terlaksana tidaknya langkah-langkah pembelajaran yang telah 

direncanakan dalam RPP serta aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Analisis terhadap tes 

akhir siklus dan hasil observasi digunakan pada tahap refleksi sebagai dasar perencanaan dan tindakan 

pada siklus berikutnya sehingga teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada kegiatan prasiklus, tidak ada satupun siswa yang mencapai skor 3 untuk kemampuan 

komunikasi matematis lisan. Hasil tes prasiklus menunjukan bahwa lebih dari 50% siswa belum mencapai 

kemampuan koneksi matematis dengan kategori minimal baik untuk tiap indikator. sebanyak 9,375 % 

siswa pada indikator menuliskan permasalahan dalam bentuk model matematika, 3,125 % siswa pada 

indikator menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban dan 0% siswa pada indikator 

menggunakan keterkaitan konsep dengan prosedur atau operasi hitung lainnya dalam menyelesaikan 

masalah dengan kategori minimal baik. berdasarkan observasi awal peneliti diperoleh hasil bahwa belum 

ada siswa yang mencapai level skor berdasarkan ketetapan indikator keberhasilan penelitian untuk setiap 

aspek kemampuan komunikasi matematis lisan, dan begitupun untuk kemampuan koneksi matematis 

siswa, dari 32 siswa, belum ada satupun siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan pada soal 

dengan benar semuanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis lisan dan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Tindakan tersebut dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) 

dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning). 

Setelah dilaksanakan tindakan I, diperoleh hasil bahwa persentase ketercapaian untuk setiap 

aspek pada kemampuan komunikasi matematis lisan siswa meliputi kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui lisan adalah 10,5 %, kemampuan menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis secara lisan adalah 7,15 % dan kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan 

dengan model-model situasi adalah    16 %. Untuk kemampuan koneksi matematis, persentase jumlah 

siswa untuk indikator menuliskan permasalahan dalam bentuk model matematika dengan kategori 

minimal baik mencapai 31,25% siswa dibandingkan dengan sebelum tindakan hanya 9,375% siswa, untuk 

indikator menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban dengan kategori minimal baik yaitu 

terdapat 68,75% siswa sedangkan sebelum tindakan yaitu 3,125%  siswa dan untuk indikator 

menggunakan keterkaitan konsep dengan prosedur atau operasi hitung lainnya dalam menyelesaikan 

masalah dengan kategori minimal baik yaitu terdapat 28,125% siswa sedangkan sebelum tindakan yaitu 

0%  siswa. Walaupun pada siklus I kemampuan komunikasi matematis lisan dan kemampuan koneksi 

matematis siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan prasiklus namun masih belum mencapai 

indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti masih perlu 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran TSTS dengan 

pendekatan CTL untuk bisa mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti. 
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Perbaikan dilaksanakan pada siklus II, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan dan hambatan yang 

terjadi pada tindakan siklus I sehingga bisa mencapai indikator keberhasilan penelitian yang telah 

ditentukan. 

Setelah dilaksanakan tindakan II dengan memperhatikan refleksi dari siklus I, diperoleh terjadi 

peningkatan pada ketiga aspek kemampuan komunikasi matematis lisan siswa dari siklus I ke siklus II. 

Peningkatan pada aspek kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan sebesar 23 % yaitu 

dari 10,5 % menjadi 33,5 %, sedangkan peningkatan pada aspek kemampuan menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan sebesar 24,15 % yaitu dari 7,15 % menjadi 31,3 %, dan juga 

peningkatan pada aspek kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struk turstrukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-

model situasi sebesar 20 % yaitu dari 16 % menjadi 36 %. Dengan demikian, hasil pada siklus II ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu masing-masing aspek pada kemampuan 

komunikasi matematis lisan yang mencapai skor 3 adalah 30 %. 

 

IV. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay – Two Stray  dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dan kemampuan koneksi 

matematis siswa adalah: 1) Kegiatan Pendahuluan, yaitu: a) Guru mengingatkan kembali materi yang 

telah dipelajari; b) Guru menginformasikan tujuan yang akan dicapai siswa pada awal pembelajaran; c) 

Guru memberikan motivasi akan pentingnya materi yang akan dipelajari dan; d) Guru menjelaskan secara 

garis besar model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

– Two Stray dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning yang meliputi bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran dan teknik kegiatan untuk siswa pada penerapan model pembelajaran tersebut; 

2) Kegiatan Inti, yaitu: a) Presentasi guru; b) Kegiatan kelompok; c) Two Stay – Two Stray. Dua orang 

siswa dari masing-masing kelompok sebagai tamu dan berkunjung secara terpisah, sedangkan dua orang 

siswa lainnya bertindak sebagai tuan rumah. Tuan rumah bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka. Setelah memperoleh informasi dari tuan rumah, tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok masing-masing dan melaporkan temuan dari kelompok lain serta mencocokkan hasil kerja 

mereka; d) Presentasi kelompok; dan e) Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan 

sehari-hari sebagai latihan bagi siswa pada akhir pembelajaran; 3) Penutup, yaitu: a) Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari; b) Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan kesulitan yang dialami dalam mengikuti pembelajaran; dan c) Guru 

menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS  dengan dengan CTL dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis lisan siswa kelas X 2 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 

2015/2016. Hal ini terbukti dari hasil observasi selama pelaksanaan pembelajaran mengalami peningkatan 

dan mencapai target sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Adapun persentase kemampuan 

komunikasi matematis lisan siswa yang mencapai skor 3 untuk setiap aspek pada prasiklus persentasenya 

sebesar 0%, pada siklus I untuk aspek kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan 

sebesar 10,5 %, aspek kemampuan menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan 

sebesar 7,15 % dan aspek kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-

model situasi sebesar 16 %. Sedangkan pada siklus II untuk aspek kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui lisan sebesar 33,5 %, aspek kemampuan menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-

ide matematis secara lisan sebesar 31,3 % dan aspek kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, 

notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi sebesar 36  % 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS  dengan dengan CTL dapat  meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa, terbukti dari hasil tes koneksi matematis sebelum dilakukan 

tindakan yaitu sebanyak 0% siswa memiliki kemampuan koneksi matematis dengan kategori minimal 

baik pada pra siklus dan setelah tindakan meningkat menjadi 50% siswa pada siklus I serta 75% siswa 

pada siklus II. Dengan demikian, terjadi peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa pada kategori 

minimal baik dari pra siklus, siklus I hingga siklus II. Pada siklus I terjadi peningkatan sebanyak 50% 

apabila dibandingkan dengan pra siklus. Sedangkan dari siklus I ke siklus II kemampuan koneksi 

matematis siswa meningkat sebesar 25% 
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