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KESULITAN MENYELESAIKAN SOAL POLA BILANGAN DITINJAU 

DARI KONEKSI MATEMATIS SISWA KELAS VIII  

SMP MUHAMMADIYAH WATUKELIR 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan dan faktor penyebab 

kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari 

koneksi matematis siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah 21 siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah Watukelir. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes tertulis, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data hasil metode tes dan 

wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh subjek yang 

memiliki tingkat koneksi matematis baik sekali mengalami kesulitan dalam 

kelemahan menghitung. Subjek yang memiliki tingkat koneksi matematis baik 

mengalami kesulitan dalam kelemahan menghitung dan mentransfer pengetahuan. 

Subjek yang memiliki tingkat koneksi matematis cukup mengalami kesulitan dalam 

mentransfer pengetahuan dan pemahaman bahasa matematika. Subjek yang memiliki 

tingkat koneksi matematis  kurang mengalami kesulitan dalam kelemahan 

menghitung, mentransfer pengetahuan, dan pemahaman bahasa matematika. Subjek 

yang memiliki tingkat koneksi matematis kurang sekali mengalami kesulitan dalam 

kelemahan menghitung, mentransfer pengetahuan, pemahaman bahasa matematika, 

dan persepsi visual. 
 

Kata kunci: kesulitan siswa, pola bilangan, koneksi matematis 
 

Abstract 
 

This aim of the study is to describing difficulties in solving the mathematical 

problem material of number pattern evaluated from mathematical connection. This 

type of research is qualitative research. Subject of this research is class VIII A SMP 

Muhammadiyah Watukelir with number of student counted 21. Data techniques in 

this study used the test method, interview, and documentation. Data validation was 

done by triangulation method by comparing data from the test method, and 

interviews. Data analysis techniques performed by stage data reduction, data 

presentation, and conclusion. The result obtained from the research that is on the 

subject that has a excellent level of mathematical connection, student tend to have 

difficulty on weakness count. At the good level of mathematical connection, student 

tend to have difficulty on weakness count and transfer knowledge. Students at the 

sufficiently level tend to have difficulty in transfer knowledge and understanding of 

mathematical language. At the deficient level of mathematical connection, student 

tend to have difficulty on weakness count, transfer knowledge, and understanding of 

mathematical language. At the failed level of mathematical connection, student tend 

to have difficulty on weakness count, transfer knowledge, understanding of 

mathematical language, and visual perception. 
 

Keywords: student difficulties, numbers pattern, mathematical connection 
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1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan. Alasan matematika diajarkan disetiap jenjang pendidikan karena 

matematika merupakan mata pelajaran yang selalu berkaitan denga kehidupan sehari-

hari. Di dalam kegiatan hidup sehari-hari sebagian  besar pertimbangan yang akan 

diambil dilakukan melalui proses berpikir logis yang mempertimbangkan sebab 

akibat, serta perkiraan terhadap apa yang akan terjadi (Jamaris, 2014:179). Belajar 

matematika merupakan belajar untuk memecahkan masalah, bukan hanya masalah 

yang ada di dalam pelajaran matematika tetapi juga penyelesaian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pola Bilangan merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada siswa kelas 

VIII SMP. Dalam soal tentang tes potensi akademik banyak dijumpai soal yang 

terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolok ukur dalam 

menentukan kemampuan akademik seseorang. Sehingga pola bilangan penting untuk 

dipelajari. Materi Pola Bilangan merupakan salah satu materi yang membutuhkan 

cara penyelesaian yang beragam sehingga diperlukan kemampuan pemecahan 

masalah yang tinggi. Namun dalam proses pembelajaran sering dijumpai siswa 

banyak kesulitan dalam materi pola bilangan. 

Menurut Muhibin Syah (2010: 170) fenomena kesulitan belajar seorang siswa 

dapat terlihat dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Rendahnya 

tingkat keberhasilan dalam pembelajaran matematika dipengaruhi beberapa alasan, 

diantaranya karena faktor kesulitan siswa dalam menerima materi pada pelajaran 

matematika, dan ketidakmampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

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. Untuk dapat melakukan 

koneksi terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahannya dan untuk dapat 

mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik- topik yang 

terkait. Runtukahu (2014:42) menyatakan bahwa matematika adalah pengetahuan 

yang sangat terstruktur, satu bagian tidak dapat terlepas dari bagian yang lainnya. 

Sebuah topik matematika yang telah dipelajari tidak berdiri sendiri, tetapi terkait 
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dengan topik matematika yang mendahuluinya, sehingga apabila siswa tidak 

menguasai topik yang pertama, ia akan mengalami kesulitan belajar topik yang 

kedua dan seterusnya. 

Dalam penelitian ini indikator kemampuan koneksi matematis yang 

digunakan adalah menurut Wahyudin (2010:8) yang mengungkapkan bahwa 

indikator dari kemampuan koneksi matematis yaitu: 1) menghubungkan pengetahuan 

konseptual dengan pengetahuan prosedural; 2) merelasikan berbagai representasi 

konsep atau prosedur satu sama lainnya; 3) mengenali hubungan antara topik-topik 

berbeda dalam matematika; 4) menggunakan matematika dalam area-area lainnya, 

serta menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa. 

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa analisis kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika perlu diberikan solusi alternatif untuk mengatasi 

kesulitan belajar supaya prestasi belajar siswa tersebut dapat meningkat. Peneliti 

melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah Watukelir dengan materi pola 

bilangan. Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari guru yang mengajar di SMP Muhammadiyah Watukelir banyak siswa yang 

mengalami kesulitan  dalam menyelesaikan soal-soal matematika sehingga prestasi 

mereka rendah, sedangkan materi pola bilangan tersebut disesuaikan dengan materi 

pembelajaran pada waktu peneliti melakukan penelitian. 

Banyak orang menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran 

yang paling sulit (Abdurrahman, 2012:202), namun semua orang harus mempelajari 

matematika karena matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari, seperti dalam mempelajari bahasa, menulis dan membaca, 

kesulitan yang dialami dalam mempelajari bahasa dapat diatasi sedini mungkin, 

begitu juga dengan matematika, kesulitan belajar yang dialami oleh kebanyakan 

siswa harus diatasi sedini mungkin, kalau tidak siswa akan menghadapi bayak 

masalah karena hampir semua bidang studi memerlukan matematika yang sesuai. 

Dalam penelitian ini kesulitan yang digunakan adalah kesulitan menurut Martini 

(2014: 188) kesulitan dikategorikan ke dalam 4 jenis yaitu: a) Kelemahan 
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menghitung, b) Kelemahan dalam mentransfer pengetahuan, c) Pemahaman bahasa 

matematika yang kurang, d) Kesulitan dalam persepsi visual. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari kemampuan koneksi matematis di 

SMP Muhammadiyah Watukelir serta untuk menganalisis penyebab siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari 

kemampuan koneksi matematis di SMP Muhammadiyah Watukelir. 

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan 

gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks, melalui pengumpulan data 

secara alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument, karena selain 

pengumpul data, peneliti juga terlibat secara langsung dalam proses penelitian. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 

Watukelir tahun pelajaran 2019/2020. Pemilihan subjek dalam penelitian ini 

didasarkan pertimbangan bersama dengan guru kelas dimana kemampuan siswa 

bervariasi sehingga dapat mewakili masing-masing subjek. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan hasil tes tertulis 

siswa yaitu dengan menyelesaikan 4  butir soal. Soal tes dibuat oleh peneliti atas 

persetujuan dari dosen pembimbing dan guru matematika. Dalam penelitian ini soal 

tes uraian menggunakan materi pola bilangan untuk mengetahui kemampuan koneksi 

matematis siswa. Tes diberikan kepada siswa kelas VIII A dalam bentuk empat soal 

uraian. Tes berupa soal yang didalamnya memungkinkan siswa menunjukkan 

indikator: 1) menghubungkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan 

prosedural; 2) merelasikan berbagai representasi konsep atau prosedur satu sama 

lainnya; 3) mengenali hubungan antara topik-topik berbeda dalam matematika; 4) 

menggunakan matematika dalam area-area lainnya, serta menggunakan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban siswa yang sudah dianalisis kemudian 

digolongkan dalam kelompok baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali 
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berdasarkan kemampuan koneksi matematis yang diadaptasi dari modifikasi 

Arikunto (2005:245). 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu wawancara sebagai penguat 

hasil tes sehingga dapat dianalisis hasil data yang diperoleh dari subjek, dan dapat 

dianalisis kesulitan siswa dari masing-masing kemampuan koneksi matematis. 

Kelebihan wawancara ialah dapat kontak langsung dengan siswa sehingga 

mampu mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Ada tiga aspek 

yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yaitu (a) tahap awal 

pelaksanaan wawancara, (b) penggunaan pertanyaan, (c) pencatatan hasil 

wawancara. Tahap awal bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Setelah 

kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

tujuan wawancara. Pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan 

kisi-kisi yang telah dibuat. Tahap terakhir adalah mencatat hasil wawancara. 

Subjek dari wawancara diambil 5 orang siswa yang masing-masing mewakili 

kemampuan koneksi matematis siswa yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang 

sekali. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan teknik wawancara digunakan 

untuk menemukan kesulitan belajar siswa melalui data yang diperoleh dari jawaban-

jawaban siswa pada saat tes tertulis. Wawancara dilakukan setelah dilakukan tes 

tertulis, yaitu setelah peneliti mengumpulkan data tentang tingkat kesulitan dan 

tingkat koneksi matematis siswa. 

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi 

(Sugiyono, 2007: 241) merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

memadukan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang sudah ada. 

Triangulasi dilakukan dengan cara trianggulasi teknik. Trianggulasi teknik dibuat 

dengan menggunakan  teknik yang berbeda dari sumber yang sama, yaitu dengan 

cara membandingkan pekerjaan siswa dari hasil data dan wawancara. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Tes tertulis digunakan untuk menentukan subjek penelitian. Dari hasil tes yang sudah 

dilaksanakan oleh siswa dikategorikan menjadi 5 tingkatan berdasarkan kemampuan 
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koneksi matematisnya, yaitu kemampuan koneksi matematis baik sekali, baik, cukup, 

kurang, kurang sekali. Persentasi hasil tes tertulis ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Tingkat Koneksi Matematis Siswa 

Kategori Tingkat Koneksi Matematis Jumlah Siswa persentase 

Baik Sekali 1 5% 

Baik 4 20% 

Cukup 7 35% 
Kurang 6 30% 

Kurang Sekali 2 10% 

Total 20 100% 
 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh, peneliti mengambil 5 orang siswa yang 

mewakili masing-masing kategori tingkat koneksi matematis siswa. Berikut 5 subjek 

yang dipilih dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Subjek Penelitian 

Nama Siswa 
Kategori Tingkat Kemampuan 

Koneksi Matematis 

Subjek 

Penelitian 

Nada Mufida Baik sekali S1 

Rahmania Nur Khasanah Baik S2 

Aprilia Putri Lestari Cukup S3 

Dymas Adythia W.P Kurang S4 

Vita Wahyu Nur H Kurang sekali S5 

 

3.2 Pembahasan  

Hasil analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan 

koneksi matematis. 

3.2.1 Kesulitan Siswa dengan Tingkat Kemampuan Koneksi Matematis Baik 

Sekali. 

Tingkat koneksi matematis baik sekali adalah tingkatan koneksi pada rasio skor 

10085 skor . Dari 20 siswa terdapat 1 siswa memiliki tingkat koneksi matematis 

tinggi dengan presentase 5%. Hasil penelitian menyatakan siswa dengan koneksi 

matematis baik sekali tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tes. 

Hanya terdapat beberapa proses operasi yang kurang sempurna, masih terdapat 

beberapa kesalahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rumasoreng dkk (2014) 

menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa pada umumnya linier menurut 
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strata. Sekolah pada strata rendah tingkat kesulitannya adalah yang tertinggi, sekolah 

pada strata sedang tingkat kesulitannya adalah sedang, sedangkan sekolah pada strata 

tinggi tingkat kesulitannya adalah yang terendah.  

3.2.2 Kesulitan Siswa dengan Tingkat Kemampuan Koneksi Matematis Baik. 

Tingkat koneksi matematis baik adalah tingkatan koneksi pada rasio skor 

8470 skor . Dari 20 siswa terdapat 4 siswa memiliki tingkat koneksi matematis 

baik dengan presentase 20%. Hasil penelitian menyatakan siswa dengan tingkat 

koneksi matematis baik mengalami kesulitan dalam menuliskan data yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal nomor 1 sehingga penyelesaian yang diperoleh kurang 

tepat. Hasil penelitian ini juga diperjelas dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif 

(2016) yang menyatakan bahwa kesulitan dalam menentukan apa yang diketahui dari 

soal atau mengubah soal cerita ke dalam model matematika, sehingga siswa bingung 

menentukan langkah penyelesaian dari soal tersebut, karena dari awal siswa tidak 

memahami konsep sehingga siswa tidak menemukan ide untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

Kesulitan lainnya yang dialami oleh siswa adalah kesulitan dalam operasi 

hitung (K1). Dikatakan subjek penelitian mengalami kesulitan dalam operasi hitung 

karena dalam proses penyelesaian mengalami kesalahan pada operasi. Lilis (2013) 

menyatakan bahwa kesalahan aspek terapan disebabkan karena siswa kurang teliti 

dalam menghitung atau menerapkan rumus. Kesalahan dalam memahami soal dan 

menentukan nilai yang diketahui dalam soal, sangat mempengaruhi hasil perhitungan 

dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan barisan dan deret.  

Tingkat koneksi matematis baik mengalami kesulitan pada mengenali dan 

menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika (K3). Hal itu dikarenakan 

kurangnya pemahaman siswa serta kurangnya contoh soal yang diberikan oleh guru. 

Didukung dengan penelitian sholekah dkk (2017) menyatakan bahwa siswa dengan 

tingkat koneksi matematis sedang cenderung mengalami kesulitan pada indikator 

penerapan prinsip dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. 

3.2.3 Kesulitan Siswa dengan Tingkat Kemampuan Koneksi Matematis Cukup. 

Tingkat koneksi matematis cukup adalah tingkatan koneksi pada rasio skor 

6960 skor . Dari 20 siswa terdapat 7 siswa memiliki tingkat koneksi matematis 
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cukup dengan presentase 35%. Hasil penelitian menyatakan siswa dengan tingkat 

koneksi matematis cukup mengalami kesulitan dalam memanfaatkan konsep dan 

menentukan data prasyarat yang belum diketahui (K2). Hal tersebut dikarenakan S3 

cenderung melupakan materi yang dianggapnya sulit serta tidak mengkoneksikan 

materi yang sebelumnya dengan materi baru. Didukung dengan penelitian Arif 

(2016) menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa kelompok sedang yaitu 

kesulitan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal. Hal ini disebabkan 

kebingungan siswa dalam mengerjakan soal cerita bentuk barisan geometri. 

Kesulitan pada siswa tingkat koneksi matematis cukup adalah dalam mencari 

hubungan antara gagasan dalam matematika. Kesulitan dalam mencari hubungan 

antara gagasan dalam matematika disebabkan karena S3 kurang memperhatikan saat 

guru sedang menjelaskan materi dan S3 kurang mengerjakan latihan soal. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni’mah dkk (2017) 

mengemukakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan koneksi matematika sedang 

tidak dapat menyelesaikan indikator mencari hubungan antara konsep matematika 

dengan objek. 

Kesulitan lainnya yang dialami siswa adalah kesulitan dalam pemahaman 

bahasa matematika yaitu menerjemahkan soal cerita ke dalam bahasa matematika. 

Hal tersebut terlihat dalam menentukan data prasyarat S3 mengalami hambatan, 

terutama dalam menentukan n suatu barisan. Sholekah (2017) menyatakan bahwa 

siswa dengan kemampuan koneksi matematis sedang cenderung mengalami kesulitan 

pada indikator menerapkan prinsip dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

verbal. 

3.2.4 Kesulitan Siswa dengan Tingkat Kemampuan Koneksi Matematis Kurang. 

Tingkat koneksi matematis kurang adalah tingkatan koneksi pada rasio skor 

5945 skor . Dari 20 siswa terdapat 6 siswa memiliki tingkat koneksi matematis 

kurang dengan presentase 30%. Hasil penelitian menyatakan siswa dengan tingkat 

koneksi matematis kurang mengalami kesulitan dalam operasi aljabar (K1) yaitu 

pada proses metode substitusi dan eliminasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

pemahaman dan kurangnya latihan soal. Didukung penelitian Lilis (2013) bahwa 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika disebabkan kemampuan 
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aritmatika yang dimiliki siswa masih rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

pemahaman dan kurang berlatih soal. 

Berdasarkan penelitian ini siswa dengan koneksi matematis kurang 

mengalami kesulitan dalam mentransfer pengetahuan yaitu menggabungkan konsep 

matematika satu dengan lainnya yang berkaitan (K2). Hal tersebut dikarenakan 

materi yang sebelumnya telah dipelajari belum dipahami dengan sungguh-sungguh. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Sholekah (2017) yang menyatakan bahwa siswa 

dengan kemampuan koneksi matematis rendah mengalami kesulitan dalam 

menghubungkan semua indikator koneksi matematis dan indikator kesulitan, yaitu 

kesulitan mempelajari konsep, menerapkan prinsip dan menyelesaikan masalah 

verbal. 

Kesulitan lainnya yang dialami siswa adalah mengubah soal cerita ke dalam 

bahasa matematika (K3). S4 juga terlihat kesulitan dalam menentukan jenis deret 

dalam soal nomor 3. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Arif (2016) yang 

menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang 

diketahui dari soal atau mengubah soal cerita ke dalam model matematika, sehingga 

siswa bingung menentukan jenis deret serta langkah penyelesaian dari soal tersebut. 

3.2.5 Kesulitan Siswa dengan Tingkat Kemampuan Koneksi Matematis Kurang 

Sekali. 

Tingkat koneksi matematis kurang sekali adalah tingkatan koneksi pada rasio skor 

440 skor . Dari 20 siswa terdapat 2 siswa memiliki tingkat koneksi matematis 

kurang sekali dengan presentase 10%. Hasil penelitian menyatakan siswa dengan 

tingkat koneksi matematis kurang sekali mengalami kesulitan dalam menentukan 

data prasyarat yang belum diketahui serta pada operasi aljabar (K1). Hal tersebut 

disebabkan kurangnya latihan soal sehingga membuat siswa mudah lupa dengan 

materi yang telah dipelajari. Sesuai dengan hasil penelitian Ni’mah (2017) siswa 

dengan kemampuan koneksi matematis rendah mengalami kesulitan dalam 

menuliskan konsep yang mendasari jawaban. 

Kesulitan pada siswa tingkat koneksi matematis kurang sekali adalah dalam 

memanfaatkan konsep dan menentukan strategi penyelesaian (K2). Kesulitan dalam 

mencari hubungan antara gagasan dalam matematika. Kesulitan dalam menentukan 
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strategi penyelesaian ditunjukkan dengan pemahaman yang kurang dari S5. Di mana 

untuk mencari rumus suku ke n barisan geometri bertingkat dapat menggunakan 

metode substitusi yang telah diajarkan oleh guru dengan penyelesaian yang hampir 

sama dengan soal nomor 1. 

Kesulitan lainnya yang dialami siswa adalah pemahaman bahasa matematika 

(K3). S5 belum dapat membedakan deret geometri dan aritmatika ketika berhadapan 

dengan soal cerita, terlihat dalam strategi penyelesaian S5 mengalami kesalahan. 

Terbukti dengan penelitian Lilis (2013) kesalahan aspek bahasa disebabkan karena 

siswa kurang memahami bahasa soal dan menterjemahkan bahasa soal ke dalam 

model matematika sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang 

diketahui dalam soal cerita barisan dan deret. 

Kesulitan lainnya adalah dalam persepsi visual (K4) yaitu mengubah soal 

nomor 4  ke dalam model matematika. Subjek penelitian terlihat kesulitan dalam 

menentukan data yang diketahui dan ditanyakan, baik menggunakan simbol 

matematika maupun ditulis langsung, serta penggunaan strategi penyelesaian yang 

kurang tepat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sholekah (2017) menyimpulkan 

bahwa pada tahap pemahaman dalam menyelesaikan soal cerita kesalahan siswa 

yang ditemukan yaitu tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal, menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan tidak sesuai dengan permintaan 

soal, serta tidak mengetahui maksud pertanyaan. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

4.1.  Kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan

dilihat dari kemampuan koneksi matematis.

Siswa dengan kemampuan koneksi matematis baik sekali mengalami kesulitan dalam 

operasi hitung. Siswa dengan kemampuan koneksi matematis baik mengalami 

kesulitan dalam operasi hitung dan mentransfer pengetahuan. Siswa dengan 

kemampuan koneksi matematis cukup mengalami kesulitan dalam mentransfer 

pengetahuan, pemahaman bahasa matematika kurang. Siswa dengan kemampuan 
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koneksi matematis kurang mengalami kesulitan dalam operasi hitung, mentransfer 

pengetahuan, pemahaman bahasa matematika yang kurang. Siswa dengan 

kemampuan koneksi matematis kurang sekali mengalami kesulitan dalam operasi 

hitung, mentransfer pengetahuan, pemahaman bahasa matematika yang kurang, 

persepsi visual. 

4.2. Faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

pola bilangan dilihat dari koneksi matematis.

Faktor penyebab siswa dengan kemampuan koneksi matematis baik sekali 

mengalami kesulitan adalah kurang teliti dalam mengoperasikan angka. Faktor 

penyebab siswa dengan kemampuan koneksi matematis baik mengalami kesulitan 

adalah kurang memahami materi dan contoh soal yang diberikan. Faktor penyebab 

siswa dengan kemampuan koneksi matematis cukup mengalami kesulitan adalah 

kurang latihan soal membuat siswa mudah melupakan materi yang telah 

disampaikan, tidak memperhatikan saat guru menyampaikan materi, menghindari 

soal yang berbentuk cerita. Faktor penyebab siswa dengan kemampuan koneksi 

matematis kurang mengalami kesulitan adalah kurangnya pemahaman dan 

kurangnya latihan soal, materi yang sebelumnya telah dipelajari belum dipahami 

dengan sungguh-sungguh, metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik, 

sering mengabaikan penjelasan guru, terburu-buru dalam mengerjakan soal. Faktor 

penyebab siswa dengan kemampuan koneksi matematis kurang sekali mengalami 

kesulitan adalah materi yang sebelumnya telah dipelajari belum dipahami dengan 

sungguh-sungguh, kemampuan siswa dalam membaca dan memahami kalimat masih 

kurang, kurangnya latihan soal, kurang membaca, dan kosakata. 
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