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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematika siswa 

SMP dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari gaya 

kognitif field independence (FI) dan field dependence (FD). Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 3 Sawit, Boyolali dengan mengambil kelas VIII C sebagai sampel. Jenis 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa field independence (FI) memiliki 5 

kemampuan literasi matematika yaitu kemampuan komunikasi, matematisasi, memilih 

strategis untuk memecahkan masalah, menggunakan operasi simbol dan bahasa simbol, 

bahasa formal, dan bahasa teknis, kemampuan penalaran dan pemberian alasan. 

Sedangkan siswa field dependence (FD) memiliki 3 kemampuan literasi matematika yaitu 

kemampuan komunikasi, matematisasi, memilih strategis untuk memecahkan masalah. 

Dengan demikian, siswa field independence memiliki kemampuan literasi matematika 

lebih baik daripada siswa  field dependence. 

 

Kata kunci: kemampuan literasi matematika, SPLDV, gaya kognitif. 

 
ABSTRACT 

 

This study aims to describe the mathematical literacy ability of junior high school 

students in solving problems of two-variable linear equation systems in terms of 

cognitive style independence field (FI) and field dependence (FD). The research was 

carried out at SMP N 3, Boyolali by taking class VIII C as a sample. The type of research 

used is descriptive qualitative. Data collection methods used in this study were tests, 

interviews, and documentation. Data analysis techniques use the stages of data 

reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that field 

independence (FI) students had 5 mathematical literacy abilities, namely 

communication skills, mathematical, strategic choosing to solve problems, using 

symbol operations and symbol languages, formal languages, and technical languages, 

reasoning abilities and reasoning. Whereas field dependent students (FD) have 3 

mathematical literacy abilities, namely communication skills, mathematical, strategic 

choosing to solve problems. Thus, field independence students have better mathematical 

literacy skills than field dependent students 

 

 

Keywords: mathematical literacy ability, SPLDV, cognitive style. 
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1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara umumdapat dimanfaatkan pada proses transaksi perdagangan, pertukangan, dan lain- 

lain. Pernyataan tersebut selaras dengan definisi matematika menurut kurikulum (2006), yang 

menjelaskan bahwa matematika merupakan ilmu universal yang melandasi perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

fikir manusia, sehingga penguasaan matematika diperlukan untuk perkembangan bidang 

teknologi dan komunikasi di masa yang akan datang. Kenyataannya sebagian besar siswa 

tidak menyukai pelajaran matematika dikarenakan sulit. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hwang (2019:7) yang menyatakan bahwa siswa memiliki perasaan tidak berdaya 

ketika belajar matematika. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa kelas VIIIC di 

SMP N 3 Sawit, beberapa dari mereka tidak menyukai pelajaran matematika dikarenakan 

sulit, mereka merasa kesulitan saat mengoperasikan bilangan, membosankan apabila mereka 

sudah berusaha mengerjakan tapi akhirnya jawabannya kurang tepat, membutuhkan ketelitan 

dalam mengerjakkan soal. 

Pada era globalisasi saat ini, siswa di Indonesia harus memiliki kemampuan, 

pemahaman dan keterampilan proses belajar yang lebih baik dalam upaya menghadapi 

persaingan global. Siswa di Indonesia harus mampu bersaing dengan siswa di negara lain. 

Salah satu cara agar dapat bersaing dengan negara lain yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan literasi matematika siswa. Menurut Kusumah (2012:16) literasi matematis 

adalah kemampuan menyusun serangkaian pertanyaan (problem posing), merumuskan, 

memecahkan dan menafsirkan permasalahan yang didasarkan pada konteks yang ada. Hal 

tersebut sependapat dengan yang dikemukakan oleh Isnaini dan Mayanti (2012:16) yang 

mendefinisikan literasi sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat mengerti fakta, 

konsep, prinsip, operasi, dan pemecahan masalah matematika. Kemampuan matematika 

sangat penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan matematika. Menurut Ojose 

(2011) siswa yang memiliki kemampuan literasi matematika dapat memperkirakan, 

menginterpretasikandata, memecahkanmasalahsehari-hari, alasannumerik, grafisdansituasi 

geometris, serta berkomunikasi menggunakan matematika. 

Pendapat Lange (2003: 77) menyebutkan kompetensi-kompetensi pencapaian dalam 

literasi matematika yaitu: (1) mathematical thinking and reasoning (berfikir dan penalaran matematis), 

(2) mathematical argumentation (argumentasi matematika), (3) mathematical communication 

 

(komunikasi matematis), (4) modeling (pemodelan), (5) problem solving (memecahkan masalah), 
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(6) representation (menerjemahkan atau merepresentasikan), (7) symbols (menggunakan simbol), 

(8) tools and technology (memanfaatkan alat dan teknologi). OECD (2010) penilaian literasi 

matematis yang dilakukan oleh studi PISA ini terdiri dari 6 tingkatan atau level. Soal literasi 

matematis level 1 dan 2 termasuk soal dengan skala bawah yang mengukur kompetensi 

reproduksi. Soal literasi matematis level 3 dan 4 termasuk soal dengan skala menengah yang 

mengukur kompetensi koneksi. Sedangkan, soal literasi matematis level 5 dan 6 termasuk 

soal dengan skala tinggi yang mengukur kompetensirefleksi. 

Pendapat Maryanti (2012:6) data OECD dalam setiap konten matematika yang diujikan 

dalam studi PISA, rata-rata siswa Indonesia menduduki peringkat level 2 ke bawah. Sehingga 

kemampuan literasi siswa Indonesia hanya sampai pada kompetensi reproduksi yaitu 

kemampuan siswa mengoperasikan matematika pada konteks yang sederhana. Hal ini berarti 

kemampuan literasi matematis level 3-6 untuk siswa Indonesia masih rendah, dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa Indonesia untuk mempelajari matematika masih rendah. 

Matematika masih dianggap sebagai kumpulan angka dan rumus. Siswa hanya menghafalkan 

rumus matematika tanpa tahu makna dan cara mengaplikasikan konsep- konsep tersebut 

dalam permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Hasil penelitian OECD (2012) hasil PISA 

Pada 2012, untuk pengukuran sains, Indonesia berada peringkat 64, nomor 2 dari bawah 

dengan perolehan skor 382. Sedangkan urusan matematika, Indonesia menempati urutan 

yang sama persis seperti sains dengan skor 368. 

Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) merupakan salah satu materi matematika 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan berbentuk soal cerita yang kontekstual. 

SPLDV merupakan materi terakhir yang diajarkan kepada siswa kelas VIII pada semester 

ganjil. Dalam menyelesaikan soal SPLDV memerlukan tahapan literasi matematika seperti 

adanya tahap memodelkan secara matematis atau merepresentasikan, baru selanjutnya soal 

tersebut dapat diselesaikan. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru matematika di 

SMP Negeri 3 Sawit, materi SPLDV sebenarnya tidak begitu sulit asalkan sudah ada 

dasarnya, seperti siswa sudah paham betul tentang materi aljabar, bilangan, operasi bilangan 

dan mereka perlu pemahaman dalam menyelesaikan soal apalagi soal cerita. Tetapi 

kenyataannya sebagian Siswa di SMP Negeri 3 Sawit, mengalami kesulitan saat melakukan 

operasi bilangan seperti perkalian, pembagian, opersai bilangan positif dengan negatif dan 

lain-lain. Selain itu mereka juga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 

SPLDV dikarenakan soal yang diberikan dalam bentuk soal cerita. Banyak siswa yang hanya 

bisa mengoperasikan matematika, meskipunadayangkurangtelititetapisebagiansiswasusah 

memahamibahkanmenyelesaikan soal cerita SPLDV. 
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Hidayah (2016) menyatakan bahwa jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan 

faktor penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa antara lain kesalahan memahami 

soal, kesalahan menyusun rencana, kesalahan melaksanakan rencana, dan kesalahan 

memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Kesalahan yang dilakukan oleh setiap siswa bisa 

saja berbeda. Kesalahan yang dilakukan pada langkah pertama akan mengakibatkan 

kesalahan pada langkah-langkah berikutnya, karena soal matematika secara umum 

diselesaikan secara berurutan atau mempunyai tahapan yang sistematis. Sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh Budiyono (2008) langkah ketiga akan terjawab dengan benar jika 

siswa tidak melakukan kesalahan pada langkah kedua. Demikian juga, langkah kedua akan 

terjawab dengan benar jika siswa tidak melakukan kesalahan pada langkah pertama. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih materi sistem persamaan linear dua variabel 

atau disingkat SPLDV dalam penelitiannya. 

Gaya kognitif merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merancang 

pembelajaran. Kedudukan gaya kognitif dalam proses pembelajaran penting diperhatikan 

guru atau perancang pembelajaran sebab rancangan pembelajaran yang disusun dengan 

mempertimbangkan gayakognitif berartimenyajikanmateripembelajaranyangsesuaidengan 

karakteristik dan potensi yang dimiliki siswa. Karakteristik siswa yang masuk dalam variabel 

kondisi pembelajaran, disamping karakteristik siswa lainnya seperti motivasi, minat, bakat, 

sikap dan kemampuan berfikir, dan lain-lain. Park (1996:639) gaya kognitif merupakan 

karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan 

membuat keputusan. Informasi yang tersusun baik, rapi, dan sistematis lebih mudah diterima 

oleh individu tertentu. Individu lain lebih mudah menerima informasi yang tersusun tidak 

terlalu rapi dan tidak terlalu sistematis. 

Darmono, A. (2012) gaya kognitif adalah cara yang disukai individu yang relatif tetap 

kaitannya dengan menerima, memproses informasi serta dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi. Jika individu cenderung mandiri dan tidak terpengaruh oleh situasi 

lingkungan dan sosial, maka termasuk kategori field independent. Sedangkan jika individu 

cenderung menggantungkan pada lingkungan dan sosial, maka termasuk kategori field 

dependent. 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan kemampuan 

literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel 

ditinjau dari gaya kognitif filed independence (FI) dan gaya kognitif field dependence (FD). 
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2. METODE 

 

Penelitian dilaksanakan di SMP N 3 Sawit, Boyolali pada tanggal 7 November sampai 28 

November 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut 

Meleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa sumbernya dari fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, dll. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

darihasiltes, wawancara, dandokumen. Hasil tes bersumber dari tes GEFT untuk menentukan 

subjek dan hasil tes siswa dalam mengerjakan soal SPLDV. Wawancara dilaksanakan dengan 

subjek yang memiliki gaya kognitif field independence (FI) dan field dependence (FD). 

Dokumen berupa foto saat penelitian atau berupa buku dan jurnal. Instrumen utama dalam 

penelitian ini ialah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukung ialah tes GEFT, soal 

SPLDV dan wawancara. Instrumen soal SPLDV yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Setiap hari Pak Rohmad berkerja sebagai tukang parkir. Pak Rohmad mendapatkan uang 

sebesar Rp 17.000,00 dari tiga buahmobildan 5 buah motor, sedangkandari 4 buah mobil 

dan 2 buahmotor, ia mendapatkanuang Rp 18.000,00. Jikaterdapat 20 mobil dan 30 motor, 

berapa banyak uang yang ia peroleh? 

2. Pak Kuwat memiliki sawah yang digunakan untuk menanam padi. Jika lahan padi tersebut 

diperlebar 10m dan diperpanjang 20m maka luasnya akan bertambah menjadi 2.400m2. jika 

panjang lahan dikurangi 10m dan lebarnya dikurangi 20m, maka luasnya akan berkurang sebesar 

2.400m2. Berapakah luas lahan padi pak Kuwat semula? 

Hasil penelitian didapatkan dengan teknik analisis data. Sugiyono (2018: 338-345) teknik 

analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini untuk mengalisis kemampuan literasi matematika siswa kelas VIIIC dalam 

menyelesaikan soal SPLDV ditinjau dari gaya kognitif. Indikator kemampuan literasi 

matematika yang digunakan peneliti yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan 

matematisasi, kemampuan strategis untuk memecahkan masalah, kemampuanpenggunaan 

operasi dan bahasa simbol, formal, dan bahasa teknis, kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan. 

Hasil tes GEFT menunjukkan bahwa terdapat 8 siswa yang memiliki gaya kognitif 

field independence (FI) dan 23 siswa memiliki gaya field dependence (FD). Selain hasil  
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analisis dari jawaban siswa dalam menyelesaikan soal tes, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada siswa berdasarkan subjek yang dipilih untuk mendukung hasil analisis dari jawaban 

siswa dalam pengerjaan soal tes SPLDV. Pengambilan subjek berdasarkan gaya kognitif 

dan hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV. Subjek yang memiliki gaya 

kognitif Field Independence (FI) diberi simbol S.FI sedangkan subjek yang memiliki gaya 

kognitif Field Dependence(FD) diberi simbol S.FD. Berikut ini hasil analisis dari peneliti: 

a. Analisis Kemampuan Literasi Matematika Subjek S.FI 
 

Gambar 1. Hasil jawaban dan wawancara subjek S.FI pada soal nomor 1 Hasil 

pekerjaan Subjek S.FI pada gambar 1 menunjukkan bahwa dia dapat 

menyelesaikan soal nomor 1 dengan baik. Subjek S.FI memiliki kemampuan 

komunikasi dimana dia dapat menyampaikan gagasannya tentang apa yang diketahui 

danditanyakan. Diamemiliki kemampuan matematisasi, dengan memisalkan x=tarif 

parkir mobil dan y=tarif parkir motor serta mampu menuliskan persamaan 3x+5y=Rp 

17.000, 4x+2y=Rp 18.000. Subjek S.FI memiliki kemampuan strategis untuk 

memecahkan masalah, hal ini terbukti dari hasil wawancara, dia memilih metode 

eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan soal. Kemampuan penggunaan 

operasi dan bahasa simbol, formal, dan bahasa teknis juga dimiliki subjek S.FI 

dimana dia mampu menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian sehingga memperoleh nilai x=4000 dan y=1000. Subjek S.FIjuga memiliki 

kemampuan penalaran dan pemberian alasan, hal ini terbukti dia mampu 

menyimpulkan bahwa uang yang diperoleh tukang parkir sebesar Rp 110.000 dari 20 

mobil dan 30 motor. 
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b. Analisis kemampuan literasi matematika subjek S.FI pada soal nomor 2 
 

Gambar 2. Hasil jawaban dan wawancara subjek S.FI pada soal nomor 2 

Hasil jawaban subjek S.FI pada gambar 2 menunjukkan bahwa dia mampu 

menyelesaikan soal nomor 2. Berdasarkan hasil wawancara subjek S.FI memiliki 

kemampuan komunikasi yaitu siswa mampu menyatakan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. Subjek S.FI memiliki kemampuan matematisasi karena siswa dapat 

memisalkan dan menuliskan model matematika dari soal nomor 2 yaitu 10x + 20y = 

2.200 dan 20x + 10y = 2.600. Subjek S.FI memiliki kemampuan strategi untuk 

memecahkan masalah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dimana siswa memilih 

menggunakan metode eliminasi dan subtitusi untuk menyelesaikan masalah. Subjek 

S.FI memiliki kemampuan penggunaan operasi dan bahasa simbol, formal dan 

teknis dengan baik. Dia mampu menggunakan operasi matematika seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan baik dan benar, 

sehingga mampu menuliskan nilai x=100 dan y=60 secara benar dan tepat. Subjek SFI 

memiliki kemampuan penalaran dan pemberian alasan, dimana dia mampu 

menuliskan kesimpulannya yaitu luas lahan pak Kuwat semula 6.000m2 

c. Analisis kemampuan literasi matematika subjek S.FD pada soal nomor 1 
 

Gambar 3. Hasil jawaban dan wawancara subjek S.FD pada soal nomor 1 



 

7 

 

Berdasarkan gambar 3, subjek S.FD memiliki kemampuan komunikasi yaitu 

siswa dapat menyampaikan gagasannya tentang apa yang diketahui dan yang ditanyakan 

dalam soal tersebut. Subjek S.FD dapat dikategorikan memiliki kemampuan 

matematisasi, siswa dapat menentukan permisalan kalimat tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan siswa mampu menuliskan model matematikanya menjadi 3x + 5y = 17.000 dan 

4x + 2y = 18.000 serta 20x + 30y. Subjek S.FD dapat dikategorikan memiliki 

kemampuan strategi untuk memecahkan masalah. Subjek S.FD menggunakan 

metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Subjek 

S.FD dapat dikatakan memiliki kemampuan penggunaan operasi dan bahasa simbol, 

formal dan teknis karena dapat menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga mampu menghasilkan nilai x = 4000 

dan y = 1000. Subjek S.FD dapat dikatakan belum memiliki kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan karena tidak menuliskan kesimpulannya dan saat diwawancara dia 

memilihdiam. 

d. Analisis kemampuan literasi matematika subjek S.FD pada soal nomor 2 
 

Gambar 4. Hasil jawaban dan wawancara subjek S.FD pada soal nomor 2 

Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa subjek S.FD memiliki kemampuan 

komunikasi yaitu siswa dapat menyampaikan gagasannya tentang apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Subjek S.FD mempunyai kemampuan 

matematisasi, karena mampu mengubah masalah dalam konteks nyata ke dalam 

kalimat matematika, siswa dapat menentukan permisalan kalimat tersebut. Dia 

menuliskan 20x + 10y + 200 = 2.400 dan -20y -10x + 200 = -2400 
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Subjek S.FD memiliki kemampuan strategi untuk memecahkan masalah. Subjek 

S.FD menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Subjek S.FD dikatakan belum memiliki kemampuan 

penggunaan operasi dan bahasa simbol, formal dan teknis karena dia belum bisa 

mengoperasikan bilangan negatif sama negatif. Hal ini terbukti dari hasil jawaban 

yang benar x=100 dan y=60 tetapi subjek S.FD memperoleh nilai x=60 dan y=100. 

Subjek S.FD belum memiliki kemampuan penalaran dan pemberian alasan 

karena dia belum mampu menjawab pertanyaan dan memberikan kesimpulan dari 

hasil jawabannya, saat diwawancarai dia juga belum mampu memberikan 

kesimpulan. 

3.2 PEMBAHASAN 

Hasil pembahasan tentang kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal 

sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) ditinjau dari gaya kognitif. Kemampuan 

literasi matematika yang digunakan dalam penelitian ini ada lima tahapan yaitu : 

kemampuan komunikasi, kemampuan matematisasi, kemampuan memilih strategis untuk 

memecahkan masalah, kemampuan menggunakan operasi simbol, bahasa simbol, bahasa 

formal dan bahasa teknis, serta kemampuan penalaran dan pemberian alasan. Berikut ini 

pembahasan kemampuan literasi matematika siswa bergaya kognitif Field Independence dan 

Field Dependence. 

Subjek S.FI dapat menyelesaikan soal secara lengkap, tepat dan benar. Pada soal nomor 

1, subjek S.FI dapat menyelesaikan 5 tahapan literasi matematika secara benar, lengkap dan 

tepat yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan matematisasi, kemampuan memilih 

strategis untuk memecahkan masalah, kemampuan menggunakan operasi simbol, 

bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa teknis, serta kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Akramunnisa, Tahmir, dan 

Dassa (2017) menemukan bahwa subjek yang bergaya kognitif field independence memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara terurut, jelas, analitis, proses pengerjaannya 

lebih rapi dan terurut, meskipun memiliki kemampuan rendah tetapi mampu menyelesaiakan 

masalah walaupun keliru. Pada soal nomor 2, subjek S.FI juga memiliki 5 kemampuan 

literasi matematika yaitu komunikasi, matematisasi, strategi untuk memecakan 

masalah dan penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa 

teknis, serta tahapan penalaran dan pemberian alasan dapat dia lakukan dengan baik 

dan tepat. 
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Subjek S.FD dapat menyelesaikan soal yang diberikan secara lengkap, meskipun ada 

beberapa kemampuan literasi yang belum dia miliki. Pada soal nomor 1, subjek S.FD belum 

memiliki kemampuan penalaran dan pemberian alasan saat menyelesaikansoal nomor 

1. Hal ini dikarenakan subjek S.FD tidak menuliskan jawaban akhir dan tidak memberikan 

kesimpulan. faktor yang menyebabkan subjek S.FD tidak memiliki kemampuan penalaran 

dan pemberian alasan ialah dia mengalami kesulitan saat menghitung nilai akhir dan 

karena belum menuliskan nilai akhir makanya dia tidak dapat menuliskan kesimpulannya. 

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Achir, Usodo, dan Setiawan (2017) yang 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis subjek field dependence ialah 

mampu menjelaskan situasi, tidak mampu menyajikan permasalahan, mampu 

mempresentasikan matematika secara utuh, belum mampu memecahkan masalah, tidak 

mampu mendapatkan solusi dan tidak mampu menafsirkan solusi. Pada soal nomor 2, subjek 

S.FD hanya memiliki kemampuan komunikasi, matematisasi dan strategis untuk 

memecahkan masalah dalam menyelesaiakn soal. 

Subjek S.FD belum memiliki penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa 

formal dan bahasa teknis, serta kemampuan penalaran dan pemberian alasan, hal ini 

dikarenakan dia mengalami kesulitan saat memahami soal dan baru kali ini mendapatkan 

soal dengan tipe semacam ini, biasanya soal yang diberikan oleh guru lebih sederhana. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hartanti(2016)bahwasiswa yangbergaya 

kognitif field dependence melakukan kesalahan dalam memahami soal, kesalahan membuat 

model matematika, kesalahan menyelesaiakan model matematika dan kesalahan dalam 

menyatakan jawaban. Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan, bahwa subjek field 

independence lebih banyak memiliki kemampuan literasi daripada subjek field dependence. 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 SIMPULAN  

Hasil penelitian tentang analisis kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal 

sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari gaya kognitif di SMP N 3 Sawit, Boyolali, 

dapat disimpulkan bahwa: siswa field independence memiliki 5 kemampuan literasi yaitu 

kemampuan komunikasi, kemampuan matematisasi, kemampuan memilih strategis untuk 

memecahkan masalah, kemampuan menggunakan operasi simbol dan bahasa simbol, bahasa 

formal, dan bahasa teknis, kemampuan penalaran dan pemberian alasan, sedangkan subjek 

field dependence memiliki 3 kemampuan literasi matematika yaitu kemampuan komunikasi, 

matematisasi, memilih strategis untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, subjek field 

independence memiliki kemampuan literasi matematika lebih baik daripada subjek field 

dependence. 
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4.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

4.2.1 Bagi Siswa 

Siswa lebih banyak melakukan latihan soal, mencari soal dari sumber yang berbeda 

sehingga tidak hanya terpacu pada buku atau soal yang diberikan oleh guru. Siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita, sebaiknya menyelesaikan dengan menuliskan 

jawaban secara lengkap sesuai tahapan-tahapan literasi matematika. 

4.2.2 Bagi Guru 

Guru sebaiknya lebih sering memberikan latihan soal kepada siswa dan memberikan 

contoh atau soal yang bervariatif, dari tingkat sederhana, sedang, sampai rumit. Guru 

membiasakan siswa untuk menuliskan jawaban yang lengkap dengan tahapan- 

tahapan literasi matematika. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan semua proses literasi matematika. 
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