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ANALISIS KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA DALAM MENYELESAIKAN 

SOAL CERITA ALJABAR DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA KELAS VII 

SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020  

Abstrak 

Koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang penting dimiliki oleh siswa. 

Namun saat ini kemampuan koneksi siswa masih rendah, ditandai dengan ketidakmampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan koneksi matematis. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa tipe Field 

Independent (FI) dan siswa tipe Field Dependent (FD) dalam menyelesaikan soal cerita 

materi aljabar berdasarkan tinjauan gaya kognitif dan gender. Koneksi matematis memiliki 

tiga indikator yaitu (1) Koneksi antar topik dalam matematika. (2) Koneksi antara topik 

matematika dengan disiplin ilmu lain. (3) Koneksi antar topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian 

adalah 37 siswa kelas VII  SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Dipilih 2 subjek Field 

Independent laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai tes gaya kognitif antara 10-18 dan 

mendapatkan nilai tertinggi pada tes kemampuan koneksi matematis. Dipilih 2 subjek Field 

Dependent laki-laki dan perempuan, subjek yang dipilih adalah siswa yang mendapatkan nilai 

tes gaya kognitif antara 0-9 dan mendapatkan nilai tertinggi pada tes kemampuan koneksi 

matematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini yakni 

siswa dengan kategori Field Independent laki-laki dan perempuan terlihat sudah memahami 

serta mengaitkan permasalahan matematis yang diberikan dengan indikator yang sesuai. 

Siswa tipe Field Dependent laki-laki hanya mampu memahami dan mengaitkan dua dari tiga 

soal yang disajikan dengan indikator yang sesuai. Sedangkan siswa tipe Field Dependent 

perempuan hanya mampu memahami dan mengaitkan satu dari tiga soal yang disajikan 

dengan indikator yang sesuai. 

Kata Kunci: Gaya Kognitif, Gender, Koneksi matematis, Soal cerita 

Abstract 

This study aims to analyze the mathematical connection abilities of Field Independent (FI) 

students and Field Dependent (FD) students in solving algebraic material story problems 

based on a cognitive style review. Mathematical connections have three indicators, namely 

(1) Connections between topics in mathematics. (2) The connection between mathematical 

topics and other disciplines. (3) Connection between math topics and everyday life. This 

research is a descriptive qualitative research. The subjects of the study were Grade VII 

students of SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 12 students were selected consisting of 6 

students in the Field Dependent category with a score of 10-18 and 6 students in the Field 

Dependent category with a score of 0-9. The data collection technique is done by using test, 

interview and documentation methods. The validity of the data used the triangulation method. 

The results of this study, namely students in the Field Independent category showed better 

results than students with the Field Dependent category in understanding, linking, and solving 

mathematical problems with the appropriate indicators. Based on the results of the study it 

can be concluded that the mathematical connection ability of students in the Field 

Independent category is better than the mathematical connection ability of students in the 

Field Dependent category. 

Keywords: Algebra, Cognitive Style, Mathematical Connection, Problem Story 
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1. PENDAHULUAN 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan menghubungkan pengetahuan 

konseptual dan prosedural, menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan sehari-

hari, dan menggunakan antar topik dalam matematika (Coxford, 1995). Menurut National 

Council of Teachers of Mathematics atau NCTM (2000: 274) Koneksi matematika 

merupakan bagian penting yang harus mendapat penekanan di setiap jenjang pendidikan. 

Menurut Linto (2012), kemampuan koneksi matematis merupakan sesuatu yang harus 

dimiliki oleh seorang siswa dalam proses pembelajaran. Hal itu disebabkan karena apabila 

seorang siswa mengetahui keterkaitan antar konsep maka siswa akan dapat memahami 

materi dengan cepat dan membuka peluang siswa mampu mengembangkan kemampuan 

matematika yang dimilikinya. Siswa dapat mengkomunikasikan sebuah konsep 

matematika karena mereka menguasai kompetensi atau prasyarat dari materi tersebut yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.  

Rohendi dan Dulpaja (2013) mengatakan bahwa koneksi matematis adalah bagian 

terpenting yang perlu ditekankan. Hal tersebut sejalan dengan NCTM (2000: 275) dalam 

pembelajaran matematika, kemampuan untuk menghubungkan satu topik dengan topik 

yang lain, maupun dengan kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Tanpa koneksi 

matematis siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur 

matematika yang saling terpisah. Topik-topik dalam matematika sangat berkaitan satu 

sama lain, tidak ada topik matematika yang berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan 

dengan topik yang lainnya. Koneksi antar topik dalam matematika dapat dipahami oleh 

siswa apabila siswa mengalami proses pembelajaran yang melatih kemampuan koneksi 

matematis mereka. Salah satunya adalah melalui pembelajaran koneksi matematis dalam 

menyelesaikan soal cerita. Siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan kehidupan nyata yang mereka temukan sehari-hari dan kemudian disajikan 

dalam bentuk matematika. Apabila seorang siswa mampu mengkaitkan antar materi yang 

dipelajari dengan pengalaman sebelumnya atau  dengan disiplin ilmu lain atau antar topik 

dalam matematika itu sendiri maka siswa akan dapat belajar matematika lebih 

bermakna(Kenedi et al., 2019). 

Mengenai pentingnya kemampuan koneksi matematika, Nenta Dumalia Siregar & 

Edy Surya (2017) menyatakan bahwa tanpa kemamampuan koneksi matematis siswa akan 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Wahyudin (2017) yang mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan koneksi 

matematika, pemahaman mereka terhadap matematika dapat lebih dalam dan lebih 
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bertahan lama. Dengan begitu, maka terdapat banyak konsep matematika yang akan 

diingat oleh siswa dan terhindar dari konsep hafalan matematika.  Pentingnya peningkatan 

kemampuan koneksi matematis sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Menanti dkk (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis 

sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. 

Kemampuan koneksi matematis memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi dan 

pengetahuan kognitif yang dimiliki siswa. Kemampuan koneksi matematis sangat 

berperan penting dalam pembelajaran matematika. Dengan kemampuan koneksi 

matematis, siswa diharapkan dapat lebih mudah dalam memecahkan permasalahan yang 

ada dalam pembelajaran matematika. 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika siswa memerlukan beberapa 

langkah dan pendekatan sistematis untuk memperoleh solusi yang tepat, sedangkan setiap 

individu siswa pastinya memiliki karakteristik yang beragam dalam bertingkah laku, 

menilai, dan berpikir. Salah satu karakteristik yang difokuskan pada perbedaan individual 

dan penilaian individual ialah pada perbedaan gender. Keitel (2001) menyatakan bahwa 

gender, sosial, budaya berpengaruh terhadap pembelajaran matematika. Perbedaan gender 

bukan hanya berakibat pada kemampuan dalam matematika tetapi cara memperoleh 

pengetahuan matematika itu sendiri. Menurut Zhu (2007) siswa laki-laki dan perempuan 

memiliki pola pemecahan masalah matematika yang berbeda. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh perbedaan pola pikir, kegiatan sehari-hari, dan perbedaan volume otak 

antara laki-laki dan perempuan. Lippa (Santrock, 2010) mengemukakan ada beragam cara 

untuk memandang perkembangan gender. Beberapa diantaranya lebih menitikberatkan 

pada faktor-faktor dalam perilaku pria dan wanita, sedangkan yang lainnya menekankan 

pada faktor sosial dan kognitif. 

Hartini (2008) menyatakan bahwa soal cerita merupakan salah satu soal yang 

menyajikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. 

Winarni dan Harmini (2017: 122) mengemukakan bahwa dalam matematika, soal cerita 

berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat yang mengandung konsep-konsep 

matematika. Di samping itu, Saleh (1994:13) mengungkapkan jika soal cerita dapat 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang studi matematika. Soal 

cerita merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Jadi, soal cerita merupakan soal yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika, siswa harus memiliki kemampuan dalam menggunakan konsep 
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yang telah diperoleh dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang memerlukan 

daya nalar. 

Untuk dapat melihat kemampuan koneksi matematika siswa, dapat dilakukan 

melalui soal cerita dengan materi aljabar. Soal cerita dapat digunakan untuk menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur. Dalam menyelesaikan masalah, siswa memiliki cara penyelesaian yang berbeda, hal 

tersebut dipengaruhi oleh gaya kognitif yang berbeda-beda. Gaya kognitif adalah 

karakteristik seseorang dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan 

pengolahan informasi, sikap informasi, maupun kebiasaan yang berkaitan dengan 

lingkungan belajar. Menurut Aiken (2002:11) gaya kognitif adalah koleksi strategi atau 

pendekatan untuk menerima, mengingat, dan berpikir yang cenderung digunakan individu 

untuk memahami lingkungan. Adapun gaya kognitif yang digunakan yakni kognitif  Field 

Dependent (FD) dan kognitif Field Independent (FI). 

Dari permasalahan yang ada yakni masih rendahnya kemampuan koneksi matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita, sehingga perlu untuk dilakukannya penelitian guna 

mencari solusi untuk pemecahan permasalahan yang ada. Masih rendahnya kemampuan 

koneksi matematis menjadi masalah mendasar yang harus diselesaikan mengingat peranan 

besar yang dimiliki dalam proses pembelajaran matematika siswa guna meningkatkan 

prestasi serta mencapai tujuan belajar matematika. Hal tersebut menjadi fokus 

permasalahan dalam penelitian ini untuk selanjutnya diteliti mengingat pentingnya untuk 

mendapat solusi pemecahan masalah yang ada. 

 

2. METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan koneksi 

matematis siswa. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Muhammaiyah 10 

Surakarta yang terdiri dari 37 siswa Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen soal materi aljabar dan tes GEFT (Group Embeded Figure Test). Melalui tes 

GEFT (Group Embeded Figure Test) Witkin mengkasifikasikan gaya kognitif menjadi dua 

kelompok yaitu Field Independent dan Field Dependent (Amin et al., 2020). Jumlah soal 

cerita yang digunakan adalah 3 soal. Penyusunan soal tes kemampuan koneksi matematis 

disesuaikan dengan indikator kemampuan koneksi matematis, yaitu koneksi antar topik 

matematika, koneksi antar matematika dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. Setiap soal  mewakili setiap indikator, dengan tujuan 

mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian. Instrumen soal yang telah disusun 
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diujikan kepada tiga siswa kelas VII guna menguji kevalidan soal tersebut. Jenis penilitian 

ini yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh saat penelitian.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mneggunakan metode tes, wawancara, 

dan dokumentasi. Soal tes GEFT dan soal kemampuan koneksi matematis diambil dari 

sumber yang telah tervalidasi. Soal tes kemampuan koneksi matematis divalidasi kembali 

oleh guru mata pelajaran matematika kelas VII di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Soal divalidasi lebih lanjut dengan dilakukan uji coba kepada tiga siswa diluar subyek 

penelitian yang sebelumnya telah  menempuh materi aljabar. Berikut adalah salah satu 

soal tes kemampuan koneksi matematis materi aljabar yang telah divalidasi dan digunakan 

dalam penelitian: 

Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu 

lama disimpan 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata busuk. Jika harga 

tepung,wortel,dan tomat secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, Z rupiah, maka 

harga barang Bu Marhawi yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah... 

Hasil tes kemampuan koneksi matematis dari populasi kemudian dilakukan 

penskoran untuk tiap indikatornya sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibuat 

sebelumnya. Hasil dari tes tersebut kemudian dikaitkan dengan hasil tes GEFT sehingga 

diperoleh siswa dengan tipe Field Independent dan siswa dengan tipe  Field Dependent 

dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya siswa yang memenuhi kriteria di 

wawancara guna memeperoleh data pendukung. Keabsahan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik tringulasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis 

pada materi fungsi ditinjau dari gaya kognitif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 37 siswa. Terdapat dua bentuk data 

dalam penelitian ini yakni hasil tes dan hasil wawancara dengan empat subjek yang telah 

dipilih. Hasil tes terdiri dari hasil tes kemampuan koneksi matematis dan hasil tes GEFT. 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk menarik 

kesimpulan mengenai kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita aljabar ditinjau dari gaya kognitif siswa. Berikut adalah hasil rekapitulasi hasil tes 

siswa. 
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3.1  Analisis hasil tes siswa Field Independent (FI) 

3.1.1  Analisis Subjek S-FI-LK-1 

1) Analisi soal nomor 1(indikator koneksi antar topik matematika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Jawaban S-FI-LK-1 nomor 1 

Pada soal nomor 1 subjek S-FI-LK-1 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal cerita dan juga mampu mengetahui apa yang ditanyakan 

dalam soal. Subjek S-FI-LK-1 sudah dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh 

dengan apa yang ditanyakan dalam soal, namun belum dapat mengaplikasikannya 

dengan baik pada jawaban yang diperoleh. Dapat dikatakan jika subjek S-FI-LK-1 

dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh dengan topik lain dalam matematika 

dan mampu memecahkan persoalan yang ada meskipun rumus dan hasil yang 

didapatkan kurang tepat. Hal tersebut didukung oleh hasil tes wawancara pasa 

subjek S-FI-LK-1: 

P: Apakah ada keterkaitan soal no 1 dengan materi aljabar? 

S: Ada mbak 

P: Hal apa yang menunjukkan soal no 1 berkaitan dengan materi aljabar? 

S: Itu lo mbak soalnya ada variable x nya, berarti termasuk aljabar 

P: lalu bagaimana langkah pertama kamu mengerjakan soal no 1? 

S: Dicari dulu apa yang diketahui sama dijawabnya mbak 

P: Lalu bagaimana lagi? 

S: Itu kan kolam ikannya bentuknya persegi terus sudah diketahui juga sisinya jadi 

langsung saja aku kerjakan mbak pakai rumus luas persegi. 

2) Analisis soal nomor 2 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan disiplin 

ilmu lain) 

 

 

Gambar 2 Jawaban S-FI-LK-1 nomor 2 
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Pada soal nomor 2 subjek S-FI-LK-1 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal, mampu memahami dan mengaitkan informasi yang ada 

dalam soal dengan apa yang ditanyakan serta mengaplikasikan informasi yang 

diketahui dengan topik dalam disiplin ilmu lain yakni ilmu fisika. Subjek S-FI-LK-1 

tidak hanya mampu mengaitkan informasi yang diketahui dengan rumus fisika, 

namun subjek juga mampu menjawab soal dengan hasil yang tepat. Hal ini didukung 

oleh hasil tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FI-LK-1 sebagai 

berikut: 

P: Informasi apa yang kamu temukan dalam soal nomor 2? 

S: Kecepatan mobil 68 km/jam sama waktu yang digunakan 1,5 jam  mbak 

P: Lalu apalagi? 

S: Yang ditanyain jarak yang ditempuh mobil 

P: Bagaimana cara kamu mengerjakan soal no 2? 

S: Itukan sudah ada rumusnya mbak, V kan kecepatan jadi tak masukin 68 sama T 

kan waktu jadi tak masukin 1,5 mbakterus langsung tak kalikan aja. 

3) Analisis soal nomor 3 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari) 

 

 

 

 

Gambar 3 Jawaban S-FI-LK-1 nomor 3 

Pada soal nomor 3 subjek S-FI-LK-1 sudah mampu menemukan dan 

mengaitkan informasi yang didapatkan dari soal dengan kehidupan sehari-hari. 

Subjek S-FI-LK-1 mampu menganalisa soal dengan tepat sehingga dapat 

menemukan permasalahan yang dicari dalam soal. Subjek S-FI-LK-1 mampu 

mengaplikasikan pengalamannya di kehidupan sehari-hari untuk dapat mengerjakan 

soal nomor 3 dengan langkah dan cara yang benar. Hal tersebut didukung oleh hasil 

tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FI-LK-1: 

P: Informasi apa yang kamu temukan dalam soal nomor 3? 

S: Barang yang dibeli sama barang yang busuk mbak 

P: Lalu apalagi ? 

S: Yang ditanyain harga barang yang tersisa 

P: Bagaimana cara kamu mengerjakan soal no 3? 
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S: Dikurangkan mbak 

P: Maksudnya bagaimana? bisa dijelaskan? 

S: Barang yang di beli ibu Murhawi aku kurangkan dengan barang yang busuk mbak 

yang wortel dikurangkan sama wortel, yang tepung sama tepung dan yang tomat 

sama tomat. 

3.1.2 Analisis Subjek S-FI-PR-4 

1) Analisis soal nomor 1(Indikator koneksi antar topik matematika) 

 

 

 

 

Gambar 4 Jawaban S-FI-PR-4 nomor 1 

Pada soal nomor 1 subjek S-FI-PR-4 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal cerita dan juga mampu mengetahui apa yang ditanyakan 

dalam soal. Subjek S-FI-PR-4 sudah dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh 

dengan apa yang ditanyakan dalam soal, namun belum dapat mengaplikasikannya 

dengan baik pada jawaban yang diperoleh. Dapat dikatakan jika subjek S-FI-PR-4 

dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh dengan topik lain dalam matematika 

dan mampu memecahkan persoalan yang ada meskipun rumus dan hasil yang 

didapatkan kurang tepat. Hal tersebut didukung oleh hasil tes wawancara pasa 

subjek S-FI-PR-4: 

P: Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal nomor 1? 

S: Sisi tanah milik Pak Tohir (10 - x)m, sisi kolamnya (8 - x)m, sama luas tanahnya 

28 m
2 

P: Permasalahan apa yang terdapat pada soal nomor 1? 

S: Yang ditanyain luas tanah yang sebenarnya mbak 

P: Lalu bagaimana cara kamu mengerjakan soal no 1? 

S: Bentuknyakan persegi mbak jadi pakai rumus luas persegi sisi kali sisi mbak  

P: Lalu selanjutnya?  

S: Setelah aku kalikan dapatin hasil 108 mbak. 
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2) Analisis soal nomor 2 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan disiplin 

ilmu lain) 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Jawaban S-FI-PR-4 nomor 2 

Pada soal nomor 2 subjek S-FI-PR-4 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal, mampu memahami dan mengaitkan informasi yang ada 

dalam soal dengan apa yang ditanyakan serta mengaplikasikan informasi yang 

diketahui dengan topik dalam disiplin ilmu lain yakni ilmu fisika. Subjek S-FI-PR-4 

tidak hanya mampu mengaitkan informasi yang diketahui dengan rumus fisika, 

namun subjek juga mampu menjawab soal dengan hasil yang tepat. Hal ini didukung 

oleh hasil tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FI-PR-4 sebagai 

berikut: 

P: Pernah menemukan soal seperti nomor 2? 

S: Pernah mbak 

P: Pernah ngerjain juga? 

S: Pernah nyoba tapi gak tau bener ap egaknya mbak soalnya Cuma coba-coba aja 

P: Bagaimana cara kamu mengerjakan yang soal nomor 2 ini dek? 

S: Disoal kan ada rumus S = V x T , karena nilai V sama T nya sudah diketahui dari 

soal jadi tinggal saya kalikan saja sesuai rumus 

P: Lalu selanjutnya? 

S: Saya temukan hasil 102 km/jam mbak 

3) Analisis soal nomor 3 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari) 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Jawaban S-FI-PR-4 nomor 3 

Pada soal nomor 3 subjek S-FI-PR-4 sudah mampu menemukan dan 

mengaitkan informasi yang didapatkan dari soal dengan kehidupan sehari-hari. 

Subjek S-FI-PR-4 mampu menganalisa soal dengan tepat sehingga dapat 

menemukan permasalahan yang dicari dalam soal. Subjek S-FI-PR-4 mampu 
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mengaplikasikan pengalamannya di kehidupan sehari-hari untuk dapat mengerjakan 

soal nomor 3 dengan langkah dan cara yang benar. Hal tersebut didukung oleh hasil 

tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FI-PR-4: 

P: Bagaimana cara kamu meyelesaikan permasalahan pada soal nomor 3? 

S: Harga barang yang Bu Marhawi beli aku kurangkan sama barang yang 

rusak/busuk mbak 

P: Apa saja informasi yang kamu dapatkan? 

S: Tepung yang dibeli 14X, tepung yang busuk 4X, wortel yang dibeli 17Y, wortel 

yang busuk 3Y, tomay yang dibeli 4Z sama wortel yang busuk 3Z mbak 

P: Lalu selanjutnya bagaimana? 

S: Dikurangkan mbak barang yang dibeli sama yang busuk, baru didapatin sisa 

barang 10 tepung, 14 wortel, sama 1 tomat 

 

3.2  Analisis hasil tes siswa Field Dependent (FD) 

3.2.1 Analisis subjek S-FD-LK-5 

1) Analisis soal nomor 1 (Indikator koneksi antar topik matematika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Jawaban S-FD-LK-5 nomor 1 

Pada soal nomor 1 subjek S-FD-LK-5 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal cerita dan juga mampu mengetahui apa yang ditanyakan 

dalam soal. Subjek S-FD-LK-5 belum dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh 

dengan apa yang ditanyakan dalam soal, sehingga belum dapat mengaplikasikannya 

dengan baik pada jawaban yang diperoleh. Dapat dikatakan jika subjek S-FD-LK-5 

belum dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh dengan topik lain dalam 

matematika dan mampu memecahkan persoalan yang. Hal tersebut didukung oleh 

hasil tes wawancara pasa subjek S-FD-LK-5: 

P: Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal nomor 1? 

S: Sisi tanah (10 - x)m, sisi kolamnya (8 - x)m, luas tanahnya 28m
2
  

P: Lalu bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

S: Dicari luas tanah sebenarnya mbak 
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P: Bagaimana cara kamu mencari luas tanahnya? 

S: tadinya mau pakai rumus luas persegi tapi aku lupa mbak 

P: Lalu? 

S: Aku berusaha pakai rumus seingatku terus aku kurang tambah kali mbak sampai 

akhirnya dapat hasil 20 m
2
 

2) Analisis soal nomor 2 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan disiplin 

ilmu lain) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Jawaban S-FD-LK-5 nomor 2 

Pada soal nomor 2 subjek S-FD-LK-5 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal, mampu memahami dan mengaitkan informasi yang ada 

dalam soal dengan apa yang ditanyakan serta mengaplikasikan informasi yang 

diketahui dengan topik dalam disiplin ilmu lain yakni ilmu fisika. Subjek S-FD-LK-

5 mampu mengaitkan informasi yang diketahui dengan rumus fisika, subjek juga 

mampu menjawab soal dengan hasil yang kurang tepat. Hal ini didukung oleh hasil 

tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FD-LK-5 sebagai berikut: 

P: Pernah menemukan soal seperti nomor 2? 

S: Belum pernah mbak 

P: Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal nomor 2? 

S: V 68 km/jam mbak sama T 1,5 jam 

P: Lalu selanjutnya? 

S: Tinggal dikalikan mbak 68 dikali 1,5 hasilnya 102 km/jam 

3) Analisis soal nomor 3 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari) 

 

 

 

 

Gambar 9 Jawaban S-FD-LK-5 nomor 3 

Pada soal nomor 3 subjek S-FD-LK-5 sudah mampu menemukan dan 

mengaitkan informasi yang didapatkan dari soal dengan kehidupan sehari-hari. 
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Subjek S-FD-LK-5 mampu menganalisa soal dengan tepat sehingga dapat 

menemukan permasalahan yang dicari dalam soal. Subjek S-FD-LK-5 mampu 

mengaplikasikan pengalamannya di kehidupan sehari-hari untuk dapat mengerjakan 

soal nomor 3 dengan langkah dan cara yang benar. Hal tersebut didukung oleh hasil 

tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FD-LK-5: 

P: Bagaimana cara kamu meyelesaikan permasalahan pada soal nomor 3? 

S: Mencari informasinya mbak 

P: Apa saja informasi yang kamu dapatkan? 

S: Barang dibeli 14 tepung, 17 wortel, 4 tomat, yang tersisa 4 tepung, 3 wortel, sama 

3 tomat 

P: Lalu selanjutnya bagaimana? 

S: Dikurangkan mbak barang yang dibeli sama yang busuk mbak 

P: Lalu? 

S: Setelah aku kurangkan yang sejenis terus aku dapatin harga barang yang tersisa 

10 rupiah tepung, 14 rupiah wortel, dan 1 rupiah tomat 

3.2.2 Analisis Subjek S-FD-PR-4 

1) Analisis soal nomor 1 (Indikator koneksi antar topik matematika) 

 

Gambar 10 Jawaban S-FD-PR-4 nomor 1 

Pada soal nomor 1 subjek S-FD-PR-4 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal cerita dan juga mampu mengetahui apa yang ditanyakan 

dalam soal. Subjek S-FD-PR-4 belum dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh 

dengan apa yang ditanyakan dalam soal, sehingga belum dapat mengaplikasikannya 

dengan baik pada jawaban yang diperoleh. Dapat dikatakan jika subjek S-FD-PR-4 

belum dapat mengkaitkan informasi yang diperoleh dengan topik lain dalam 

matematika dan mampu memecahkan persoalan yang. Hal tersebut didukung oleh 

hasil tes wawancara pasa subjek S-FD-PR-4: 

P: Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal nomor 1? 
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S: Tanah (10 - x)m, kolam (8 - x)m, luas sisa 28 m
2
 dan yang ditanyain tanah 

sebenarnya mbak 

P: Lalu bagaimana cara kamu mengerjakan soal 

nomor 1? 

S: Itu (10-x) aku kalikan sama (8-x) mbak  

P: Alasan dikalikan? 

S: Pakai rumus trigonometri mbak, ya gak to mbak? 

P: Lalu selanjutnya? 

S: 10-x dikali 8-x didapatkan jawaban 80-x 

P: Bagaimana langkah selanjutnya? 

S: 80 – x – 28 mbak baru didapatkan jawaban 56 m
2
 

2) Analisis soal nomor 2 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan disiplin 

ilmu lain) 

 

 

 

 

Gambar 11 Jawaban S-FD-PR-4 nomor 2 

Pada soal nomor 2 subjek S-FD-PR-4 sudah mampu menemukan informasi 

yang terdapat pada soal, mampu memahami dan mengaitkan informasi yang ada 

dalam soal dengan apa yang ditanyakan serta mengaplikasikan informasi yang 

diketahui dengan topik dalam disiplin ilmu lain yakni ilmu fisika. Subjek S-FD-PR-4 

mampu mengaitkan informasi yang diketahui dengan rumus fisika, subjek juga 

mampu menjawab soal dengan hasil yang kurang tepat. Hal ini didukung oleh hasil 

tes wawancara yang peneliti lakukan terhadap subjek S-FD-PR-4 sebagai berikut: 

P: Pernah menemukan soal seperti nomor 2? 

S: Gak pernah mbak 

P: Informasi apa yang kamu dapatkan dari soal nomor 2? 

S: Kecepatan 68 km/jam, waktu 1,5 jam dan yang ditanya jaraknya mbak 

P: Lalu selanjutnya? 

S: Tinggal dikalikan mbak 68 dikali 1,5 hasilnya 10.20 jam 
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3) Analisis soal nomor 3 (Indikator koneksi antar topik matematika dengan kehidupan 

sehari-hari) 

 

 

 

 

  

Gambar 12 Jawaban S-FD-PR-4 nomor 3 

Pada soal nomor 3 subjek S-FD-PR-4 sudah mampu menemukan dan 

mengaitkan informasi yang didapatkan dari soal dengan kehidupan sehari-hari. 

Subjek S-FD-PR-4 belum mampu menganalisa soal dengan tepat sehingga tidak 

dapat menemukan permasalahan yang dicari dalam soal. Subjek S-FD-PR-4 tidak 

mampu mengaplikasikan pengalamannya di kehidupan sehari-hari untuk dapat 

mengerjakan soal nomor 3. Hal tersebut didukung oleh hasil tes wawancara yang 

peneliti lakukan terhadap subjek S-FD-PR-4: 

P: Apa saja informasi yang kamu dapatkan dari soal nomor 3? 

S: Tepung 14 kg, wortel 17 kg sama tomat 4 kg mbak 

P: Lalu apa yang ditanyakan dalam soal? 

S: Sisa barang yang dibeli sama Bu Marhawi mbak 

P: Bagaimana cara kamu mengerjakannya? 

S: Awalnya barang yang dibeli aku kurangin sama barang yang rusak mbak, habis 

ditemuin jawabannya terus aku tambah-tambahin jadi hasilnya 25xyz. Aku tau itu 

salah mbak, haruse gak usah aku tambahin  

Berdasarkan analisis data kemampuan koneksi matematis siswa tipe Field 

Independent dan siswa tipe Field Dependent dapat dirangkum sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Rangkuman Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

No Gaya Kognitif Laki-laki Perempuan 

1 Field 

Independent 

Sudah mampu menemukan 

informasi pada soal cerita, 

serta sudah mampu 

mengaitkan informasi yang 

telah didapatkan dengan 

instrument yang sesuai. 

Namun pada soal dengan 

indikator koneksi matematis 

antar topik matematika belum 

dapat mengaplikasikan 

Pada indikator koneksi antar 

topik matematika sudah 

mampu menemukan informasi 

yang diberikan dan 

memahami maksud soal 

dengan baik meski belum 

dapat mengaplikasikannya 

dengan baik, serta belum 

mampu mengaitkan informasi 

yang diperoleh dengan 
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informasi yang didapatkan 

dengan apa yang ditanyakan 

pada soal dengan baik pada 

jawaban yang diperoleh. 

indikator yang sesuai . Pada 

soal indikator koneksi antara 

matematika dengan disiplin 

ilmu lain dan indikator 

koneksi matematika dengan 

kehidupan sehari-hari sudah 

mampu menemukan informasi 

yang diberikan, memahami 

permasalahan dan 

mengaitkannya dengan 

indikator yang sesuai. 

2 Field 

Dependent 

Pada soal indikator koneksi 

antar matematika dengan 

disiplin ilmu lain dan 

indikator koneksi matematika 

dengan kehidupan sehari-hari 

sudah mampu menemukan 

informasi yang diberikan dan 

memahami permasalahan 

dalam soal dan mampu 

mengaitkan sesuai indikator 

yang sesuai. Namun pada 

indikator koneksi antar topik 

matematika belum mampu 

memahami maksud soal 

dengan baik serta belum 

mampu mengaitkan dengan 

indikator yang sesuai.  

Pada soal indikator koneksi 

antar matematika dan 

indikator koneksi matematika 

dengan kehidupan sehari-hari 

sudah mampu menemukan 

informasi yang sesuai pada 

soal, namun belum tau 

bagaimana cara 

mengaplikasikan informasi 

yang diperoleh dengan 

permasalahan yang diberikan. 

Sehinga belum mampu 

mengaitkan informasi yang 

diperoleh dengan indikator 

yang sesuai. Namun pada soal 

indikator koneksi antara 

matematika dengan disiplin 

ilmu lain sudah mampu 

menemukan informasi dari 

soal kemudian memproses 

informasi tersebut dengan 

menghubungkan 

permasalahan sesuai 

indikatornya. 

 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan gaya kognitif dan gender yang siswa miliki berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa. Kemampuan koneksi matematis siswa tipe 

Field Independent laki-laki maupun perempuan dapat dikategorikan baik. Hal 

tersebut ditunjukkan melalui hasil tes siswa tipe Field Independent yang mencapai 

skor tinggi serta dalam hasil tes wawancara siswa dengan tipa Field 

Independenttelah mampu mengaitkan permasalahan yang diberikan dengan indikator 

yang sesuai. Sedangkan kemampuan koneksi matematis siswa laki-laki tipe Field 

Dependent dan siswa perempuan tipe Field Dependentdalam kategori cukup bak. 
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Baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan tipe Field Dependent kurang mampu 

mengaitkan permasalahan dengan indikator yang sesuai. Hal ini dapat terlihat dari 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa tipe Field Dependent dalam menerapkan 

konsep matematis pada soal yang masih salah. Dari tes wawancara yang dilakukan 

baik kepada siswa laki-laki maupun perempuan tipe Field Dependent menunjukkan 

hasil masih kurang mampunya siswa tipe Field Dependent dalam mengaitkan 

permasalahan yang diberikan dengan indikator yang sesuai. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arsyad, 

Syam dan Ardat (2019) yang menunjukkan bahwa siswa tipe Field Independent 

mencapai kategori tinggi pada indikator koneksi antar topik matematika atau dapat 

dikatakan siswa yang memiliki kemampuan gaya kognitif yang baik juga memiliki 

kemampuan koneksi matematis yang baik pula. Sedangkan siswa tipe Field 

Dependent mencapai kategori sedang pada indikator koneksi antar topik dalam 

matematika. Kemudian pada indikator koneksi antara topik matematika dengan 

kehidupan sehari-hari, baik siswa tipe Field Independent maupun sisiwa tipe Field 

Dependent mencapai kategori tinggi, atau dapat dikatakan memiliki kemampuan 

koneksi matematis yang baik pada indikator koneksi antara topik matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyah, 

Yuhana dan Santosa (2019) mengenai kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau 

dari kemampuan awal dan gender. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa 

subjek laki-laki berkemampuan awal tinggi memiliki tingkat kemampuan koneksi 

matematis yang tinggi pada indikator koneksi dengan kehidupan sehari-hari, subjek 

perempuan berkemampuan awal tinggi memiliki tingkat kemampuan koneksi 

matematis yang tinggi pada indikator koneksi dengan bidang ilmu selain 

matematika, subjek laki-laki berkemampuan awal sedang memiliki tingkat 

kemampuan koneksi matematis yang tinggi pada indikator koneksi antar topik 

matematika, subjek perempuan berkemampuan awal sedang memiliki tingkat 

kemampuan koneksi matematis yang tinggi pada indikator koneksi antar topik 

matematika, subjek laki-laki berkemampuan awal rendah memiliki tingkat 

kemampuan koneksi matematis yang tinggi pada indikator koneksi antar topik 

matematika,  dan subjek perempuan berkemampuan awal rendah memiliki tingkat 

kemampuan koneksi matematis yang tinggi pada indikator koneksi antar topik 

matematika. 
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Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Murtafiah dan Nursafitri Amin (2018) mengenai pengaruh gaya kognitif dan gender 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwa gaya kognitif berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika, gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika, gaya kognitif dan gender secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Yusmin, dan Nursangaji (2018) juga 

sejalan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

kemampuan koneksi yang dimiliki oleh kelompok gaya kognitif  Field Independent 

(FI) mendapatkan hasil lebih baik dari kelompok Field Dependent (FD). 

Kemampuan koneksi matematis siswa yang memiliki gaya kognitif Field 

Independent tidak jauh berbeda satu sama lain, yaitu satu orang siswa mampu 

memenuhi tiga dari lima indikator kemampuan koneksi matematis, yaitu mengenal 

hubungan antar konsep atau prinsip pada materi persegi panjang, menggunakan 

hubungan antar konsep atau prinsip pada materi persegi panjang, dan memahami 

hubungan antar konsep atau prinsip pada materi persegi panjang dengan topik 

matematika lainnya dan satu orang siswa lainnya mampu memenuhi dua dari lima 

indikator kemampuan koneksi matematis, yaitu mengenal hubungan antar konsep 

atau prinsip pada materi persegi panjang dan memahami hubungan antar konsep atau 

prinsip pada materi persegi panjang dengan topik matematika lainnya. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pambudi, 

Budiyasa dan Lukito (2015) yang menunjukkan bahwa siswa laki-laki dapat 

menggunakan konsep, prinsip dan simbol matematika secara efisien. Mereka dapat 

mengaitkan ide-ide matematika dalam bentuk fakta, konsep, prinsip dan simbol 

matematika secara tepat. Siswa laki-laki dapat memecahakan permasalahan pada 

soal dengan benar. Sedangkan siswa perempuan cendurung berlebihan dalam 

membuat hubungan antar ide matematika, bahkan apa yang mereka hubungkan tidak 

sesuai dan tidak tepat. Siswa perempuan tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

pada soal dengan benar.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianawati dan 

Purwasih (2018). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan 

koneksi matematis siswa perempuan lebih baik dibandingkan dengan kemampuan 
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koneksi matematis yang dimiliki oleh siswa laki-laki. Dari hasil pekerjaan sisiwa 

diperoleh nilai rata-rata siswa perempuan adalah 3,71, sedangkan nilai rata-rata 

siswa laki-laki adalah 3,59. Selain faktor gender hal yang mempengaruhi 

kemampuan koneksi matematis siswa yaitu keterampilan dan pengetahuan dasar 

yang dimilki oleh siswa. 

Namun Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sudirman, Cahyono dan Kadir (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh siswa dalam kategori rendah, 

yaitu 36%. Kemampuan koneksi matematis yang dimilki oleh siswa perempuan 

lebih baik dari pada kemampuan koneksi matematis siswa laki-laki, yaitu 40% dan 

siswa laki-laki mencapai 29%. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rendahnya 

kemampuan koneksi matematis siswa disebabkan pemahaman konsep yang dimiliki 

siswa masih tergolong rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwono dan 

Udiyono (2018) yang Menunjukkan bahwa kemampuan gaya kognitif 

mempengaruhi tingkat kemampuan koneksi matematis mahasiswa. Kemampuan 

koneksi matematis yang dimiliki mahasiswa  tipe Field Independent perempuan 

dalam kategori sedang. Kemampuan koneksi matematis mahasiswa tipe Field 

Independent perempuan lebih rendah dibandingkan siswa tipe Field Independent 

laki-laki. Hal ini berarti perbedaan gender juga mempengaruhi tingkat kemampuan 

koneksi matematis yang dimilki oleh siswa. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir, 

Kartono dan Dewi (2020) yang menunjukkan bahwasanya model pembelajaran 

STAD Peer Tutorial efektif dalam upaya meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa. Didapatkan hasil siswa dengan tipe Field Independent mampu 

menghubungkan setiap topik dalam matematika, menghubungkan konsep 

matematika dengan disiplin ilmu lain, dan menghubungkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari berdasarkan fakta yang diberikan. Sedangkan siswa dengan 

tipe Field Dependent hanya mampu menghubungkan konsep matematika dengan 

disiplin ilmu lainnya serta menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-

hari. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidyah 

Firdausi,dkk (2018). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan gaya  

kognitif  Field  Independent  (FI)  memiliki  kemampuan  dalam menyelesaikan 
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masalah yang berbeda-beda, ada subjek yang dapat memenuhi ketiga indikator 

kemampuan matematis ada pula subjek yang hanya memenuhi dua  indikator  

kemampuan  matematis.  Subjek  yang  hanya  memenuhi  dua indikator  

kemampuan  matematis,  tidak  dapat  memenuhi  indikator  dalam memahami  

bagaimana  ide-ide  matematika  saling  berhubungan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  

siswa  yang  berada  pada  kelompok  gaya  kognitif  yang sama memiliki 

kemampuan koneksi matematis yang sama. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa tipe 

Field Independent laki-laki maupun perempuan sudah mampu mengaitkan permasalahan 

yang diberikan pada soal dengan indikator koneksi antar topik matematika, koneksi antar 

topik matematika dengan disiplin ilmu yang lain dan koneksi antar matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Meskipun siswa laki-laki maupun perempuan tipe Field 

Independent melakukan kesalahan dalam pengerjaan soal dengan indikator koneksi antar 

topik matematis, namun melalui tes wawancara diketahui bahwa siswa dapat mengaitkan 

permasalahan dengan indikator meski menjawab dengan jawaban yang kurang tepat. 

Siswa tipe Field Dependent laki-laki belum mampu mengaitkan permasalahan pada soal 

dengan indikator antar topik matematika. Namun sudah mampu mengaitkan permasalahan 

pada soal dengan koneksi antar topik matematika dengan dengan disiplin ilmu lain dan 

koneksi antar matematika dengan kehidupan sehari-hari. Siswa tipe Field Dependent 

perempuan mampu mengkaitkan permasalahan pada soal dengan indikator koneksi antar 

matematika dengan disiplin ilmu lain. Namun belum mampu mengaitkan permasalahan 

pada soal dengan indikator koneksi antar topik matematika dan koneksi antar matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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