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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sangat penting, 

karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari penggunaan 

matematika mulai dari masalah yang sederhana sampai dengan masalah yang 

rumit. Mata pelajaran matematika perlu diajarkan untuk membekali siswa dalam 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan dalam 

bekerjasama (Depdiknas, 2006). Siswa mampu menghubungkan antar konsep 

matematika, menghubungkan antar topik, menghubungkan matematika dengan 

bidang lainnya, serta mengubungkan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

maka pembelajaran matematika dikatakan bermakna (Sugiarti, 2014). 

Konsep-konsep dalam matematika saling berkaitan, terlihat ketika 

mempelajari suatu konsep perlu memperhatikan konsep sebelumnya yang telah 

dipelajari. Apabila siswa tidak memahami suatu konsep maka mereka akan 

kesulitan untuk menerima konsep selanjutnya, hal ini yang menyebabkan siswa 

memiliki kemampuan yang rendah dalam menterkaitkan antar konsep dalam 

matematika.  

Kemampuan dalam memandang keterkaitan antar konsep pada matematika 

secara internal yakni matematika dengan matematika dan secara eksternal 

matematika dengan dengan bidang lain atau kehidupan nyata dapat dikatakan 

sebagai kemampuan koneksi matematis (Yanirawati, Nilawasti, & Mirna, 2012). 

Koneksi matematika sangat penting dimiliki bagi setiap siswa karena akan 

membantu membentuk pemahaman siswa dalam mengetahui bahwa matematika  



2 
 

 
 

sebagai penggabungan dengan kehidupan sehari-hari (Kusmanto & Marliyana, 

2014). Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam belajar matematika yang nantinya siswa dapat melihat 

bahwa matematika merupakan ilmu yang topiknya saling berkaitan serta dapat 

bermanfaat dikehidupan dan dalam mempelajari pelajaran lainnya (Sugiman, 

2008). 

National Council of Teachers of Mathematics menjelaskan bahwa koneksi 

merupakan kemampuan siswa dalam menghubungkan dan memahami bagaimana 

ide matematika saling berhubungan serta menerapkan matematika dengan konteks 

diluar matematika (NCTM 2000:64). Matematika bukan rangkaian kemampuan 

dan konsep yang terpisah sehingga konsep yang telah dipelajari dapat digunakan 

untuk memahami konsep lainnya (Romli, 2016). Koneksi dapat menjadikan siswa 

menciptakan pemahaman baru yang berhubungan dengan pengetahun sebelumnya 

yang telah mereka terima (NCTM 2000:274).  

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu guru di SMP 

Negeri 3 Batu, bahwa ada beberapa siswa terkadang lupa dengan materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dan perlu dibimbing dalam menyelesaikan masalah 

matematis atau masalah yang berhubungan dengan matematika. Model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru disekolah adalah ceramah dan pemberian 

latiahan soal kepada siswa. Siswa sering mengalami kesulitan pada saat 

dihadapkan dengan sebuah soal yang dalam penyelesaiannya membutuhkan 

beberapa konsep, misalnya soal aritmatika yang dalam penyelesaiannya 

menggunakan beberapa konsep yakni aljabar dan aritmatika. Beberapa siswa 

dalam mengerjakan soal cerita terkadang tidak menuliskan apa yang diketahui dan 
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apa yang ditanyakan dari soal dan setelah selesai melakukan perhitungan siswa 

juga sering lupa untuk menulis kesimpulan dari hasil pekerjaannya. Hasil 

wawancara dengan guru tersebut terlihat bahwa setiap siswa memiliki 

kemampuan dalam hal berpikir dan menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. 

Faktor yang menyebabkan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda beda 

salah satunya adalah karena gaya kognitif yang dimiliki tiap siswa yang juga 

berbeda-beda. 

Gaya kognitif merupakan salah satu bagian dari kemampuan pemecahan 

masalah dalam matematika (Ulya, Kartono, & Retnoningsih, 2014). Cara 

seseorang dalam menangani, membenahi, dan memanfaatkan informasi untuk 

menjawab atau menyelesaikan suatu masalah atau berbagai situasi jenis 

lingkungannya juga dapat dikatakan sebagai gaya kognitif (Ngilawajan, 2013). 

Gaya kognitif menggambarkan karakteristik siswa seperti sikap, motivasi, minat 

dan kemampuan berpikir (Usodo, 2011). Jadi gaya kognitif merupakan karakter 

individu dalam merespon segala informasi yang diterimanya.  

Terdapat dua klasifikasi dari gaya kognitif yakni Field Dependent (FD) dan 

Field Independent (FI) (Witkin dkk, 1977). Gaya kognitif terdapat pula bentuk 

gabungan antara Field Dependent (FD) dan Field Independent (FI) yakni Field 

Intermediate (FDI) (Guisande, Paramo, Tinajero & Almeida, 2007).  Siswa yang 

termasuk tipe Field Dependent (FD) cenderung memerlukan interuksi yang lebih 

jelas dari orang lain dalam menyelesaikan masalah, sedangka siswa dengan tipe 

Field Independent (FI) bekerja dengan mandiri dan mengevaluasi masalah dengan 

kritis (Yousefi, 2011). Siswa dengan tipe Field Intermediate (FDI) memiliki 
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kemampuan seperti Field Dependent (FD) dan Field Independent (FI) (Guisande, 

Paramo, Tinajero & Almeida, 2007).  .   

Hasil penelitian dari Sari (2017) menjelaskan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif tipe Field Independent (FI) mampu menghubungkan permasalahan yang 

telah diberikan dengan materi yang telah dipelajari, menyelesaikan permasalahan 

sesuai prosedur, dan siswa juga mampu menghubungkannya dengan ilmu lain. 

Siswa dengan gaya kognitif Field Dependent (FD) menjelaskan siswa mampu 

menghubungkan permasalahan yang diberikan dengan materi yang telah dipelajari 

dan dapat menghubungkannya dengan ilmu lain akan tetapi belum dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan benar karena melakukan kesalahan dalam 

perhitungan.    

Setiap gaya kognitif baik Field Dependent (FD), Field Intermediate (FDI), 

dan Field Independent (FI) memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Siswa 

dengan tipe Field Dependent (FD) memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah hanya mengikuti informasi yang sudah ada dan peserta didik dengan tipe 

Field Intermediate (FI) memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

secara sistematis sedangkan siswa dengan tipe Field Intermediate (FDI) memiliki 

kemampuan keduanya. Perbedaan dari ketiga tipe gaya kognitif tersebut dapat 

mempengaruhi juga kemampuan koneksi matematis siswa.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang jadi pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kemampuan koneksi matematis siswa SMP ditinjau dari 

gaya kognitif field independent ? 
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2. Bagaimanakah kemampuan koneksi matematis siswa SMP ditinjau dari 

gaya kognitif field Intermediate ? 

3. Bagaimanakah kemampuan koneksi matematis siswa SMP ditinjau dari 

gaya kognitif field dependent ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa 

SMP  jika ditinjau dari gaya kognitif Field Independent (FI). 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa 

SMP jika ditinjau dari gaya kognitif Field Intermediate (FDI). 

3. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa SMP  

jika ditinjau dari gaya kognitif Field Dependent (FD). 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi agar tidak menyimpang dari masalah pokok bahasan. 

Batasan penelitian ini yang akan ditulis meliputi : 

1. Koneksi matematika yang meliputi mengenali dan memahami 

keterkaitan ide-ide pada matematika, memahami bagaimana ide-ide 

matematika saling berhubungan dan mengenali serta menerapkan 

matematika dengan konteks diluar matematika. 

2. Gaya kognitif siswa yang meliputi Field Independent(FI), Field 

Intermediate (FDI), dan Field Dependent (FD). 
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3. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan koneksi matematis

pada penelitian ini adalah materi aljabar, bagun datar (jajar genjang dan

persegi panjang), persentase, dan statistika (mean atau rata-rata).

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyampaikan informasi mengenai

kemampuan koneksi matematis siswa  Sekolah Menengah Pertama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang

kemampuan koneksi matematis siswa SMP ditinjau dari gaya

kognitifnya. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan motivasi

belajar, melatih keterampilan, dan dapat bekerjasama dengan orang lain

baik dalam belajar maupun masyarakat serta mengembangkan

kemampuan koneksi matematis siswa.


