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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Koneksi Matematis 

Siswa dalam belajar matematika akan mengalami aktivitas seperti 

menerima, mengelolah dan mengungkapkan ide-ide matematis, untuk 

menghubungkan ide-ide matematis yang diterima maka siswa membutukan 

kemampuan koneksi matematis (Supriadi, 2015). Pembelajaran matematika 

disekolah memerukan standar pembelajaran yang meliputi standar isi dan standar 

proses, salah satu standar proses yakni koneksi (Aini, Purwanto, & Sa’dijah, 

2016). 

Koneksi matematis membantu siswa dalam hal pembentukan pemahaman 

siswa bahwa matematika sebagai kesatuan dengan kehidupan sehari-hari 

(Kusmanto & Marliyana, 2014). Pemahaman matematika siswa akan bertahan 

lama jika siswa mampu dalam melihat keterkaitan antar ide-ide matematis, 

konteks matematis, dan dengan kehidupan sehari-hari (NCTM, 2000:64).  

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan dalam 

menghubungkan ide-ide dalam matematika (Kusmanto & Marliyana, 2014). 

Menurut Yarinawati (2012) kemampuan koneksi matematis merupakan 

kemampuan dalam memandang keterkaitan antar konsep atau ide secara internal 

maupun eksternal. Secara internal yakni matematika dengan matematika dan jika 

secara eksternal yakni matematika dengan bidang lain atau dengan kehidupan 

sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis sangat dibutuhkan oleh siswa dalam 

membantu penguasaan pemahaman konsep dan penyelesaian masalah melalui 

keterkaitan antar konsep matematika dan antar konsep dengan bidang lain (Sari, 
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2017). Koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam pemahaman dan 

menterkaitkan konsep serta keterkaitan dengan konteks diluar matematika. 

Koneksi matematika dapat dibangun melalui kegiatan siswa yakni dalam 

penyelesaian masalah, karena dalam menyelesaikan masalah matematika siswa 

harus mempunyai kemampuan dalam menemukan keterkaitan konsep yang 

digunakan untuk menentukan penyelesaian tersebut (Romli, 2016). Siswa akan 

berhasil dalam pembelajaran matematika maka siswa harus memiliki kemampuan 

koneksi matematis (Sugiarti, 2014).  

Koneksi matematis membantu siswa dalam memahami bagaimana ide-ide 

dalam matematika saling berhubungan. Siswa tidak memiliki kemampuan koneksi 

matematis akan berakibat  siswa  lebih banyak menghafal dan mengulang kembali 

materi pelajaran yang telah diterimanya sehingga menyebabkan pembelajaran 

tidak berjalan optimal (Mandur, Sadra, & Saputra, 2013). Koneksi matematis 

sangat diperlukan oleh siswa, jika kemampuan dalam memahami keterkaitan 

konsep atau ide-ide dalam matematika dan menghubungkan matematika dengan 

konteks diluar matematika dapat dicapai maka akan mempermudah siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

Menurut NCTM (2000) bahwa dengan koneksi maka siswa dapat 

membangun pemahaman yang baru dari pengetahuan yang telah mereka pahami 

sebelumnya.  Siswa melaksanakan koneksi matematis secara berkelanjutan maka 

siswa akan melihat bahwa matematika bukan merupakan konsep dan rangkaian 

yang terpisah tapi berkelanjutan, sehingga siswa dapat menggunakan suatu konsep 

matematika yang telah dipelajari untuk memahami konsep selanjutnya (Romli, 

2016). Konsep pada matematika saling berhubungan sehingga kemampuan 
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koneksi matematis sangat diperlukan agar siswa tidak kesulitan karena dalam 

menerima pemahaman yang baru diperlukan pemahaman sebelumnya. 

Kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat berdasarkan indikator. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (2000) indikator koneksi 

matematis meliputi 1) Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide 

matematika, 2) Memahami bagaimana ide-ide pada matematika saling 

berhubungan satu sama lain dan menghasilkan kesatuan yang utuh, 3) Mengenali 

dan menerapkan matematika kedalam konteks diluar matematika.  

Indikator koneksi matematis yang akan digunakan untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis pada penelitian ini diuraikan secara detail dalam 

tabel dibawah ini 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Koneksi Matematis 

Indikator  

Kemampuan Koneksi Matematis 

Deskripsi Indikator Kemampuan Koneksi 

Matematis 

Mengenali dan menggunakan hubungan antar 

ide pada matematika 

Siswa mampu mengenali ide dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dalam menyelesaikan masalah 

Siswa mampu menggunakan ide untuk 

membuat model matematika dalam 

menyelesaikan masalah 

Memahamin bagaimana ide-ide matematika 

saling berkaitan 

Siswa mampu membuat hubungan antara 

konsep yang satu dengan konsep lainnya dalam 

menyelesaikan masalah 

Memahami hubungan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari 

Siswa mampu mengartikan masalah kehidupan 

nyata ke dalam model matematika 

Siswa menerapkan konsep dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata  

(NCTM, 2000) 

2.2 Gaya Kognitif 

Salah satu faktor yang mempangaruhi individu dalam memecahkan masalah 

yakni gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan salah satu karakter yang 

berpengaruh penting dalam pencapaian prestasi belajar, karena berkaitan dengan 

bagaimana cara mereka belajar yang khas pada setiap individu (Darmono, 2012). 
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Gaya kognitif merupakan karakteistik individu dalam cara berfikir, mengingat, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisir dan memproses 

informasi (Usodo, 2011). Ciri khas siswa dalam hal belajar baik sikap menerima 

dan mengelola informasi serta kebiasaan yang berhubungan dengan hal belajar 

(Desmita, 2014). Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam pembelajaran (Ariawan & 

Nufus, 2017).   Dengan demikian, gaya kognitif merupakan karakter yang khas 

dari setiap individu dalam hal berpikir untuk menerima dan mengelola informasi 

agar dapat memecahkan suatu permasalahan. 

Gaya kognitif dapat diklasifikasikan menjadi Field Dependent (FD) dan 

Field Independent (FI) (Witkin dkk, 1977).  Gaya kognitif dengan perpaduan 

antara Field Dependent (FD) dan Field Independent (FI) dapat dikategorikan 

sebagai Field Intermediate (FDI) (Mancy & Reid, 2004). Siswa dengan gaya 

kognitif Field Dependent (FD) cenderung memerlukan interuksi dari orang lain 

dengan jelas dalam menyelesaikan permasaahan, sedangkan siswa dengan gaya 

kognitif Field Independent (FI) bekerja dengan mandiri dan mengevaluasi 

masalah dengan kritis (Yousefi, 2011). 

Menurut Ngilawanja (2013) menyatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif 

Field Independent lebih analitis dalam mengamati masalah dibandingkan dengan 

siswa gaya kognitif Field Dependent. Lamba (2016) berpendapat bahwa siswa 

dengan gaya kognitif Field Dependent memiliki karakteristik mengantisipasi 

kegagalan  sehingga memilih mengerjakan tugas yang menurutnya mudah dan 

memerlukan banyak bimbingan, sedangkan siswa dengan gaya kognitif Field 
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Independent mengerjakan tugas dengan baik dan secara analitis serta lebih 

memilih mengerjakan secara mandiri. 

Menurut Desmita (2014) individu dengan gaya kognitif FD dan FI memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Individu dengan gaya kognitif FI 

memiliki keunggulan dalam menganalisis informasi yang rumit dan mampu 

mengolahnya untuk memecahkan masalah akan tetapi memiliki kekurangan tidak 

terbiasa dengan hubungan sosial. Individu dengan gaya kognitif FD memiliki 

keunggulan terbiasa dengan hubungan sosial sehingga mudah untuk mengingat 

informasi sosial sedangkan kekurangannya adalah kesulitan dalam memproses 

informasi sehingga mengalami kesulitan daam memecahkan masalah.  

Dalam mengatasi kekuarangan tersebut, guru dalam merancang 

pembelajaran juga harus memperhatikan gaya kognitif yang dimiliki oleh siswa 

agar sesuai dengan karakteristik dan potensinya, sehingga proses pembelajaran 

dan suasana belajarnya tercipta dengan baik (Desmita, 2014).  Rancangan 

pembelajaran yang baik harus memperhatikan kondisi dan pemilihan strategi yang 

cocok agar dapat meningkatkan mutu belajar sehingga akan meningkatkan hasil 

belajar matematika (Nuralam, 2014).  

2.3 Hubungan Gaya kognitif dengan Kemampuan Koneksi Matematis 

Siswa 

Seseorang dalam melakukan koneksi matematis tentu dipengaruhi oleh 

bagaimana proses tersendiri yang dilakukan untuk menyusun pikirannya dalam 

menerima, mengelola, dan menghubungkan informasi dalam situasi belajarnya 

(Ariawan & Nufus, 2017). Setiap siswa juga memiliki perbedaan ciri khas antara 
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siswa yang satu dengan siswa lainnya, sehingga memiliki gaya kognitif yang 

berbeda juga. 

Gaya kognitif FD, FDI, dan FI memiliki karakteristik yang berbeda saat 

dihadapkan pada sebuah informasi. Siswa dengan gaya kognitif FD hanya fokus 

dengan gambaran umum atau dapat dikatakan hanya mengikuti informasi yang 

sudah ada namun memiliki interaksi sosial yang baik sedangkan siswa dengan 

gaya kognitif FI akan mampu mencari informasi yang lebih banyak diluar konten 

yang sudah ada, menganalisis secara analitis dan motivasi tergantung motivasi 

internal (Nugraha & Awalliyah, 2016). Siswa dengan gaya kognitif FDI memiliki 

kemampuan seperti FD dan FI karena FDI berada diantara keduanya.  

Ulya (2016) menjelaskan bahwa dalam penelitiannya terdapat korelasi 

positif dengan taraf tinggi antara gaya kognitif terhadap penyelesaian masalah. 

Semakin tinggi tingkat kemampuan koneksi matematis, maka kemampuan siswa 

juga semakin tinggi dalam menyelesaikan masalah (Sari, 2017).  

Gaya kognitif dapat mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan masalah 

dan kemampuan koneksi diperlukan dalam menyelesaikan masalah (Sari, 2018). 

Perbedaan gaya kognitif akan berdampak pada kemampuan koneksi matematis 

tiap siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa dengan gaya kognitif FD, FDI 

dan FI dalam memecahkan masalah akan memenuhi beberapa atau semua dari 

indikator kemampuan koneksi. 

2.4 Hasil Penelitian Relevan  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya :  
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2.4.1 Relevan dengan Kemampuan Koneksi Matematis  

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Nufus (2017) mengenai “Profil 

Kemampuan Koneksi Matematis Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah pada 

Mata Kuliah Kalkulus 1 Ditinjau dari Gaya kognitif” mengungkapkan bahwa 

kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh mahasiswa ditinjau dari gaya 

kognitif Field Dependent (FD), Field Medium (FM), dan Field Independent (FI) 

masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari tiga soal dimana setiap soalnya mewakili 

tiga indikator kemampuan koneksi yang hanya satu soal dijawab dengan benar 

oleh masing-masing subjek dengan kategori gaya kognitif yang berbeda pula. 

Persamaan dari penelitian Ariawan dan Nufus dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif. 

Perbedaannya adalah sasaran penelitian tersebut adalah mahasiswa dan pada mata 

kuliah kalkulus 1, sedangkan pada penelitian ini sasarannya adalah siswa SMP.  

Karim dan Sumartono (2015) dalam penelitiannya mengenai “Kemampuan 

Mahasiswa Membuat Koneksi Matematis dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika Ditinjau dari Perbedaan Gender”. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan munculnya 

kemampuan koneksi matematis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah baik itu 

koneksi internal maupun eksternal sehingga tidak perlu adanya perbedaan 

perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan 

dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengamati kemampuan koneksi 

matematis. Perbedaan penelitian ini mengamati jika ditinjau dari gaya kognitif 

sedangkan penelitian terdahulu mengamati jika ditinjau dari gender. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng (2016) mengenai “Laporan 

Skripsi Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Muhammadiyah 8 

Batu”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan koneksi matematis sedang dan rendah hal ini dikarenakan 

oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan siswa 

dan faktor pendekatan belajar yakni metode dan model belajar siswa. penelitian 

saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama 

menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa. Perbedaannya adalah dalam 

penelitian saat ini kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya 

kognitifnya sedangkan dalam penelitian terdahulu tidak ditinjau dari apa-apa.  

 Aini dkk (2016) melakukan penelitian mengenai “Proses Koneksi 

Matematika Berkemampuan Tinggi dan Rendah dalam Memecahkan Masalh 

Bangun Datar”. Penelitian ini menunjukan bahwa siswa yang berkemampuan 

koneksi tinggi maka memiliki proses koneksi yang lebih lengkap yakni koneksi 

internal dan eksternal pada pemecahan masalah. Sedangkan siswa dengan 

kemampuan koneksi rendah siswa tidak melakukan pengecekan kembali dalam 

penyelesaian masalah (look back). Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan 

dengan penelitian sekarang yakni mengamati kemampuan koneksi matematis 

siswa. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu mengamati proses kemampuan 

koneksi matematis siswa berdasarkan tinggi dan rendah sedangkan penelitian saat 

ini mengamati kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif.  

2.4.2 Relevan dengan Kemampuan Koneksi Matematis dan Gaya Kognitif 

Penelitian yang dilakukan oleh Sahidi (2017) mengenai “Proses Koneksi 

Matematis Siswa Implusif dan Reflektif dalam Menyelesaikan Masalah 



15 

Berdasarkan Taksonomi SOLO” menjelaskan bahwa kemampuan koneksi siswa 

dengan gaya kognitif implusif dalam menyelesaikan masalah tidak dapat 

memenuhi semua indikator koneksi matematis. Siswa juga mampu 

mengkonstruksikan beberapa ide koneksi matematis yang relevan tapi ide-ide 

tersebut tidak dapat dihubungkan dengan koneksi matematis yang lain. Sedangkan 

siswa dengan gaya kognitif reflektif dapat mengkonstruksikan semua ide-ide 

koneksi matematis yang relevan dengan ide-ide koneksi matematis yang lain 

dalam satu domain sampai menemukan pengetahuan baru dan dapat 

menggenerelalisasikan serta mengaplikasikan kedalam situasi yang baru. 

Persamaan penelitian oleh Sahidi dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai 

koneksi matematis siswa. Perbedaannya adalah penelitian Sahidi ditinjau dari 

gaya kognitif implusif dan reflektif berdasarkan taksonomi SOLO sedangkan 

penelitian ini ditinjau dari gaya kognitif Field Dependent (FD), Field Intermediate 

(FDI), dan Field Independent (FI). 


