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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas berkaitan dengan hasil penelitian oleh peneliti 

yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab IV. Pada pembahasan 

yang berkaitan dengan kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan 

kemampuan matematika dan nilai spiritual, kemampuan matematika dan nilai 

pengetahuan dan kemampuan matematika dan nilai keterampilan. Hal ini mengacu 

pada indikator koneksi matematis menurut NCTM. Menurut NCTM indikator 

kemampuan koneksi matematis ada tiga, yaitu: 1) Mengenali dan menggunakan 

hubungan antar ide-ide dalam matematika, 2) Memahami keterkaitan ide-ide 

matematika dan membentuk ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan 

suatu keterkaitan yang menyeluruh, 3) Mengenali dan menerapkan matematika 

dalam konteks-konteks di luar matematika.63 Melalui indikator-indikator koneksi 

matematis tersebut jika siswa mampu mencapai indikator tersebut, maka siswa akan 

dengan mudah untuk mempelajari matematika dan siswa juga dapat memahami 

materi-materi sebelumnya atau materi yang lain dan juga materi di luar konteks 

matematika. 

                                                           
63 NCTM …, hal 64 
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A. Kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah 

bentuk aljabar siswa kelas VII di  MTs Ma’arif Karangan subjek 

dengan kemampuan matematika dan nilai spiritual tinggi  

1. Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam 

matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai spiritual tinggi yaitu AZ dan FK dapat menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta dapat memperkuat tulisan tersebut 

melalui lisan. Siswa dapat memahami bahwa lebar pada kebun tersebut 

adalah (2𝑎 − 6) 𝑐𝑚 dan memiliki panjang (2𝑎 + 6) 𝑐𝑚, serta yang 

ditanyakan adalah luas kebun tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, 

siswa mampu memahami jika terdapat suatu luas papan tulis (2𝑥2 −

13𝑥𝑦 + 15𝑦2) 𝑐𝑚2 dan juga lebarnya (𝑥 − 5𝑦) 𝑐𝑚. Dan yang ditanyakan 

adalah panjang dari papan tulis. Selanjutnya pada soal nomor 3, siswa belum 

bisa memahami soal tersebut baik secara tulisan maupun secara lisan. Dari 

apa yang telah siswa kerjakan tersebut, hal ini sesuai dengan indicator 

koneksi matematis menurut NCTM  yaitu siswa mengenali gagasan dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam menjawab soal dan 

siswa memanfaatkan gagasan dengan menuliskan gagasan-gagasan tersebut 

untuk membuat model matematika yang digunakan dalam menjawab soal.64 

                                                           
64 Ibid hal. 64 
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2. Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide satu 

dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai spiritual tinggi yaitu AZ dan FK dapat 

menghubungkan antara konsep dari aljabar dengan konsep lain. Untuk soal 

nomor 1 siswa dapat menghubungkan antara materi aljabar dengan materi 

persegi panjang. Sama halnya untuk nomor 2, siswa dapat menghubungkan 

materi aljabar dengan materi persegi panjang. Sedangkan untuk nomor 3 

siswa belum bisa memahami maksud dari soal tersebut sehingga siswa 

belum mampu mengaitkan antara materi matematika yang satu dngan materi 

mtematika yang lain. Dari apa yang telah siswa kerjakan tersebut, hal ini 

sesuai dengan indikator koneksi matematis menurut NCTM  yaitu siswa 

dapat melihat struktur matematika yang sama dalam setting yang berbeda, 

sehingga terjadi peningkatan pemahaman tentang hubungan antar konsep 

dengan konsep lainnya.65 

3. Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di 

luar matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

                                                           
65 Ibid hal. 64 
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matematika dan nilai spiritual tinggi yaitu AZ dan FK belum dapat 

menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat 

dibuktikan dari penyelesaian soal nomor 1 dan 2, siswa dapat membawa 

masalah soal cerita ke dalam bentuk matematika, tetapi siswa tidak dapat 

menyelesaikan jawabannya sampai jawaban akhir. Untuk soal nomor 3, 

siswa tidak dapat menuliskan jawabannya, karena siswa tidak memberikan 

jawaban untuk nomor 3, hal tersebut diketahui dari wawancara dikarenakan 

siswa tidak bisa mengerjakan soal nomor 3. 

 

B. Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah bentuk aljabar siswa kelas VII dengan 

kemampuan matematika dan nilai pengetahuan tinggi di  MTs Ma’arif 

Karangan 

1. Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam 

matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai pengetahuan tinggi yaitu EP dan TPL dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan serta dapat memperkuat 

tulisan tersebut melalui lisan. Siswa dapat memahami bahwa lebar pada 

kebun tersebut adalah (2𝑎 − 6) 𝑐𝑚 dan memiliki panjang (2𝑎 + 6) 𝑐𝑚, 

serta yang ditanyakan adalah luas kebun tersebut. Selanjutnya untuk soal 
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nomor 2, siswa mampu memahami jika terdapat suatu luas papan tulis 

(2𝑥2 − 13𝑥𝑦 + 15𝑦2) 𝑐𝑚2 dan juga lebarnya (𝑥 − 5𝑦) 𝑐𝑚. Dan yang 

ditanyakan adalah panjang dari papan tulis. Selanjutnya pada soal nomor 3, 

Siswa mampu memahami bahwa suatu atap rumah berbentuk segitiga siku-

siku yang panjang sisi miringnya adalah (5𝑥 − 3)𝑐𝑚 dan sisi siku-sikunya 

adalah (3𝑥 + 3) 𝑐𝑚 dan (4𝑥 − 8) 𝑐𝑚 dan yang ditanyakan adalah luas 

segitiga. Pada penyelesaian soal ini siswa telah mengetahui bahwa langkah 

awal yang diselesaikan yaitu menggunakan cara phytagoras dan selanjutnya 

menggunakan rumus mencari luas segitiga. Dari apa yang telah siswa 

kerjakan tersebut, hal ini sesuai dengan indikator koneksi matematis 

menurut NCTM  yaitu siswa mengenali gagasan dengan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam menjawab soal dan siswa 

memanfaatkan gagasan dengan menuliskan gagasan-gagasan tersebut untuk 

membuat model matematika yang digunakan dalam menjawab soal.66 

2. Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide satu 

dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai pengetahuan tinggi yaitu EP dan TPL dapat 

menghubungkan antara konsep dari aljabar dengan konsep lain. Untuk soal 

                                                           
66 Ibid hal. 64 
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nomor 1 siswa dapat menghubungkan antara materi aljabar dengan materi 

persegi panjang. Sama halnya untuk nomor 2, siswa dapat menghubungkan 

materi aljabar dengan materi persegi panjang. Sedangkan untuk nomor 3 

siswa telah mampu menghubungkan antara materi aljabar dengan materi 

segitiga. Dari apa yang telah siswa kerjakan tersebut, hal ini sesuai dengan 

indikator koneksi matematis menurut NCTM  yaitu siswa dapat melihat 

struktur matematika yang sama dalam setting yang berbeda, sehingga terjadi 

peningkatan pemahaman tentang hubungan antar konsep dengan konsep 

lainnya.67 

3. Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks-

konteks di luar matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai pengetahuan tinggi yaitu EP dan TPL dapat 

menerapkan matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan 

dengan aljabar ke dalam matematika. hal ini dapat diketahui dengan siswa 

dapat mengubah soal cerita ke dalam matematika serta dapat menyelesaikan 

masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 1 

siswa dapat menyelesaikan bahwa suatu kebun ke dalam bentuk persegi 

panjang. Selanjutnya untuk soal nomor 2, siswa dapat menyelesaikan bahwa 

suatu papan tulis dari apa yang diketahui ke dalam bentuk persegi panjang.  

                                                           
67 Ibid hal. 64 
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Kemudian siswa dapat menyelesaikan suatu atap rumah ke dalam bentuk 

segitiga untuk nomor 3. Hal ini sesuai dengan indikator koneksi matematis 

menurut NCTM  yaitu siswa mengenali dan menerapkan matematika dalam 

konteks-konteks-konteks di luar matematika.68 

 

C. Untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah bentuk aljabar siswa kelas VII dengan 

kemampuan matematika dan nilai keterampilan tinggi di  MTs Ma’arif 

Karangan. 

1. Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam 

matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai keterampilan tinggi yaitu SINA dan SI dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan serta dapat memperkuat 

tulisan tersebut melalui lisan. Siswa dapat memahami bahwa lebar pada 

kebun tersebut adalah (2𝑎 − 6) 𝑐𝑚 dan memiliki panjang (2𝑎 + 6) 𝑐𝑚, 

serta yang ditanyakan adalah luas kebun tersebut. Selanjutnya untuk soal 

nomor 2, siswa mampu memahami jika terdapat suatu luas papan tulis 

(2𝑥2 − 13𝑥𝑦 + 15𝑦2) 𝑐𝑚2 dan juga lebarnya (𝑥 − 5𝑦) 𝑐𝑚. Dan yang 

ditanyakan adalah panjang dari papan tulis. Selanjutnya pada soal nomor 3, 

                                                           
68 Ibid Hal. 64 
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Siswa mampu memahami bahwa suatu atap rumah berbentuk segitiga siku-

siku yang panang sisi miringnya adalah (5𝑥 − 3)𝑐𝑚 dan sisi siku-sikunya 

adalah (3𝑥 + 3) 𝑐𝑚 dan (4𝑥 − 8) 𝑐𝑚 dan yang ditanyakan adalah luas 

segitiga. Pada penyelesaian soal ini siswa telah mengetahui bahwa langkah 

awal yang diselesaikan yaitu menggunakan cara phytagoras dan selanjutnya 

menggunakan rumus mencari luas segitiga. Dari apa yang telah siswa 

kerjakan tersebut, hal ini sesuai dengan indikator koneksi matematis 

menurut NCTM  yaitu siswa mengenali gagasan dengan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam menjawab soal dan siswa 

memanfaatkan gagasan dengan menuliskan gagasan-gagasan tersebut untuk 

membuat model matematika yang digunakan dalam menjawab soal.69 

2. Mampu Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk 

ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan 

yang menyeluruh 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai keterampilan tinggi yaitu SINA dan SI dapat 

menghubungkan antara konsep dari aljabar dengan konsep lain. Untuk soal 

nomor 1 siswa dapat menghubungkan antara materi aljabar dengan materi 

persegi panjang. Sama halnya untuk nomor 2, siswa dapat menghubungkan 

materi aljabar dengan materi persegi panjang. Sedangkan untuk nomor 3 

                                                           
69 Ibid hal. 64 
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siswa belum bisa memahami maksud dari soal tersebut sehingga siswa 

belum mampu mengaitkan antara materi matematika yang satu dngan materi 

mtematika yang lain. Dari apa yang telah siswa kerjakan tersebut, hal ini 

sesuai dengan indikator koneksi matematis menurut NCTM  yaitu siswa 

dapat melihat struktur matematika yang sama dalam setting yang berbeda, 

sehingga terjadi peningkatan pemahaman tentang hubungan antar konsep 

dengan konsep lainnya.70 

3. Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks-

konteks di luar matematika 

Dari data yang didapatkan dari penelitian dan telah dituliskan dalam 

bab sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika dan nilai keterampilan tinggi yaitu SINA dan SI belum dapat 

menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. hal ini dapat 

diketahui dengan siswa dapat mengubah soal cerita ke dalam matematika 

tetapi dalam proses penyelesaiannya masih belum benar, siswa juga belum 

mampu memberikan hasil akhir dari penyelesaian dengan benar. 

                                                           
70 Ibid hal. 64 


