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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan data 

1. Paparan data pra penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengadakan studi pendahuluan 

di lokasi penelitian yaitu di SMPN 2 Gondang Tulungagung yang beralamatkan di 

desa Dukuh kecamatan Gondang Tulungagung 

Pada hari rabu tanggal 18 April 2018 peneliti datang ke SMPN 2 Gondang 

Tulungagung untuk memberikan surat izin penelitian. Peneliti langsung menemui 

bapak Drs. Efendi Sumei selaku kepala sekolah, tetapi pada saat itu bapak kepala 

sekolah ada acara dinas diluar sekolah, lantas peneliti menemui bapak Asmungi 

S.Pd. selaku waka kurikulum. Setelah peneliti menjelasan maksud dan tujuan 

penelitian, peneliti mandapatkan persetujuan untuk mengadakan penelitian 

sehingga perjanjian langsung diterima dan peneliti diberi kesempatan untuk 

meneliti siswa-siswi yang diampu oleh ibu Amirulsari S.Pd. Pada hari itu ibu 

Amirulsari S.Pd. tidak ada di sekolah jadi peneliti disusuh kembali besuk untuk 

menemui ibu Amirulsari S.Pd. 

Pada hari kamis tanggal 19 April 2018 peneliti datang ke SMPN 2 Gondang 

untuk menemui ibu Amirulsari S.pd. pada kesempatan ini saya manyampaikan 

maksud untuk mengadakan penelitian tentang kemampuan koneksi matematika 

pada materi Phytagoras siswa kelas VIII SMPN 2 Gondang Tulungagung. Beliau 

menyetujui dan siap membantu jika akan diadakanya penelitian di SMPN 2 
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Gondang Tulungagung. Pada saat itu peneliti diberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian di kelas VIII-F dengan jumplah siswa sebanyak 24 siswa. 

Peneliti diberikan jadwal untuk kelas VIII-F pada hari Senin dan Jum’at lantas 

peneliti diberikan kesempatan untuk melihat kondisi kelas VIII-F pada hari Jum’at 

tanggal 20 April 2018 dan melakukan pelelitian tanggal 30 April atau 4 Mei 2018. 

Pada hari Jum’at 20 April 2018 peneliti datang ke SMPN 2 Gondang untuk 

melakukan studi pendahuluan. Peneliti langsung menemui Ibu Amirulsari S.Pd. 

dan melakukan beberapa pertanyaan sebelum melihat kelas VIII-F. Peneliti 

menanyakan mengenai materi Phytagoras yang telah di ajarkan pada kelas VIII-F. 

Beliau mengatakan bahwa pada materi Phytagoras siswa sebagian besar 

memahami. Peneliti juga menayakan kesulitan yang dialami siswa pada materi 

tersebut. Menurut beliau  jika didalam soal terdapat gambar sebegian besar siswa 

mampu mengerjakan.  

Sebelum melakukan penelitian di dalam kelas, penliti terlebih dahulu 

melakukan validasi instrumen penelitian. Validasi instrumen penelitian dilakukan 

pada senin 16 April 2018 oleh dosen Tadris Matematika dan di sertai guru mata 

pelajaran matematika di kelas VIII-F. Adapun lembar validasi instrument 

terlampir pada lampiran. 

2. Paparan Data Penelitian  

Tahap ini akan dipaparkan beberapa data dari penelitian. Akan ada tiga 

bentuk data yang dipaparkan, yaitu data dari observasi , jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara. Kedua data tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menyimpulkan kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaiakan soal 
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cerita materi Phytagoras ditinjau dari siswa yang berkemmpuan tinggi, sedang, 

dan rendah. 

a. Data hasil observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu observasi 

pada saat jam mata pelajaran matematika di kelas VIII-F berlangsung dan 

observasi pada saat pelaksanaan tes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

mengenai minat belajar matematika siswa, keaktifan siswa di kelas, kesunggguhan 

siswa saat mengerjakan tugas dan soal tes, serta mengetahui cara mengajar guru. 

Hasil obervasi ini akan digunakan untuk salah satu pertimbangan saaat wawancara 

peneliti dengan siswa berlangsug. 

Observasi tahap pertama dilakukan pada hari Jum’at tanggal 20 April 2018. 

Subjek observasi terdiri dari 24 orang yaitu 1 guru dan 23 siswa dari 24 siswa, 

karena 1 siswa ijin sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah, 

observasi ini dilakukan pada saaat kegioatan belajar mengajar matematika dikelas. 

Peneliti terkejut pada saat masuk ke kelas dikerenakan siswa-siswi belajar di 

ruang perpustakaan hal ini dikarenakan ada renovasi gedung. Peneliti mengamati 

tingkah laku saat pelajaran berlangsung. Pelajaran diawali dengan salam dan 

memperkenalkan kami kepada siswa-siswi kelas VIII-F oleh bu Amirulsari selaku 

guru matematika di kelas tersebut. Semua siswa menjawab salam dan menerima 

dengan senang hati kedatangan kami. Setelah perkenalan selesai dilakukan kami 

memulai mengamati siswa-siswi tersebut. Materi yang akan diahas yaitu  kubus 

dan balok. Sebelum materi tersebut di bahas, guru mencoba mengaitkan kembali 

mengenai luas persegi dan luas persegi panjang. Guru bertanya kepada siswa ,” 

apa rumus mencari luas persegi?”, beberapa siswa menjawab pertanyaan guru, 
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dan sebagian siswa tampak diam dan tidak ikut menjawab, siswa-siswa yang diam 

tersebut kebanyakan adalah laki-laki, terutama siswa laki-laki yang duduk di 

pojok. Selanjutnya ibu guru membantu jawaban siswa dan dengan serempak siswa 

menjawabnya. Begitupun dengan pertanyaan berikutnya mengenai luas persegi 

panjang. 

Setelah meriview materi sebelumnya, guru melanjutkan kemateri yang akan 

di bahas pada hari itu. Dalam hal ini, guru menerapkan metode ceramah. Pada saat 

menerangkan sesekali guru memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Tetapi tidak semua siswa terlibat aktif 

dalam pelajaran, ada beberapa siswa yang duduk di bagian  belakang tidak 

memperhatikan pelajaran, mereka bermain sendiri, ada yang mengantuk  dan ada 

juga yang melamun  saat guru menerangkan.  Bahkan  tidak hanya dibelakang, 

tetapi  salah satu siswa  laki-laki yang duduk dibagian depan  dekat dengan pintu  

juga mengantuk saat guru menerangkan.  Setelah selesai menerangkan, guru juga 

memberi kesepatan siswa untuk bertanya apabila ada yang belum dimengerti.  

Siswa perempuan terlihat lebih aktif bertanya daripada siswa laki-laki.  Setelah 

selesai menerangkan, guru menyuruh siswa mencatatat catatan yang ada di papan 

tulis.  

Selanjutnnya, untuk menguji pemahaman tentang materi tersebut, guru 

menyuruh siswa-siswi untuk mengerjakan latihan di buku paket. Guru 

memberikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal tersebut. Siswa-siswi 

terlihat mengerjakan soal-soal tersebut.  Mulai dari siswa  yang bermain saat 

diterangkan, mereka mendiskusikan soal yang diberikan oleh gurunya  tetapi 

mereka tampak kebingungan dan tidak  dapat menyelesaikan soal tersebut. 
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Begitupun untuk dua  siswa cewek yang duduk  dibagian belakang sebelah timur, 

mereka tampak kebingungan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 

Banyak siswa tidak dapat menyelesaikan soal sampai tuntas, mereka hanya dapat 

memasukkan komponen-komponen soal tersebut kedalam rumus. Mereka 

mengalami kesulitan saat menghitung, ini terlihat dari bebeapa siswa laki-laki 

maupun perempuan. 

Setelah waktu yang diberikan oleh guru habis, bagi siswa yang telah selesai 

mengerjakan dipersilahkan untuk mengerjakan di depan. Ada dua siswa yang 

maju kedepan yaitu siswa perempuan. Salah satu siswa tersebut adalah siswa yang 

selalu aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru saat menerangkan  yaitu 

Wahyu. Pada saat mengerjakan di depan terlihat bagaimana kreativitas siswa 

dalam menyelesaikan soal.  Setelah selesai mengerjakan soal tersebut di depan, 

guru menyuruh mereka duduk. Guru memberikan umpan balik kepada siswa 

dengan menayakan mengenai hasil pekerjaan temannya tadi, “bagaiamana dengan 

jawabannya? Apakah benar?” dengan serempak siswa-siswi menjawab “benar” 

sambil memperhatikan dan mencocokkan jawabannya serta membenarkan jika 

ada yang salah. Setelah itu, guru mengakhiri pelajaran dan memberikan tugas 

pada siswa. 

Observasi tahap kedua dilaksanakan saat tes berlangsung, yaitu pada hari 

Jum’at tanggal 4 Mei 2018. Subjek observasi terdiri dari 21 siswa dari 24 siswa, 

karena 3 siswa ijin sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah, 

tahap observasi  Peneliti mengamati tingkah laku siswa saat mengerjakan soal tes 

materi Phytagoras.  Berdasarkan hasil pengamatan ada beberapa siswa yang 

berusaha bekerjasama dengan  teman sebangku, dan mencontek  pekerjaan 
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temanya, baik itu siswa laki-laki dan juga siswa perempuan  dan bahkan ada salah 

satu siswa laki-laki berjalan ke bangku temanya  yaitu  Bagus  untuk meminjam 

penghapus. Setelah peneliti mengingatkannya siswa mulai mengerjakan soal 

tersebut  secara mandiri. Siswa terlihat serius dalam mengerjakan.  Menjelang tes 

berakhir peneliti mengumumkan bahwa akan diadakannya wawancara dan siswa-

siswi yang menjadi subjek wawancara. Setelah  waktu habis, siswa disuruh untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaanya di meja guru, dan  kembali duduk ditempat 

duduk. Setelah semua siswa duduk, peneliti mengakhiri pertemuan hari itu dengan 

mengucapkan salam. 

b. Data tes dan wawancara 

Tes tertulis dilaksanakan pada hari Jum’at 4 mei 2018 bertempat di kelas 

VIII-F SMPN 2 Gondang Tulungagung. Tes tertulis diikuti oleh 21 siswa dari 24 

siswa. Tiga siswa tidak dapat mengikuti tes karena ijin sakit. Materi yang 

dijadikan tes dalam penelitian ini yaitu materi Phytagoras dengan sejumlah 5 soal, 

dengan rincian satu nomor terdiri dari 1 butir soal. Pada soal-soal tersebut 

dibedakan berdasarkan indikator koneksi matematika, yaitu pada tahap 

kemampuan mengaitkan dengan materi sebelumya pada nomor 1, kemampuan 

mengkaitkan dengan materi lain pada nomor 5, dan kemampuan mengaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari pada nomor 2,3,4.  

Untuk mempermudah dalam analisis yang dilakukan peneliti dan  menjaga 

privasi subjek, maka peneliti melakukan pengkodean siswa. Pengkodean siswa 

dalam penellitian ini didasarkan pada nama.  Berikut salah satu contohnya:  ADP 

yaitu menujukkan nama siswa. Selanjutnya untuk daftar peserta penelitian secara 
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lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1  untuk daftar peserta tes  dan tabel 4.2 peserta 

wawancara, pengkodeannya sebagai berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Daftar Peserta Penelitian (Tes) dan Kode Siswa. 

No Kode Siswa No Kode Siswa 

1 ADP  13 NW  

2 AR  14 NRP  

3 BS  15 NHAS  

4 BWW  16 SA  

5 DAKN  17 SMN  

6 FIE  18 SRP  

7 GLHA  19 TAAB  

8 HS  20 VSP  

9 HF  21 VY  

10 MIO  22 WSA  

11 MTW  23 YRP  

12 MJF  24 ZA  

 

Secara umum hasil pengamatan peneliti siswa mengerjakan tes tertulis ini 

dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar siswa mengerjakan soal dengan mandiri 

tetapi ada beberapa siswa yang berusaha untuk melihat pekerjaan temannya. Akan 

tetapi peneliti sebagai pengawas tes mengingatkan mereka untuk mengerjakan 

soal secara mandiri. Menjelang  tes berakhir peneliti mengumumkan bahwa akan 

diadakannya wawancara terkait tes yang dikerjakan dan pendapat serta minat 
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kalian mengenai pelajaran matematika. Pemilihan siswa sebagai subjek 

wawancara ini bervariasi, yang dibedakan menjadi tiga yaitu siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.   

Pemilihan subjek wawancara ini didasarkan  hasil pengamatan (observasi), 

catatan lapangan saat observasi,  hasil tes, serta hasil diskusi bersama guru 

matematika kelas VIII-F dengan harapan siswa yang terpilih mudah untuk diajak  

berkomunikasi dalam menjelaskan persoalan yang ditanyakan.  Subjek yang 

terpilih dijabarkan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Subjek Penelitian 

No Kode Siswa Keterangan  

1 AR Rendah 

2 NHAS Rendah 

3 VSP Sedang 

4 SRP Sedang 

5 BWW Tinggi 

6 WSA Tinggi 

 

1) Kemampuan koneksi matematika siswa berkemampuan tinggi 

Pada tingkatan ini siswa yang menjadi subyek sebagai berikut: 

a) Soal Nomor 1  

Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4:3. Jika luas 

persegi panjang tersebut adalah 432 cm², tentukan panjang diagonal persegi 

panjang tersebut! 
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(1) Subyek WSA  

 

Gambar 4.1 Jawaban Soal Nomor 1 WSA 

Keterangan 

 LKWSA1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek WSA 

 LKWSA2S1 = langkah kedua soal nomor 1 subjek WSA 

 LKWSA3S1 = langkah ketiga soal nomor 1 subjek WSA 

Sesuai jawaban pada gambar 4.1. WSA dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKWSA1S1). Ketika dia 

menuliskan LKWSA1S1 dia memenuhi indikator koneksi matematika yakni 

menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  

Kemudian WSA dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat sketsanya yang 

digunakan untuk menjawab soal(LKWSA2S1). Ketika dia menuliskan 

LKWSA2S1 dia memenuhi indikator koneksi matematika yakni menerapkan 

konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru.  



51 

 

 

 

WSA juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal no 1 tersebut yakni menentukan panjang diagonal 

yakni 30 cm(LKWSA3S1). Ketika dia menemukan jawaban WSA memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal. Tetapi belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

WSA  : Materi perbandingan dan teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

WSA  : Tidak ada 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

no 1)?  

WSA  : Dari apa yang diketahui oleh soal lalu saya mencoba untuk 

menghitung panjang dan lebar dari persegi tersebut. Kemudian 

saya menghitung diagonal persegi panjang. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

WSA   : Yakin 

Hasil wawancara dengan WSA  dapat terlihat bahwa dalam menjawab soal 

tersebut WSA masih mengingat dengan materi yang diajarkan sebelumnya yakni 

mengenai perbandingan, sehingga dia tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan 

soal tersebut. Hal ini berarti WSA mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika, walaupun belum ada menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik. 
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(2) Subjek BWW  

 

Gambar 4.2 Jawaban Soal Nomor 1 BWW 

Keterangan 

 LKBWW1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek BWW 

 LKBWW2S1 = langkah pertama soal nomor 2 subjek BWW 

 LKBWW3S1 = langkah pertama soal nomor 3 subjek BWW 

Sesuai jawaban pada gambar 4.2. BWW dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKBWW1S1). Ketika dia 

menuliskan LKBWW1S1 dia memenuhi indikator koneksi matematika yakni 

menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  

Kemudian BWW dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat sketsanya yang 

digunakan untuk menjawab soal(LKBWW2S1). Ketika dia menuliskan 

LKBWW2S1 dia memenuhi indikator koneksi matematika yakni menerapkan 

konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru.  
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BWW juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal no 1 tersebut yakni menentukan panjang diagonal 

yakni 30 cm(LKBWW3S1). Ketika dia menemukan jawaban BWW memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal, tetapi BWW belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

BWW  : Materi perbandingan dan teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

BWW  : Tidak ada 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

no 1)?  

BWW  : Dari yang diketahui saya mencoba terlebih dahulu mencari 

panjang dan lebar dengan menggunakan perbandingan. Setelah 

panjang dan lebar ditemukan lalu saya mencoba mencari 

diagonal dari persegi panjang tersebut. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

BWW   : Yakin 

Dari beberapa percakapan dengan BWW  seperti di atas menunjukan bahwa 

siswa dengan nama BWW dapat memanfaatkan konsep-konsep materi sebelumya 

yakni menenai perbandingan untuk mengerjakan soal nomor 1 tersebut. Hal ini 

berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika, WAlaupun BWW 

belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 



54 

 

 

 

b) Soal nomor 2 

Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat dengan jarak 120 km, 

kemudian kapal memutar ke arah utara sejauh 90 km menuju pelabuhan B. Berapa 

jarak terpendek pelabuhan B dengan pelabuhan A? 

(1) Subjek WSA  

 

Gambar 4.3 Jawaban Soal Nomor 2 WSA 

Keterangan 

 LKWSA1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek WSA 

 LKWSA2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek WSA 

 LKWSA3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek WSA 

Sesuai jawaban pada gambar 4.3 WSA dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 
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mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AC adalah 120 km dan CB adalah 90 

km dan WSA  mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam 

soal(LKWSA1S2). Ketika dia menuliskan LKWSA1S2 dia memenuhi indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  

Kemudian WSA  dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKWSA2S2). Ketika dia 

menuliskan LKWSA2S2 dia memenuhi indikator koneksi matematika yakni 

menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru.  

WSA juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat 

antar pelabuhan yakni 150 km Ketika dia menemukan jawaban WSA memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

WSA  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

WSA  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

WSA  : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 2)?  
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WSA  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah jarak terpendek atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

WSA   : Yakin 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

WSA  dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti WSA mampu memenuhi indikator koneksi matematika. 

Walaupun WSA belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2) Subjek BWW  

 

Gambar 4.4 Jawaban Soal Nomor 2 BWW 

Keterangan 

 LKBWW1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek BWW 

 LKBWW2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek BWW 

 LKBWW3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek BWW 

Sesuai jawaban pada gambar 4.4 BWW  dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar(LKBWW1S2) 
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untuk mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AC adalah 120 km dan CB 

adalah 90 km dan BWW mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. 

Hal ini berarti bahwa BWW mampu memenuhi Indikator koneksi matematika 

yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

Kemudian BWW dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKBWW2S2). Ketika BWW 

menuliskan LKBWW2S2 berarti bahwa BWW mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh 

pada situasi baru.  

BWW juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat 

antar pelabuhan yakni 150 km. Tetapi BWW menulis rumus yang tidak sesusi 

dengan yang digambarkan(LKBWW3S2).  Ketika dia menemukan jawaban BWW 

memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan 

representasi verbal, tetapi BWW belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

BWW  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

BWW  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 



58 

 

 

 

BWW  : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 2)?  

BWW  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah jarak terpendek atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan rumus yang telah kamu tulis 

tersebut? 

BWW   : Yakin pak, karena seingat saya begitu. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

BWW  dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan, tetapi ada sedikit yang tidak sempurna dalam memasukan rumusnya. 

Hal ini berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika, walaupun 

BWW belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik 

c) Soal nomor 3 

Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok dengan jarak tembok 

dengan bagian bawah tangga adalah 0,5 m. Jika jarak lantai dengan ujung begian 

atas tangga adalah 1,2 m, maka hitunglah panjang tangga tersebut? 

(1) Subjek WSA 
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Gambar 4.5 Jawaban Soal Nomor 3 WSA 

Keterangan 

 LKWSA1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek WSA 

 LKWSA2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek WSA 

 LKWSA3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek WSA 

Sesuai jawaban pada gambar 4.5 WSA dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak BC adalah 0,5 m dan BA adalah 1,2 m 

dan WSA mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKWSA1S3). 

Ketika WSA menuliskan LKWSA1S3 berarti WSA memenuhi indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

 Kemudian WSA dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKWSA2S3). Ketika WSA 

menuliskan LKWSA2S3 berarti WSA memenuhi indikator koneksi matematika 

yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru. 
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WSA juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 1,3 m(LKWSA3S3). Ketika WSA menuliskan LKWSA3S3 berarti 

WSA memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

WSA  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

WSA  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

WSA  : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 3)?  

WSA  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah panjang tangga atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

WSA dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti WSA mampu memenuhi indikator koneksi matematika, 

walaupun WSA belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 
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(2) Subjek BWW 

 

Gambar 4.6 Jawaban Soal Nomor 3 BWW 

Keterangan 

 LKBWW1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek BWW 

 LKBWW2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek BWW 

 LKBWW3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek BWW 

Sesuai jawaban pada gambar 4.6 BWW  dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar (LKBWW1S3) 

untuk mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak BC adalah 0,5 m dan BA adalah 

1,2 m dan BWW  mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. Hal ini 

berarti bahwa BWW mampu memenuhi Indikator koneksi matematika yakni 

menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

 Kemudian BWW dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKBWW2S3). Ketika BWW 

menuliskan LKBWW2S3 berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang diperoleh pada situasi 

baru. 
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 BWW  juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 1,3 m(LKBWW3S3). Ketika BWW menuliskan LKBWW3S3 

berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan 

numerik, aljabar, dan representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

BWW : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

BWW : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

BWW : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 3)?  

BWW : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah panjang tangga atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

BWW dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun BWW belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 
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d) Soal nomor 4 

Sebuah pesawat pada ketinggian 1,25 km dari Andalas, terbang dengan 

ketinggian yang tetap sampai berada pada suatu titik X. Berapa jarak yang harus 

ditempuh pesawat tersebut agar berada pada titik X dimana titik X berjarak 3,25 

km dari Andalas? 

(1) Subjek WSA 

 

Gambar 4.7 Jawaban Soal Nomor 4 WSA 

Keterangan 

 LKWSA1S4 = langkah pertama soal nomor 4 subjek WSA 

 LKWSA2S4 = langkah kedua soal nomor 4 subjek WSA 

 LKWSA3S4 = langkah ketiga soal nomor 4 subjek WSA 

Sesuai jawaban pada gambar 4.7 WSA dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar(LKWSA1S4) untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak BC adalah 1,25 km dan CA adalah 

3,25k m dan WSA mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. Ketika 

WSA menuliskan LKWSA1S4 berarti WSA memenuhi indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 
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Kemudian WSA dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKWSA2S4). Ketika WSA 

menuliskan LKWSA2S4 berarti WSA memenuhi indikator koneksi matematika 

yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telahdiperoleh pada situasi baru. 

WSA juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 4 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 3 km(LKWSA3S4). Ketika WSA menuliskan LKWSA3S4 berarti 

WSA memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

WSA : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

WSA : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

WSA : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 4)?  

WSA : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah posisi pesawat Lalu saya 

masukan ke dalam rumus teorema Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

WSA dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 
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kehidupan. Hal ini berarti WSA mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun WSA belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2) Subjek BWW 

 

Gambar 4.8 Jawaban Soal Nomor 4 BWW 

Keterangan 

 LKBWW1S4 = langkah pertama soal nomor 4 subjek BWW 

 LKBWW2S4 = langkah kedua soal nomor 4 subjek BWW 

 LKBWW3S4 = langkah ketiga soal nomor 4 subjek BWW 

Sesuai jawaban pada gambar 4.8 BWW dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar (LKBWW1S4) 

untuk mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AB adalah 1,25 km dan BX 

adalah 3,25k m dan BWW mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. 

Ketika BWW menuliskan LKBWW1S4 berarti bahwa BWW mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika. 

Kemudian BWW dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKBWW2S4). Ketika BWW 

menuliskan LKBWW2S4 berarti bahwa BWW mampu memenuhi Indikator 
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koneksi matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh 

pada situasi baru.  

BWW juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 3 km(LKBWW3S4). Ketika BWW menuliskan LKBWW3S4 berarti 

BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, 

aljabar, dan representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

BWW  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

BWW  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

BWW  : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 4)?  

BWW  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah posisi pesawat Lalu saya 

masukan ke dalam rumus teorema Phytagoras. 

Peneliti : Untuk nomor 1-5, kenapa tidak ada satuan yang menunjukan? 

BWW  : Oh iya pak, saya lupa tidak menuliskan. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

BWW dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun BWW belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik.  
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e) Soal nomor 5 

Seutas kabel sepanjang 25 m dijatuhkan dari puncak suatu menara dan 

menyentuh sebuah titik yang berjarak 7m dari kaki menara. Berapakah panjang 

kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik 

yang lain yang berjarak 18m dari menara? 

(1) Subjek WSA 

 

Gambar 4.9 a Jawaban Soal Nomor 5 WSA 

 

Gambar 4.9 b Jawaban Soal Nomor 5 WSA 
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Keterangan 

 LKWSA1S5 = langkah pertama soal nomor 5 subjek WSA 

 LKWSA2S5 = langkah kedua soal nomor 5 subjek WSA 

 LKWSA3AS5 = langkah ketiga lembar pertama soal nomor 5 subjek WSA 

LKWSA3AS5= langkah ketiga lembar kedua soal nomor 5 subjek WSA 

 

Sesuai jawaban pada gambar 4.9 WSA dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar (LKWSA1S5) 

untuk mediskripsikan soal dan WSA mampu menentukan apa yang di tanyakan 

dalam soal. Ketika WSA menuliskan LKWSA1S5 berarti WSA memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika. 

 Kemudian WSA dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKWSA2S5). Ketika WSA 

menuliskan LKWSA2S5 berarti WSA memenuhi indikator koneksi matematika 

yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telahdiperoleh pada situasi baru. 

WSA juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 5 tersebut yakni menentukan panjang tali 

yakni 30 m(LKWSA3S5). Ketika WSA menuliskan LKWSA3S5 berarti WSA 

memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan 

representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 
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Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

WSA : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

WSA : Sepertinya ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

WSA : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor )?  

WSA : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari dulu adalah tinggi dari puncak 

menara kemudian mencari panjang tali jika harus menempuh 

jarak 18 m  Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. Selain itu soal ini hampir mirip dengan soal yang 

ada dalam IPA. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

WSA dapat memperluas ide matematika dalam memanfaatkan teorema 

Phytagoras. Ditunjukan dari WSA mampu mengerjakan soal. Hal ini berarti WSA 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika walaupun WSA belum 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2) Subjek BWW 

 

Gambar 4.10 Jawaban Soal Nomor 5 BWW 
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Keterangan 

 LKBWW1S5 = langkah pertama soal nomor 5 subjek BWW 

 LKBWW2S5 = langkah kedua soal nomor 5 subjek BWW 

 LKBWW3S5 = langkah ketiga soal nomor 5 subjek BWW 

Sesuai jawaban pada gambar 4.10 BWW dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar(LKBWW1S5) 

untuk mediskripsikan soal dan BWW mampu menentukan apa yang di tanyakan 

dalam soal. Ketika BWW menuliskan LKBWW1S5 berarti bahwa BWW mampu 

memenuhi Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik 

dalam matematika. 

Kemudian BWW dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKBWW2S5). Ketika BWW 

menuliskan LKBWW2S5 berarti bahwa BWW mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh 

pada situasi baru.   

BWW juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 5 tersebut yakni menentukan panjang tali 

yakni 30 m(LKBWW3S5). Ketika BWW menuliskan LKBWW3S5 berarti BWW 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi WSA belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 
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Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

BWW : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

BWW : Sepertinya ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

BWW : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor )?  

BWW : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari dulu adalah tinggi dari puncak 

menara kemudian mencari panjang tali jika harus menempuh 

jarak 18 m  Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. Selain itu soal ini hampir mirip dengan soal yang 

ada dalam IPA. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

BWW dapat memperluas ide matematika dalam memanfaatkan teorema 

Phytagoras. Ditunjukan dari BWW mampu mengerjakan soal. Hal ini berarti 

BWW mampu memenuhi indikator koneksi matematika walaupun BWW belum 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

2) Kemampuan koneksi matematika siswa kerkemampuan sedang 

a) Soal nomor 1 

Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4:3. Jika luas 

persegi panjang tersebut adalah 432 cm², tentukan panjang diagonal persegi 

panjang tersebut! 
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(1) Subjek SRP 

 

Gambar 4.11 Jawaban Soal Nomor 1 SRP 

Keterangan 

 LKSRP1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek SRP 

 LKSRP2S1 = langkah kedua soal nomor 1 subjek SRP 

 LKSRP3S1 = langkah ketiga soal nomor 1 subjek SRP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.11 SRP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKSRP1S1). Ketika SRP 

menuliskan LKSRP1S1 berarti bahwa SRP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

Kemudian SRP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKSRP2S1). Ketika SRP 

menuliskan LKSRP2S1 berarti bahwa SRP mampu memenuhi Indikator koneksi 
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matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada 

situasi baru.   

SRP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal no 1 tersebut yakni menentukan panjang diagonal 

yakni 30 cm(LKSRP3S1). Ketika SRP menuliskan LKSRP3S1 berarti SRP 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

SRP  : Materi perbandingan dan teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

SRP  : Tidak ada. 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

no 1)?  

SRP  : Dari apa yang diketahui oleh soal lalu saya mencoba untuk 

menghitung panjang dan lebar dari persegi tersebut. Kemudian 

saya menghitung diagonal persegi panjang. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

SRP   : Yakin 

Peneliti : Kenapa di akhir jawaban tidak ada satuan? 

SRP  : Oh, iya pak lupa… 

Hasil wawancara dengan SRP  dapat terlihat bahwa dalam menjawab soal 

tersebut SRP masih mengingat dengan materi yang diajarkan sebelumnya yakni 

mengenai perbandingan, sehingga dia tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan 
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soal tersebut. Hal ini berarti SRP mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2) Subjek VSP 

 

Gambar 4.12 Jawaban Soal Nomor 1 VSP 

Keterangan 

 LKVSP1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek VSP 

 LKVSP2S1 = langkah kedua soal nomor 1 subjek VSP 

 LKVSP3S1 = langkah ketiga soal nomor 1 subjek VSP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.12 VSP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKVSP1S1). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP1S1 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

Kemudian VSP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 
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matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP2S1). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP2S1 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada 

situasi baru.    

VSP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal no 1 tersebut yakni menentukan panjang diagonal 

yakni 30 cm (LKVSP3S1). Ketika VSP menuliskan LKVSP3S1 berarti VSP 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi VSP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

VSP  : Materi perbandingan dan teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

VSP  : “Kayaknya” hanya itu pak. 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

no 1)?  

VSP  : Dari apa yang diketahui oleh soal lalu saya mencoba untuk 

menghitung panjang dan lebar dari persegi tersebut. Kemudian 

saya menghitung diagonal persegi panjang. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

VSP   : Yakin 

Peneliti : Kenapa pada jawaban tidak ada yang menerangkan satuan? 

VSP : Lupa pak…  

Hasil wawancara dengan VSP dapat terlihat bahwa dalam menjawab soal 

tersebut VSP masih mengingat dengan materi yang diajarkan sebelumnya yakni 
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mengenai perbandingan, sehingga dia tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan 

soal tersebut. Hal ini berarti VSP mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika walaupun VSP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik. 

b) Soal nomor 2 

Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat dengan jarak 120 km, 

kemudian kapal memutar ke arah utara sejauh 90 km menuju pelabuhan B. Berapa 

jarak terpendek pelabuhan B dengan pelabuhan A? 

(1) Subjek SRP 

 

Gambar 4.13 Jawaban Soal Nomor 2 SRP 

Keterangan 

 LKSRP1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek SRP 

 LKSRP2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek SRP 

 LKSRP3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek SRP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.13 SRP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak ABadalah 120 km dan BC adalah 90 
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km dan SRP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKSRP1S2). 

Ketika SRP menuliskan LKSRP1S2 berarti bahwa SRP mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika. 

Kemudian SRP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKSRP2S2). Ketika SRP 

menuliskan LKSRP2S2 berarti bahwa SRP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada 

situasi baru.    

SRP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat 

antar pelabuhan yakni akar dari 22500(LKSRP3S2). Ketika SRP menuliskan 

LKSRP3S2 berarti SRP mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni 

hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, tetapi SRP belum 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

SRP : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

SRP : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

SRP : Dari teorema Phytagoras 
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Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 2)?  

SRP : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah jarak terpendek atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

SRP  : Yakin 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

SRP dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti SRP mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2)  Subjek VSP  

 

Gambar 4.14 Jawaban Soal Nomor 2 VSP 

Keterangan 

 LKVSP1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek VSP 

 LKVSP2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek VSP 

 LKVSP3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek VSP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.14 VSP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AB adalah 120 km dan BC adalah 90 

km dan VSP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKVSP1S2). 
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Ketika VSP menuliskan LKVSP1S2 berarti bahwa VSP mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika.  

Kemudian VSP  dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP2S2). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP2S2 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada 

situasi baru.     

VSP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat 

antar pelabuhan yakni 150 km (LKVSP3S1). Ketika VSP menuliskan LKVSP3S1 

berarti VSP mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan 

numerik, aljabar, dan representasi verbal, tetapi VSP belum menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakukan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

VSP  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

VSP  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

VSP  : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 2)?  



80 

 

 

 

VSP : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah jarak terpendek atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang sudah ada? 

VSP   : Yakin 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

VSP dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti VSP mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun BWW belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

c) Soal nomor 3 

Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok dengan jarak tembok 

dengan bagian bawah tangga adalah 0,5 m. Jika jarak lantai dengan ujung begian 

atas tangga adalah 1,2 m, maka hitunglah panjang tangga tersebut? 

(1)  Subjek SRP 

 

Gambar 4.15 Jawaban Soal Nomor 3 SRP 

Keterangan 

 LKSRP1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek SRP 



81 

 

 

 

 LKSRP2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek SRP 

 LKSRP3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek SRP 

Sesuai Sesuai jawaban pada gambar 4.15 SRP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak  AB adalah 0,5 m dan BC adalah 1,2 m 

dan SRP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKVSP1S3). 

Ketika VSP menuliskan LKVSP1S3 berarti bahwa VSP mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika.   

Kemudian SRP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKSRP2S3). Ketika SRP 

menuliskan LKSRP2S3 berarti bahwa SRP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada 

situasi baru.    

SRP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni akar 1,69(LKSRP3S2). Ketika SRP menuliskan LKSRP3S2 berarti 

SRP mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, 

aljabar, dan representasi verbal, tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 
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SRP : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

SRP : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

SRP : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 3)?  

SRP  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah panjang tangga atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

SRP dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti SRP mampu mengkoneksikan materi yang ada dengan 

kehihupan walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik. 

(2) Subjek VSP 

 

Gambar 4.16 Jawaban Soal Nomor 3 VSP 

Keterangan 

 LKVSP1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek VSP 

 LKVSP2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek VSP 
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 LKVSP3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek VSP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.16 VSP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak  AB adalah 0,5 m dan BC adalah 1,2 m 

dan VSP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKVSP1S3). 

Ketika VSP menuliskan LKVSP1S3 berarti bahwa VSP mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika.   

Kemudian VSP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal. VSP juga dapat menghitung 

secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 

tersebut yakni menentukan jarak panjang tangga yakni akar 1,69 (LKSRP3S3). 

Ketika SRP menuliskan LKSRP3S3 berarti SRP mampu memenuhi indikator 

koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, 

tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

VSP  : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

VSP  : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

VSP  : Dari teorema Phytagoras 
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Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 3)?  

VSP  : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah panjang tangga atau sisi 

miringnya. Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

VSP dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti VSP mampu mengkoneksikan materi yang ada dengan 

kehihupan walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik. 

d)  Soal noomor 4 

Sebuah pesawat pada ketinggian 1,25 km dari Andalas, terbang dengan 

ketinggian yang tetap sampai berada pada suatu titik X. Berapa jarak yang harus 

ditempuh pesawat tersebut agar berada pada titik X dimana titik X berjarak 3,25 

km dari Andalas? 

(1) Subjek SRP 

 

Gambar 4.17 Jawaban Soal Nomor 4 SRP 

Keterangan 
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 LKSRP1S4 = langkah pertama soal nomor 4 subjek SRP 

 LKSRP2S4 = langkah kedua soal nomor 4 subjek SRP 

 LKSRP3S4 = langkah ketiga soal nomor 4 subjek SRP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.17 SRP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar (LKSRP1S4) untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AB adalah 1,25 km dan AX adalah 

3,25k m dan SRP  mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. Ketika 

VSP menuliskan LKVSP1S4 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    

Kemudian SRP  dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP1S4). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP1S4 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.   

SRP  juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 3 km(LKSRP3S3). Ketika SRP menuliskan LKSRP3S3 berarti SRP 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

SRP : Teorema Phytagoras 
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Peneliti : Apakah ada lagi? 

SRP : Tidak ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

SRP : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 4)?  

SRP : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah posisi pesawat Lalu saya 

masukan ke dalam rumus teorema Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

SRP dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti SRP mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

(2) Subjek VSP 

 

Gambar 4.18 Jawaban Soal Nomor 4 VSP 

Keterangan 

 LKVSP1S4 = langkah pertama soal nomor 4 subjek VSP 

 LKVSP2S4 = langkah kedua soal nomor 4 subjek VSP 
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 LKVSP3S4 = langkah ketiga soal nomor 4 subjek VSP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.18 VSP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar (LKVSP1S4) untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AB adalah 1,25 km dan AC adalah 

3,25k m dan VSP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam soal. Ketika 

VSP menuliskan LKVSP1S3 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.   

Kemudian VSP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP1S4). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP1S4 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.   

VSP juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 3 tersebut yakni menentukan jarak panjang 

tangga yakni 3 km(LKSRP3S4). Ketika SRP menuliskan LKSRP3S4 berarti SRP 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

VSP : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

VSP : Tidak ada 



88 

 

 

 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

VSP : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor 4)?  

VSP : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari adalah posisi pesawat Lalu saya 

masukan ke dalam rumus teorema Phytagoras. 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

VSP  dapat memanfaatkan teorema Phytagoras yang telah dikaitkan dengan 

kehidupan. Hal ini berarti VSP mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

e) Soal nomor 5 

Seutas kabel sepanjang 25 m dijatuhkan dari puncak suatu menara dan 

menyentuh sebuah titik yang berjarak 7m dari kaki menara. Berapakah panjang 

kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik 

yang lain yang berjarak 18m dari menara? 

(1) Subjek SRP 

 

Gambar 4.19 Jawaban Soal Nomor 5 SRP 

Keterangan 

 LKSRP1S5 = langkah pertama soal nomor 5 subjek SRP 
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 LKSRP2S5 = langkah kedua soal nomor 5 subjek SRP 

 LKSRP3S5 = langkah ketiga soal nomor 5 subjek SRP 

Sesuai jawaban pada gambar 4.19 SRP belum mampu menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar(LKVSP1S5) untuk 

mediskripsikan soal dan SRP  mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam 

soal Ketika VSP menuliskan LKVSP1S5 berarti bahwa VSP belum mampu 

memenuhi Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik 

dalam matematika.    

Kemudian SRP  belum dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat 

model matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP1S5). Ketika 

VSP menuliskan LKVSP1S5 berarti bahwa VSP belum mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika.   

 Kemudian  SRP juga belum dapat menghitung secara sistematis sehingga 

memperoleh belum mendapat jawaban yang sesuai dari soal nomor 5 

tersebut(LKSRP3S5). Ketika SRP menuliskan LKSRP3S5 berarti SRP belum 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, 

dan representasi verbal, tetapi SRP belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

SRP  : Teorema Phytagoras 
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Peneliti : Apakah ada lagi? 

SRP  : Sepertinya ada 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor )?  

SRP  : Sebelumnya saya ragu atas jawaban saya karena binggung 

untuk menentukan letak titik yang berjarak 7 m tersebut.  Lalu 

saya masukan ke dalam rumus teorema Phytagoras.  

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

SRP belum dapat memperluas ide matematika dalam memanfaatkan teorema 

Phytagoras. Ditunjukan dari SRP belum mampu mengerjakan soal. Hal ini berarti 

SRP belum mampu memenuhi indikator koneksi matematika. 

(2) Subjek VSP 

 

Gambar 4.20 Jawaban Soal Nomor 5 VSP 

Keterangan 

 LKVSP1S5 = langkah pertama soal nomor 5 subjek VSP 

 LKVSP2S5 = langkah kedua soal nomor 5 subjek VSP 

 LKVSP3S5 = langkah ketiga soal nomor 5 subjek VSP 
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Sesuai jawaban pada gambar 4.20 VSP dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar(LKVSP1S5) untuk 

mediskripsikan soal dan VSP mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam 

soal. Ketika VSP menuliskan LKVSP1S3 berarti bahwa VSP mampu memenuhi 

Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam 

matematika.    

Kemudian VSP dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKVSP1S5). Ketika VSP 

menuliskan LKVSP1S5 berarti bahwa VSP mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.   

 Tetapi VSP belum sampai tuntas dalam mengerjakan(LKSRP3S5). Ketika 

SRP menuliskan LKSRP3S5 berarti SRP mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, tetapi SRP 

belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik. 

Hal ini juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakuhkan 

Peneliti : Kamu masih ingat dengan materi apa untuk mengerjaan soal 

ini? 

VSP : Teorema Phytagoras 

Peneliti : Apakah ada lagi? 

VSP : Sepertinya ada 

Peneliti : Apa jawabanmu itu didasari oleh teorema? 

VSP : Dari teorema Phytagoras 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapat jawaban itu (soal 

nomor )?  
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VSP : Sebelumnya saya melukiskan apa yang diketahui. Dari situ 

terlihat bahwa yang di cari dulu adalah tinggi dari puncak 

menara kemudian mencari panjang tali jika harus menempuh 

jarak 18 m  Lalu saya masukan ke dalam rumus teorema 

Phytagoras. Selain itu soal ini hampir mirip dengan soal yang 

ada dalam IPA. 

Peneliti  : Terus kenapa untuksoal nomor 5 ini tidak tuntas dalam 

mengerjakan? 

VSP : Kemarin diajak diskusi teman sehingga waktunya habis 

Dari beberapa percakapan di atas menunjukan bahwa siswa dengan nama 

VSP dapat memperluas ide matematika dalam memanfaatkan teorema Phytagoras. 

Ditunjukan dari VSP mampu mengerjakan soal akan tetapi dalam pengkerjaannya 

belum tuntas. Hal ini berarti VSP mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika walaupun SRP belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

grafik. 

3) Kemampuan koneksi matematika siswa berkemampuan rendah 

a) Soal nomor 1 

Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4:3. Jika luas 

persegi panjang tersebut adalah 432 cm², tentukan panjang diagonal persegi 

panjang tersebut! 

(1) Subjek AR 
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Gambar 4.21 Jawaban Soal Nomor 1 AR 

Keterangan 

 LKAR1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek AR 

 LKAR2S1 = langkah kedua soal nomor 1 subjek AR 

 LKAR3S1 = langkah ketiga soal nomor 1 subjek AR 

Sesuai jawaban pada gambar 4.21 AR dapat menentukan apa yang diketahui 

secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKAR1S1). Ketika AR menuliskan 

LKAR1S1 berarti bahwa AR mampu memenuhi Indikator koneksi matematika 

yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    

Kemudian AR dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKAR2S1). Ketika AR 

menuliskan LKAR2S1 berarti bahwa AR mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    
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AR juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh jawaban 

yang sesuai dari soal no 1 tersebut yakni menentukan panjang diagonal yakni 30 

cm(LKAR3S1). Ketika AR menuliskan LKAR3S1 berarti AR mampu memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal, tetapi AR belum menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik.  

Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan AR 

menunjukan bahwa AR mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 

temannya. Hal ini berarti AR belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 

Berikut adalah hasil wawancara dengan AR : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

AR  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

AR : Saya bingung untuk bercerita 

Peneliti : Mengapa demikian? 

AR : Karena jawaban saya merupakan hasil contekan dari teman pak 

Peneliti : Apakah kamu tidak bisa mengerjakannya sendiri? 

AR : Tidak pak 

Peneliti : Apa yang membuatmu sulut mengerjakan soal ini? 

AR : Saya tidak tahu dikerjakan dengn cara apa 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

AR : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas terlihat bahwa sebenarnya apa yang 

dituliskan pada lembar jawaban AR untuk soal no 1 ini adalah jawaban hasil 
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mencontek teman. AR merasa kesulitan delam mengerjakan masalah 

perbandingan. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa AR tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

(2) Subjek NHAS 

 

Gambar 4.22 Jawaban Soal Nomor 1 NHAS 

Keterangan 

 LKNHAS1S1 = langkah pertama soal nomor 1 subjek NHAS 

 LKNHAS2S1 = langkah kedua soal nomor 1 subjek NHAS 

 LKNHAS3S1 = langkah ketiga soal nomor 1 subjek NHAS 

Sesuai jawaban pada gambar 4.22 NHAS dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni luas dari persegi panjang 432 cm², dan 

perbandingan panjang dan luas 4:3 dan apa yang menjadi permasalahan dalam 

soal tersebut yakni mencari panjang diagonal(LKNHAS1S1). Ketika NHAS 

menuliskan LKNHAS1S1 berarti bahwa NHAS mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika. 

Kemudian NHAS dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 
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matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKNHAS2S1). Ketika NHAS 

menuliskan LKNHAS2S1 berarti bahwa NHAS mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    

NHAS juga belum dapat menghitung secara sistematis sehingga belum 

memperoleh jawaban yang sesuai dari soal no 1 tersebut(LKNHAS3S1). Ketika 

NHAS menuliskan LKNHAS3S1 berarti NHAS belum mampu memenuhi 

indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi 

verbal, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik.  

Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan NHAS 

menunjukan bahwa NHAS mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 

temannya. Hal ini berarti NHAS belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 

Berikut adalah hasil wawancara dengan NHAS : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

NHAS : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

NHAS : Saya bingung untuk bercerita 

Peneliti : Apa yang membuatmu sulut mengerjakan soal ini? 

NHAS : Saya tidak tahu dikerjakan dengan cara apa, jadi hanya saya 

jawab begitu pak 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

NHAS : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas terlihat bahwa sebenarnya apa yang 

dituliskan pada lembar jawaban NHAS untuk soal no 1 ini adalah jawaban hasil 
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mencontek teman. NHAS merasa kesulitan delam mengerjakan masalah 

perbandingan. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa NHAS tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

b) Soal nomor 2 

Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat dengan jarak 120 km, 

kemudian kapal memutar ke arah utara sejauh 90 km menuju pelabuhan B. Berapa 

jarak terpendek pelabuhan B dengan pelabuhan A? 

(1) Subjek AR 

 

Gambar 4.23 Jawaban Soal Nomor 2 AR 

Keterangan 

 LKAR1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek AR 

 LKAR2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek AR 

 LKAR3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek AR 

Sesuai jawaban pada gambar 4.23 AR dapat menentukan apa yang diketahui 

secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk mediskripsikan soal 

yang terdiri dari jarak AB  adalah 120 km dan BC adalah 90 km dan AR mampu 

menentukan apa yang di tanyakan dalam soal(LKAR1S2). Ketika AR menuliskan 
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LKAR1S2 berarti bahwa AR mampu memenuhi Indikator koneksi matematika 

yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.     

Kemudian AR dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKAR2S2). Ketika AR 

menuliskan LKAR2S2 berarti bahwa AR mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    

AR juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh jawaban 

yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat antar 

pelabuhan yakni 150 km(LKAR3S2). Ketika AR menuliskan LKAR3S2 berarti 

AR mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan numerik, 

aljabar, dan representasi verbal, tetapi AR belum menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik.  

Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan AR 

menunjukan bahwa AR mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 

temannya. Hal ini berarti AR belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan AR : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

AR : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

AR : Saya bingung untuk bercerita 

Peneliti : Mengapa demikian? 

AR : Karena jawaban saya merupakan hasil contekan dari teman pak 

Peneliti : Apakah kamu tidak bisa mengerjakannya sendiri? 

AR : Tidak pak 

Peneliti : Apa yang membuatmu sulut mengerjakan soal ini? 

AR : Saya tidak tahu dikerjakan dengn cara apa 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

AR : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas terlihat bahwa sebenarnya apa yang 

dituliskan pada lembar jawaban AR untuk soal no 2 ini adalah jawaban hasil 

mencontek teman. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa AR tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

(2) Subjek NHAS 

 

Gambar 4.24 Jawaban Soal Nomor 2 NHAS 
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Keterangan 

 LKNHAS1S2 = langkah pertama soal nomor 2 subjek NHAS 

 LKNHAS2S2 = langkah kedua soal nomor 2 subjek NHAS 

 LKNHAS3S2 = langkah ketiga soal nomor 2 subjek NHAS 

Sesuai jawaban pada gambar 4.24 NHAS dapat menentukan apa yang 

diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan gambar untuk 

mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak AB  adalah 120 km dan BC adalah 90 

km dan NHAS mampu menentukan apa yang di tanyakan dalam 

soal(LKNHAS1S2). Ketika NHAS menuliskan LKNHAS1S2 berarti bahwa 

NHAS mampu memenuhi Indikator koneksi matematika yakni menyadari 

hubungan antar topik dalam matematika.     

Kemudian NHAS dapat memanfaatkan gagasan-gagasan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal tersebut dan menuliskanya untuk membuat model 

matematika yang digunakan untuk menjawab soal(LKNHAS2S2). Ketika NHAS 

menuliskan LKNHAS2S2 berarti bahwa NHAS mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.    

NHAS juga dapat menghitung secara sistematis sehingga memperoleh 

jawaban yang sesuai dari soal nomor 2 tersebut yakni menentukan jarak terdekat 

antar pelabuhan yakni 150 km(LKNHAS3S2). Ketika NHAS menuliskan 

LKNHAS3S2 berarti NHAS mampu memenuhi indikator koneksi matematika 

yakni hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, tetapi NHAS belum 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan grafik.  

Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan NHAS 

menunjukan bahwa NHAS mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 
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temannya. Hal ini berarti NHAS belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 

Berikut adalah hasil wawancara dengan NHAS : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

NHAS  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

NHAS  : Saya bingung untuk bercerita 

Peneliti : Mengapa demikian? 

NHAS  : Karena jawaban saya merupakan hasil contekan dari teman pak 

Peneliti : Apakah kamu tidak bisa mengerjakannya sendiri? 

NHAS  : Tidak pak 

Peneliti : Apa yang membuatmu sulut mengerjakan soal ini? 

NHAS  : Saya tidak tahu dikerjakan dengn cara apa 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

NHAS  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas terlihat bahwa sebenarnya apa yang 

dituliskan pada lembar jawaban NHAS untuk soal no 2 ini adalah jawaban hasil 

mencontek teman.. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa NHAS tidak 

mampu memenuhi indikator koneksi matematika. 

c) Soal nomor 3 

Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok dengan jarak tembok 

dengan bagian bawah tangga adalah 0,5 m. Jika jarak lantai dengan ujung begian 

atas tangga adalah 1,2 m, maka hitunglah panjang tangga tersebut? 
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(1) Subjek AR 

 

Gambar 4.25 Jawaban Soal Nomor 3 AR 

Keterangan 

 LKAR1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek AR 

 LKAR2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek AR 

 LKAR3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek AR 

Berdasarkan jawaban pada gambar 4.25 menunjukan bahwa  dapat 

menentukan apa yang diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan 

gambar untuk mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak  BC adalah 0,5 m dan 

BA adalah 1,2 m (LKAR1S3). Ketika AR menuliskan LKAR1S3 berarti bahwa 

AR mampu memenuhi Indikator koneksi matematika yakni menyadari hubungan 

antar topik dalam matematika.  

Kemudian AR menuliskan sebuah rumus(LKAR2S3). Ketika AR 

menuliskan LKAR2S3 berarti bahwa AR mampu memenuhi Indikator koneksi 

matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  Akan 

tetapi AR belum mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni hitungan 
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numerik, aljabar, dan representasi verbal, dan menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan grafik.  

Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan AR 

menunjukan bahwa AR mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 

temannya. Hal ini berarti AR belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 

Berikut adalah hasil wawancara dengan AR : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

AR : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

AR : Saya bingung untuk bercerita 

Peneliti : Mengapa demikian? 

AR : Karena jawaban saya merupakan hasil contekan dari teman pak 

Peneliti : Apakah kamu tidak bisa mengerjakannya sendiri? 

AR : Tidak pak 

Peneliti : Apa yang membuatmu sulut mengerjakan soal ini? 

AR : Saya tidak tahu dikerjakan dengn cara apa 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

AR  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas terlihat bahwa sebenarnya apa yang 

dituliskan pada lembar jawaban AR untuk soal no  ini adalah jawaban hasil 

mencontek teman. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa AR tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 
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(2) Subjek NHAS 

 

Gambar 4.26 Jawaban Soal Nomor 6 NHAS 

Keterangan 

 LKNHAS1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek NHAS 

 LKNHAS2S3 = langkah kedua soal nomor 3 subjek NHAS 

 LKNHAS3S3 = langkah ketiga soal nomor 3 subjek NHAS 

Berdasarkan jawaban pada gambar 4.26 menunjukan bahwa  dapat 

menentukan apa yang diketahui secara lengkap pada soal, yakni melukiskan 

gambar untuk mediskripsikan soal yang terdiri dari jarak  BC adalah 0,5 m dan 

BA adalah 1,2 m (LKNHAS1S3). Ketika NHAS menuliskan LKNHAS1S3 berarti 

bahwa NHAS mampu memenuhi Indikator koneksi matematika yakni menyadari 

hubungan antar topik dalam matematika.  

Kemudian NHAS menuliskan sebuah rumus(LKNHAS2S3). Ketika NHAS 

menuliskan LKNHAS2S3 berarti bahwa NHAS mampu memenuhi Indikator 

koneksi matematika yakni menyadari hubungan antar topik dalam matematika.  

Akan tetapi NHAS belum mampu memenuhi indikator koneksi matematika yakni 

hitungan numerik, aljabar, dan representasi verbal, dan menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan grafik.  
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Namun ketika peneliti bertanya pada kegiatan wawancara dengan NHAS 

menunjukan bahwa NHAS mendapatkan jawaban tersebut dari melihat pekerjaan 

temannya. Hal ini berarti NHAS belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika 

Berikut adalah hasil wawancara dengan NHAS : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

NHAS  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

NHAS  : Saya bingung untuk mengerjakan soal itu 

Peneliti : Mengapa demikian? 

NHAS  : Saya tidak mengerti cara mengerjakannya 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

NHAS  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas menunjukan bahwa NHAS sangat kesulitan 

dalam menerjakan soal nomor 3 tersebut sehingga ia hanya menggambarkan 

sebuah segitiga. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa NHAS tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

d) Soal nomor 4 

Sebuah pesawat pada ketinggian 1,25 km dari Andalas, terbang dengan 

ketinggian yang tetap sampai berada pada suatu titik X. Berapa jarak yang harus 

ditempuh pesawat tersebut agar berada pada titik X dimana titik X berjarak 3,25 

km dari Andalas? 
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(1) Subjek AR 

 

Gambar 4.27 Jawaban Soal Nomor 4 AR 

Keterangan 

 LKAR1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek AR 

Berdasarkan jawaban pada gambar 4.27 menunjukan bahwa  AR  tidak 

dapat menjawab soal nomor 4 tersebut dengan lengkap. Ia hanya menggambar 

sebuah segitiga. Hal ini berarti AR belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan AR : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

AR  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

AR  : Saya bingung untuk mengerjakan soal itu 

Peneliti : Mengapa demikian? 

AR  : Saya tidak mengerti cara mengerjakannya 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

AR  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas menunjukan bahwa AR sangat kesulitan 

dalam menerjakan soal nomor 4 tersebut sehingga ia hanya menggambarkan 
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sebuah segitiga. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa AR tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

(2) Subjek NHAS 

  

Gambar 4.28 Jawaban Soal Nomor 4 NHAS 

Keterangan 

 LKNHAS1S4 = langkah pertama soal nomor 4 subjek NHAS 

ABerdasarkan jawaban pada gambar 4.28 menunjukan bahwa  NHAS  tida 

dapat menjawab soal nomor 4 tersebut dengan lengkap. Ia hanya menggambar 

sebuah segitiga. Hal ini berarti NHAS belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan NHAS : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

NHAS  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

NHAS  : Saya bingung untuk mengerjakan soal itu 

Peneliti : Mengapa demikian? 

NHAS  : Saya tidak mengerti cara mengerjakannya 
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Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

NHAS  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas menunjukan bahwa NHAS  sangat kesulitan 

dalam menerjakan soal nomor 4 tersebut sehingga ia hanya menggambarkan 

sebuah segitiga. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa NHAS tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

e) Soal nomor 5 

Seutas kabel sepanjang 25 m dijatuhkan dari puncak suatu menara dan 

menyentuh sebuah titik yang berjarak 7m dari kaki menara. Berapakah panjang 

kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan puncak menara tersebut ke titik 

yang lain yang berjarak 18 m dari menara? 

(1) Subjek AR 

 

Gambar 4.29 Jawaban Soal Nomor 5 AR 

Keterangan 

 LKAR1S3 = langkah pertama soal nomor 3 subjek AR 

Berdasarkan jawaban pada gambar 4.29 menunjukan bahwa  AR  tidak 

dapat menjawab soal nomor 5 tersebut dengan lengkap. Ia hanya menggambar 
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sebuah segitiga. Hal ini berarti AR belum mampu memenuhi indikator koneksi 

matematika. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan AR : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

AR  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

AR  : Saya bingung untuk mengerjakan soal itu 

Peneliti : Mengapa demikian? 

AR  : Saya tidak mengerti cara mengerjakannya 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

AR  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas menunjukan bahwa AR  sangat kesulitan 

dalam menerjakan soal nomor 5 tersebut sehingga ia hanya menggambarkan 

sebuah segitiga. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa AR tidak mampu 

memenuhi indikator koneksi matematika. 

(2) Subjek NHAS 

 

Gambar 4.30 Jawaban Soal Nomor 5 NHAS 
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Berdasarkan jawaban pada gambar 4.30 menunjukan bahwa  NHAS  tida 

dapat menjawab soal nomor 5. Hal ini berarti NHAS belum mampu memenuhi 

indikator koneksi matematika. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan NHAS : 

Peneliti : Coba ceritakan bagaimana kamu mendapatkan jawaban seperti 

itu? 

NHAS  : (hanya diam) 

Peneliti : Mengapa diam saja? 

NHAS  : Saya bingung untuk mengerjakan soal itu 

Peneliti : Mengapa demikian? 

NHAS  : Saya tidak mengerti cara mengerjakannya 

Peneliti : Apa belum pernah diajarkan sebelumnya? 

NHAS  : Sudah pak, tapi lupa 

Berdasarkan percakapan diatas menunjukan bahwa NHAS  sangat kesulitan 

dalam menerjakan soal nomor 5 tersebut sehingga ia hanya menuliskan nomor 

tanpa ada jawaban sedikitpun. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa 

NHAS tidak mampu memenuhi indikator koneksi matematika. 

B. Temuan Peneliti 

Melalui berbagai metode yang telah peneliti lakuhkan, akhirnya peneliti 

menemukan beberapa temuan penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Temuan kemampuan koneksi matekatis siswa berkemampuan tinggi kelas 

VIII-F  SMPN 2 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 

a. Pada subjek pertama 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar  
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2) Siswa dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa mampu memperluas ide matematikanya. 

b. Pada subjek kedua 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar  

2) Siswa dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa mampu memperluas ide-ide matematikanya 

2. Temuan kemampuan koneksi matekatis siswa berkemampuan sedang kelas 

VIII-F  SMPN 2 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 

a. Pada subjek pertama 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar  

2) Siswa mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa kurang mampu memperluas ide-ide matematika 

b. Pada subjek kedua 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar  

2) Siswa mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa mampu memperluas ide-ide matematika 

3. Temuan kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan rendah kelas 

VIII-F  SMPN 2 Gondang Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 

a. Pada subjek pertama 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar, naun 

hasil jawaban merupakan contekan dari teman 

2) Siswa belum mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa kesulitan dalam memperluas ide-ide matematika 
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b. Pada subjek kedua 

1) Siswa dapat menjawab soal dari peneliti secara sistematis dan benar, 

namun hasil jawabanya adalah hasil contekan 

2) Siswa belum dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari 

3) Siswa kesulitan dalam memperluas ide-ide matematika 

 


