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ABSTRAK 

Devi Triana, 2022. Pengaruh Gaya Kognitif dan Motivasi Belajar Pasca 

Covid-19 terhadap Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas VIII SMP Se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Skripsi.Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Pembimbing 1 Dr.Rukli, M.Pd.,M.Cs. dan Pembimbing 2  

Dr.Takdirmin, M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif dan 

motivasi pasca covid-19 terhadap kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII 

SMP se-kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah ex-post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang tahun ajaran 2022/2023 dengan 

total 231 siswa dengan jumlah sampel 80 yang diambil menggunakan tekhnik 

Clusterl Random Sampling. Teknik pengumpulan data meggunakan instrument 

berupa: (1) Tes GEFT pada gaya kognitif, (2) angket motivasi belajar, (3) tes 

kemampuan koneksi matematika. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda dengan bantuan SPSS.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa; (1) Gambaran tentang gaya kognitif 

siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yaitu dengan 

sebanyak 43 orang siswa memiliki gaya kognitif field dependent dan sebanyak 37 

orang siswa memiliki gaya kognitif field independent. Pada motivasi belajar berada 

pada kategori rendah dengan persentasi 39% dan kemampuan koneksi matematika 

juga berada pada kategori rendah dengan persentasi 34%. (2) Gaya kognitif dan 

motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa ini dilihat dari nilai Fhitung sebesar 67,046 dan nilai 

signifikansi bernilai 0,001. Karena nilai Fhitung > Ftabel (67,046 > 3,11) dan nilai 

signifikansi bernilai 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,001 < 0,05), dan 

R2 = 0,635 yang berarti gaya kognitif dan motivasi belajar berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa sebesar 64% dan 36% dipengaruhi oleh 

faktor lain. (3) Gaya kognitif secara parsial mempunyai pengaruh signifikan akan 

kemampuan koneksi matematika siswa di kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko 

kabupaten Enrekang. Hal ini berdasarkan perolehan dari nilai thitung > ttabel (11,475 

> 1,990) dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 (0,001 < 

0,05) dengan memberi konstribusi sebesar 69%.  

 

Kata kunci: Gaya Kognitif; Motivasi Belajar; Kemampuan Koneksi Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu upaya dalam memfasilitasi kegiatan belajar guna menumbuh 

kembangkan sumber daya manusia peserta didik dapat dikatakan sebagai usaha 

dalam pendidikan. Pendidikan menunjang perkembangan segala potensi peserta 

didik yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Proses pendidikan pada 

umumnya dilangsungkan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang 

merupakan proses belajar mengajar. Dimana dalam setiap proses belajar mengajar 

yang berlangsung akan mendatangkan koneksi matematika, yang biasanya dikenal 

dengan koneksi matematika belajar. 

Namun terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 wabah Covid-19 ditetapkan 

oleh WHO dengan status pandemi sehingga sejak saat itu bentuk kegiatan manusia 

diberbagai belahan dunia berubah drastis tak terkecuali kegiatan di sekolah. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal memiliki peranan penting 

dalam usaha mengembangkan dan membina potensi yang dimiliki siswa. Dalam 

upaya meningkatkan mutu lulusan, khususnya pendidikan di sekolah, tidak terlepas 

dari masalah koneksi matematika belajar yang dicapai oleh siswa. Koneksi 

matematika belajar yang maksimal didapat berkat kesungguhan dari siswa maupun 

guru sebagai pendidik. 

Matematika adalah kunci arah peluang-peluang. Bagi seorang peserta didik 

keberhasilan mempelajarinya akan membuka pintu karir yang cemerlang pada masa 

berikutnya. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006) tentang standar 
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isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa pelajaran 

matematika di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

menyelesaikan masalah, mengomunikasikan gagasan dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Matematika dalam kehidupan 

masyarakat sehari hari dapat dijadikan alat bantu manusia untuk memahami dan 

menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. 

Salah satu keberhasilan atau kegagalan dalam proses pembelajaran, baik 

formal maupun informal adalah kemampuan koneksi matematika. Ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematika siswa. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematika tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah 

faktor fisiologis dan faktor psikologi. Faktor fisiologis meliputi kondisi fisik secara 

umum dan kondisi panca indra. Faktor psikologi meliputi intelegasi, bakat, 

motivasi, perasaan, kecemasan, sikap dan minat. Gaya kognitif merupakan salah 

satu faktor psikologi yang berkaitan dengan pembelajar.  

Dari hasil observasi saya di SMPN 2 Alla bahwa gaya kognitif dan motivasi 

belajar sangatlah berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematika siswa. Hal 

ini bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari seperti gaya belajar yang monoton yaitu 

gaya belajar yang dilakukan begitu saja tanpa adanya hal yang berbeda dari cara 

penyampaian materi. Sehingga siswa akan dengan sendirinya kurang termotivasi 

dalam kegiatan belajarnya dan akibatnya koneksi matematika pun kurang maksimal 

she ingga sulit untuk memperhatikan, memahami pelajaran dan akan mendapat nilai 
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kurang dari kkm terutama dalam bidang matematika karena menganggap 

matematika itu sulit dan terlalu banyak rumus yang digunakan.  

Gaya kognitif digambarkan sebagai kestabilan dan persisten dimensi 

kepribadian yang mempengaruhi sikap, nilai, dan interaksi sosial. Ini merupakan 

karakteristik dari proses kognitif yang khusus untuk individu atau kelompok 

individu tersebut. Gaya kognitif merupakan salah satu faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh guru dalam pembelajaran, di samping proses pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran inovatif.  

Menurut pendapat Hamzah (2013: 39) kemampuan dalam merancang dan 

memodifikasi materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta metode 

pembelajaran, koneksi matematika siswa dapat dicapai dengan maksimal adalah usaha 

belajar menggunakan gaya kognitif. (Dibyantoro, 2013) Gaya belajar kognitif 

merepresentasikan kebiasaan perilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam 

memikirkan, menerima, memecahkan masalah maupun dalam menyimpan 

informasi. 

Gaya belajar setiap siswa disesuaikan dengan kebiasaan cara belajar dari 

dalam diri. Gaya belajar dapat didefinisikan dalam berbagai aspek, tergantung pada 

persepsi seseorang. Ada yang belajar dengan cara membaca, ada yang belajar 

dengan cara mendengarkan, dan ada pula yang belajar dengan cara menemukan. 

Setiap individu tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, banyak individu yang 

memiliki lebih dari satu gaya belajar, namun pada dasarnya gaya belajar yang 

dominan dimiliki individu hanya satu, sesuai dengan kemampuan individu tersebut 

dalam memahami proses pembelajaran. 
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Slameto (2010: 132) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi kemapuan intelektual siswa diantaranya faktor fisik, faktor 

emosional dan faktor motivasi”. Faktor pendorong atau penyemangat belajar setiap 

siswa tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Terdapat siswa yang sudah 

terbiasa harus belajar karena sudah menjadi kebutuhan, namun juga terdapat siswa 

yang harus mendapatkan motivasi belajar dari guru supaya siswa tersebut tumbuh 

minat dalam didrinya untuk belajar. Kewajiban seorang guru untuk memastikan 

setiap siswanya memahami setiap materi yang diajarkan. Walaupun terkadang 

setiap siswa memiliki motivasi tersendiri dalam belajar, bahkan ada juga yang tidak 

memiliki motivasi sehingga siswa tersebut tidak mempunyai keinginan untuk 

belajar. Meskipun begitu, sebagai guru harus peduli dan membantu terhadap siswa 

yang mengalami masalah tersebut, sehingga siswa dapat menumbuhkan motivasi di 

dalam dirinya. 

Motivasi belajar sangat penting bagi siswa karena sangat mempengaruhi 

seberapa banyak siswa yang akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran 

atau seberapa banyak penyerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan 

kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar akan menggunakan kognitif 

yang lebih tinggi dalam mempelajari materi tersebut sehingga siswa dapat 

menyerap dan menangkap lebih baik. Tingkah laku siswa didorong oleh motif-

motif tertentu, dan perbuatan belajar akan berhasil apabila didasarkan pada motivasi 

yang ada pada siswa. Siswa dapat dipaksa untuk mengikuti sesuatu perbuatan, tetapi 

ia tidak dapat dipaksa untuk menghayati perbuatan itu sebagai mestinya. Dengan 

adanya motivasi belajar yang baik maka siswa akan lebih mudah dan senang belajar 
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matematika sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Inilah yang menjadi tugas 

guru bagaimana caranya agar siswa mau belajar, dan memiliki keinginan utnuk 

belajar secara kontinu. 

Motivasi belajar siswa bisa didapat dari dorongan luar maupun yang sudah 

ada di dalam dirinya. Motivasi tersebut adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi 

intrinsik, ada keinginan meningkatkan koneksi matematika karena ingin lebih 

unggul dari teman-temannya, ingin mendapatkan sanjungan dari teman temannya 

maupun dari guru mata pelajaran, maka jika ingin hal tersebut terjadi maka siswa 

akan memotivasi dirinya untuk belajar. Namun, ada juga siswa yang berusaha 

menginginkan koneksi matematika belajar yang baik semata-mata karena kebiasaan 

dia belajar, karena siswa tersebut belajar hanya untuk mendapatkan pengetahuan, 

nilai, maupun keterampilan. Karena satu-satunya jalan untuk menuju tujuan yang 

diinginkan ia harus belajar dan tanpa belajar tidak mungkin mendapatkan 

pengetahuan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar menurun adalah pada saat 

jam pelajaran sedang berlangsung terlihat masih banyak siswa yang terlambat 

masuk kelas, banyak yang malas ketika disuruh mencatat materi pelajaran, ada 

beberapa yang masih mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah, bahkan ketika pada 

jam terakhir pelajaran kebanyakan siswa menuntut untuk pulang lebih cepat 

padahal belum jam berakhir sekolah. Harapannya dengan terciptanya gaya belajar 

yang maksimal dan diimbangi motivasi belajar siswa, dapat meningkatkan koneksi 

matematika belajar. Banyaknya siswa yang berhasil dan memperoleh pekerjaan 
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lebih layak karena sekolah, dapat merubah pandangan masyarakat sekitar mengenai 

pendidikan di sekolah terutama di SMP. 

Beberapa tahun belakangan kegaiatan belajar siswa di sekolah terbatas 

karena adanya wabah Covid-19, sehingga siswa hanya belajar di rumah. Situasi ini 

merupakan suatu hal yang baru sehingga menjadi tantangan yang sangat berat bagi 

siswa, guru dan orang tua siswa. Rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan 

teknologi merupakan masalah utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

Selain itu terdapat masalah lain yang juga tidak kalah penting yaitu kurangnya 

fasilitas penunjang pembelajaran secara online, banyak siswa tidak memiliki 

smartphone sehingga menyulitkan guru melaksanakan pembelajaran 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka tugas seorang guru ternyata 

sangat berat. Mengingat tugasnya yang berat itu dapat dikatakan bahwa seorang 

guru merupakan pemegang kunci keberhasilan pendidikan. Ia dituntut untuk lebih 

profesional dan memiliki sikap teladan tehadap motivasi belajar dalam 

mengembangkan keingintahuan mereka. Dengan demikian, tantangan seorang guru 

antara lain memupuk bakat, minat, motivasi dan kreativitas siswa dalam 

melaksanakan tugasnya. Dari sini akan tercipta kondisi dimana tugas yang 

dahulunya dirasakan berat menjadi ringan karena didorong oleh gaya belajar dan 

motivasi belajar yang meningkat sehingga tujuan dari sebuah pengajaran akan 

tercapai koneksi matematika yang maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penilitian yang mengkaji 

“Pengaruh Gaya Kognitif dan Motivasi Belajar Pasca Covid-19 Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas VIII SMP Se-Kecamatan 
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Baroko Kabupaten Enrekang”. Hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan 

solusi kepada siswa siswi SMP kelas VIII di Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya diajukan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh gaya kogitif pasca covid-19 terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang ? 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar pasca covid-19 terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang ? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar pasca covid-19 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang ? 

4. Seberapa besar pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar pasca covid-19 

terhadap kemampuan koneksi belajar matematika siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kogitif pasca covid-19 terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar pasca covid-19 terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang.  

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar pasca covid-19 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang.  

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar 

pasca covid-19 terhadap kemampuan koneksi belajar matematika siswa kelas 

VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis yang tak lain adalah sebagai berikut : 

a. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Dapat menjadi referensi pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di 

kelas. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat mengaplikasikan materi perkuliahan yang telah diperoleh. 
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2) Peneliti dapat memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam menganalisis 

kemampuan koneksi matematika siswa. 

3) Peneliti dapat menambah pengalaman mengajar dilingkungan sekolah. 

4) Peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam 

pembelajaran dilingkungan sekolah. 

5) Peneliti dapat meningkatkan kemampuan pedagogic, professional, sosial, dan 

kepribadian. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis gaya kognitif dan 

motivasi belajar sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan siswa terhadap 

koneksi matematika. 

c. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi kepada guru mengenai jenis gaya kognitif siswa dan 

motivasi belajar siswa. 

2) Sebagai bahan referensi atau masukan kepada guru untuk merancang 

pembelajaran maupun tugas yang sesuai dengan gaya kognitif dan motivasi 

belajar siswa. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi kepada pihak sekolah 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembeljaran di kelas sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat. 
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BAB I1 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Gaya Kognitif 

a. Pengertian gaya kognitif 

Setiap individu memiliki karakteristik khas, yang tidak dimiliki leh individu 

lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap individu berbeda satu sama lain. 

Perbedaan karakteristik dari setiap individu dalam menanggapi informasi, 

merupakan gaya kognitif yang bersangkutan. 

Gaya kognitif adalah salah satu hal yang seharusnya diperhatikan dalam 

suatu proses pembelajaran. Gaya kognitif merajuk pada cara seseorang memproses, 

menyimpan maupun menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau 

menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. Disebut sebagai gaya bukan 

kemampuan karena merujuk pada bagaimana seseorang memproses informasi dan 

memecakan masalah dan bukan merujuk pada bagaimana proses penyelesaian yang 

terbaik. 

Salah satu tinjauan perbedaan ini adalah aspek perseptual dan intelektual. 

Aspek perseptual dan intelektual mengungkapkan bahwa setiap individu 

mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu yang lain. Ciri khas tersebut 

adalah sebagai berikut: (a) kebiasaan memberikan perhatian, menerima, 

menangkap, menyeleksi dan mengorganisasikan stimulus (kegiatan perseptual); (b) 

menginterpretasi, mengonversi, mengubah bentuk, mengingat kembali dan 

mengklasifikasikan suatu informasi intelektual (kegiatan intelektual). Sesuai 



 
11 

 

dengan tinjauan aspek perseptual intelektual tersebut dikemukakan bahwa 

perbedaan individu dapat diungkapkan oleh tipe-tipe kognitif yang dikenal dengan 

gaya kognitif. 

Ada beberapa pengertian tentang gaya kognitif yang dikemukakan oleh para 

ahli, yang pada prinsipnya pengertian tersebut relative sama. Ngilawajan (2013: 73) 

menyatakan bahwa gaya kognitif adalah sebuah cara yang digunakan oleh 

seseorang untuk memproses, menyimpan dan menggunakan informasi untuk 

menanggapi suatu tugas atau berbagai jenis situasi yang ada di lingkungannya. 

Gaya kognitif berkaitan dengan dengan kegiatan berfikir. Seperti yang diungkapkan 

oleh Argarini (2014: 4) gaya kognitif merupakan karakteristik yang dimiliki oleh 

individu dalam berfikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan. 

Suryati (dalam Murtafiah, 2018: 76) menyatakan bahwa gaya kognitif 

merupakan gaya seseorang dalam berfikir yang berkaitan dngan bagaimana 

seseorang tersebut menerima, mnyimpan, mengolah, dan menyajikan suatu 

informasi. Pendapat lain dalam penelitian Rahmatia, dkk (2014: 63) yang 

mengungkapkan bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam 

menerima, menganalisis, dan merepon tindakan kognitif yang diberikan. Kedua 

pendapat ini mnjlaskan bahwa gaya kognitif terdapat beberapa karakteristik 

seseorang dalammenanggapi suatu informasi. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa gaya kognitif merupakan gaya atau karakteristik individu 

dalam menerima, memproses, mengolah, bersifat menyajikan, menyimpan maupun 
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menggunakan informasi untuk menanggapi tugas atau menanggapi berbagai 

informasi yang ada di lingkungannya. 

b. Gaya kognitif Field Independent dan Field Dependent 

Pakar Pendidikan (dalam Rahman, 2008: 455) membedakan gaya kognitif 

berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya berdasarkan faktor psikologis. Gaya 

kognitif berdasarkan faktor psikologis meliputi ; gaya kognitif field independent 

dan  field dependent. Puspanada dan Suriyah (2017: 225) menyatakan bahawa siswa 

field independent dalam menerima informasi cenderung mengandalkan cara 

menghafal, sedangkan siswa field dependent memiliki kemampuan analisis yang 

tinggi dalam menerima dan memproses informasi. 

Puspanada dan Suriyah (2017: 226) menyatakan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif field independent akan menemukan kesulitan dalam memproses informasi, 

namun mudah dalam persepsi bila informasi yang diberikan dimanipulasi sesuai 

dengan konteksnya. Artinya jika konteksnya dirubah, siswa dengan gaya kognitif 

field independent cenderung lemah persepsinya. Puspanada dan Suriyah (2017: 

226) juga mengungkapkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent lebih 

suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang telah ditetapkan. Hasil penelitian 

Nuraina, dkk (2018: 187) menyatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif field 

dependent mampu menjelaskan pendapatnya secara umum. 

Puspanada dan Suriyah (2017: 226) mengungkapkan bahwa karakteristik 

siswa dengan gaya kognitif field independent cenderung mengungkapkan faktor-

faktor internal sebagai acuan atau arahan dalam memproses informasi, dan akan 

lebih efisien jika bekerja sendiri. Faktor internal yang dimaksud adalah 
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pengetahuan atau informasi yang telah dimiliki. Selain itu Puspanada dan Suriyah 

(2017: 225) juga mengungkapkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field 

independent memiliki rasa percaya diri dengan tinggi. Hasil penelitian Nuraina, dkk 

(2018: 187) menyatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent 

mampu menjelaskan pendapatnya secara rinci. 

Witkin (dalam Aini, 2017: 18) mengungkapkan perbedaan gaya kognitif 

field dependent dan field independent yaitu siswa dengan gaya kognitif field 

dependent adalah siswa yang memiliki pemikiran yang global, dalam menerima 

informasi mengutamakan motivasi eksternal. Sedangkan siswa ddengan gaya 

kognitif field independent adalah siswa yang memiliki karakteristik tidak mudah 

dipengaruhi lingkungan sekitarnya, memilih profesi yang bersifat individual, dan 

mengutamakan motivasi dari diri sendiri. 

Individu yang memiliki gaya kognitif field dependent mengalami kesulitan 

dalam membedakan stimulus melalui situasi yang dimiliki sehingga persepsinya 

mudah dipengaruhi oleh manipulasi ari situasi sekelilingnya. Individu yang sulit 

melepaskan diri dari keadaan yang mengacaukan yaitu individu yang field 

dependent, akan menemukan kesulitan dalam masalah-masalah yang menuntut 

keterangan diluar konteks. Individu yang field dependent akan mengorganisasikan 

apa yang diterimanya sebagaimana yang disajikan. Sedang pada individu yang field 

independent, akan mampu menanggulangi apa yang diterimanya dengan mencari 

komponen-komponen yang diletakkan pada permasalahan yang dihadapinya. Maka 

dari itu, dapat dikatakan bahwa individu yang memiliki gaya kognitif field 

independent dalam menanggapi stimulus mempunyai kecenderungan 
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menggunakan persepsi yang dimilikinya sendiri dan lebih analitis. Individu yang 

memiliki gaya kognitif field dependent dalam menanggapi sesuatu stimulus 

mempunyai kecenderungan menggunakan isyarat lingkungan sebagai dasar dalam 

persepsinya dan cenderung memandang suatu pola sebagai suatu keseluruhan, tidak 

memisahkan bagian-bagiannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersbut, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik siswa dengan gaya kognitif field independent adalah dididik mandiri 

atau berdiri sendiri artinya akan lebih efisien jika bekerja sendiri, dalam 

menyampaikan pendapatnya akan menjelaskan secara rinci, cara berbicara cepat 

dan kurang mampu dalam hubungan sosialnya, sedangkan siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dididik untuk selalu memperhatikan orang lain, dalam 

menjelaskan pendapatnya akan dijelaskan secara umum, cara berbicara lambat agar 

dapat dimengerti oleh orang lain, dan mempunyai hubungan sosial yang luas. 

c. Indikator gaya kognitif 

Menurut Susanto (2015: 37) membedakan gaya kognitif berdasarkan 

beberapa faktor, salah satunya berdasarkan faktor psikologis. Gaya kognitif 

berdasarkan faktor psikologis meliputi: 

1) Gaya kognitif field independent yaitu kecederungan memilih belajar 

individual, merespon dengan baik, dan independent (berdiri sendiri). 

2) Gaya kognitif filed dependent yaitu kecenderungan memilih belajar dalam 

kelompok dan sesering mungkin berinteraksi dengan orang lain, memerlukan 

penguatan yang bersifat ekstrinsik. 
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2. Motivasi belajar 

a. Pengertian motivasi belajar 

Kehidupan manusia dipengaruhi oleh motivasi yang erat kaitannya dengan 

harapan dan kemauan belajar motivasi itu tumbuh dalam diri seseorang dapat 

mencapai tujuan belajar. Dalam belajar, motivasi itu tumbuh dalam diri seseorang 

dan dapat dirangsang dari luar. Motivasi belajar bukanlah sesuatu yang siap jadi, 

tetapi diperoleh dan dibentuk oleh lingkungan.  

Motivasi memiliki akar kata dari Bahasa latin movere, yang berarti gerak 

atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu memberikan motivasi dapat diartikan 

ddengan memberikan gaya dorong sehingga sesuatu yang dimotivassi tersebut bias 

bergerak untuk memberikan pemahaman yang jelas mngenai motivasai. Berikut ini 

motivasi menurut beberapa ahli. 

Menurut Hamzah (2012: 3) motivasi juga dikatakan sebagai suatu dorongan 

kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Itu sebabnya sehingga kita sering mendengar istilah motif 

dan dorongan dikaitkan dengan keberhasilan. Motivasi dapat memberikan 

semangat atau dorongan yang luar biasa terhadapt seseorang untuk meraih sesuatu 

yang diharapkannya. 

Menurut Sardiman (2012: 57) motivasi juga bisa dikatakan sebagai 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang 

mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka ia akan berusaha 

untuk meniadakan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu bias dirangsang olh 

rngsangan dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh dari dalam diri seseorang. Dalam 
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kgiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagia keseluruhan daya penggerak 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Menurut Sumiati (2009: 59) motivasi belajar adalah sesuatu yang 

mendorong siswa untuk berperilaku yang langsung menyebabkan munculnya 

perilaku belajar matematika. Dengan motivasi belajar matematika yang tinggi siswa 

akan semangat menempuh proses belajar betapapun beratnya proses yang yang 

harus ditempuh, dan betapapun sulitnya materi matematika yang harus dimengerti. 

Menurut Hamzah B Uno (2013: 23) hakikat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku.  

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar matematika adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya perilaku seseorang ke arah suatu tujuan tertentu agar memiliki kemauan 

untuk bertindak dalam belajar khususnya belajar matematika. 

b. Jenis jenis motivasi belajar  

Didalam motivasi belajar terdapat jenis-jenis motivasi seperti motivasi 

intrinsik (motivasi dari dalam diri pribadi) dan motivasi ekstrinsik (motivasi dari 

luar diri pribadi). 

1) Motivasi Intrinsik 

Menurut Hamalik (dalam Aziz, 2017: 25) bahwa motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan 



 
17 

 

tujuan-tujuan siswa sendiri. Sardiman (2012: 59) mengungkapkan bahwa motivasi 

intrinsik juga dapat dikatakan sebagai motif-motif yang menjadi aktif danberfungsi 

tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain bahwa individu terdorong 

dari luar untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa adanya faktor 

pendorong dari luar.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi 

intirinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari 

kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri atau dengan kata lain motivasi 

intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar tetapi berasal dari diri sendiri. Jadi 

motivasi intrinsik muncul berdasarkan keadaan dengan tujuan esensial bukan 

sekedar atribut dan sereminal. Motivasi intrinsik yang dimaksud seperti: 

mempelajari buku buku yang berhubungan dengan pelajaran, belajar secara 

mandiri, sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam belajar, 

perhatian terhadap pelajaran, senang berdiskusi mengenai pelajaran, serta memiliki 

keinginan untuk berprestasi. 

Namun karena adanya Covid-19 beberapa tahun belakangan sehingga 

kegiatan di sekolah terbatas. Siswa-siswa hanya hanya bisa belajaran dengan 

metode pembelajaran jarak jauh. Hal ini mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dikarenakan banyak masalah yang menjadi kendala diantaranya yaitu kurangnya  

fasilitas yang menunjang pembelajaran secara online dan rendahnya kemampuan 

guru maupun siswa dalam menggunakan teknologi sehingga menyulitkan dalam 

proses belajar mengajar. 
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Kenyataan ini menuntut guru untuk lebih kreatif dalam memilih metode 

sehingga tujuan pembelajaran pasca pandemi tetap bisa tercapai. Diantara metode 

yang digunakan yaitu metode visit home.  

Metode visit home merupakan suatu metode belajar yang dirancang oleh 

guru dengan pola mengunjungi rumah-rumah. Nirmala & Annuar (2020) 

mengatakan metode visit home dilaksanakan guru bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa selama berada di rumah. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik: 

a) Adanya kebutuhan 

Dengan adanya kebutuhan maka hal ini menjadi motivasi siswa untuk 

berbuat dan berusaha, misalnya: siswa ingin mengetahui hasil dari soal yang 

diberikan, keinginan untuk mengetahui hasil tersebut menjadi pendorong yang kuat 

bagi siswa untuk belajar memecahkan soal. 

b) Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri 

Dengan mengetahui hasil dan prestasi diri, seperti apakah ia mendapat 

kemajuan atau tidak, hal ini menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar lebih giat 

lagi. Jadi dengan adanya pengetahuan sendiri tentang kemajuannya, metamotivasi 

tersebut akan timbul. 

c) Adanya cita-cita atau inspirasi 

Manusia itu tidak akan terlepas dari cita-cita, hal ini tergantung dari tingkat 

umur manusia itu sendiri. Mungkin anak kecil belum mempunyai cita-cita, akan 

tetapi semakin besar usia seseorang semakin jelas dn juga tegas, sehingga semakin 

mengetahui jati dirinya dan juga cita-citanya yang ingin dicapainya.  



 
19 

 

Apabila seseorang telah memiliki motivassi intrinsik dalam dirinya, maka 

ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi 

dari luar dirinya. Dalam aktifitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, 

terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit 

melakukan aktifitas belajar terus menerus. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar diri 

sendiri yang mendorong melakukan kegiatan belajar. Menurut Sardiman (2012: 70) 

motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

rangsangan atau dorongan dari luar. Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu 

dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktifitas belajar, siswa rajin 

belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan orang tuanya, pujian dari 

gurunya dan lain sebagainya.  

Dalam perspektif kognitif, motivasi instrinsik lebih signifikan bagi siswa 

karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau 

pengaruh orang lain. Perlu diperjelas bahwa bukan berarti motivasi intriksik tidak 

baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting karena 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis berubah-ubah dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik 

bagi siswa sehingga tidak bersemangat dalam melakukan proses belajar mengajar 

baik di sekolah maupun di rumah. 

Menurut Sardiman (dalam Aziz, 2017: 33) bahwa ada beberapa faktor 

ekstrinsik yang dapat menumbuhkan motivasi belajar diantaranya yaitu : 
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a) Hadiah 

Pemberian hadiah yang sederhana perlu digalakan karena cukup efektif 

untuk memotivasi siswa dalam kompetisi belajar.  

b) Pujian 

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat 

motivasi. Pujian adalah bentuk dari reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Pujian harus diberikan secara merata kepada siswa 

sebagai individu. 

c) Hukuman 

Hukuman akan menjadi alat motivasi bila dilakukan dengan pendekatan 

edukatif bukan karena dendam.pendekatan edukatif dimaksud di sini sebagai 

hukuman yang mendidik dan bertujuan mmperbaiki sikap dan perbuatan siswa yang 

dianggap salah. 

d) Persaingan dengan teman 

Kompetisi atau persaingan yang dapat dijadikan sebagai alat belajar dapat 

persaingan antar individu maupun antar kelompok. Jika ini dikelola dengan baik 

maka dalaminteraksi belajar akan kondusif. 

c. Indikator motivasi belajar 

Menurut Sardiman (2012: 83) ada beberapa indikator motivasi belajar 

diantaranya yaitu : 

1) Tekun dalam menghadapi tugas 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan 

3) Menunjukkan minat terhadapt bermacam-macam masalah 
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4) Lebih senang bekerja mandiri   

5) Cepat bosan dengan tugas-tugas yang berulang-ulang 

6) Tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini 

7) Senang mencari dan memecahkan masalah. 

3. Kemampuan Koneksi Matematika 

a. Pengertian kemampuan koneksi matematika 

Koneksi matematika merupakan dua kata yang berasal dari Mathematical 

Connection yang dipopulerkan oleh National Council Of Teacher Of Mathematics 

(NCTM) dan dijadikan sebagai standar kurikulum pembelajaran matematika 

sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat melakukan koneksi terlebih dahulu harus 

mngerti dengan permasalahannya harus mampu membuat koneksi dengan topik-

topik yang terkait. 

Menurut Susanti (2013: 14) koneksi matematika adalah bagian dari 

jaringan yang saling berhubungan dari paket pengetahuan yang saling berhubungan 

dari paket pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep kunci untuk memahami dan 

mengembangkan hubungan antara ide-ide matematika, konsep, dan prosedur. 

Hubungan antarkonsep dalam matematika tersebut marupakan hubungan Bersama-

sama konsep-konsep kunci yang mendasari ide matematika-matematika tertentu.  

Koneksi matematika adalah jembatan dimana pengetahuan sebelumnya 

atau pengetahuan baru digunakan untuk membangun atau memperkuat pemahaman 

tentang hubungan antara ide-ide matematika, konsep, alur, atau representasi. 

Susanti (2013: 17) menjelaskan bahwa koneksi antara aljabar dan geometri 

memiliki hubungan sejarah yang kuat. Menurut Schoenfeld penggunaan symbol 
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dalam bentuk variabel, konstanta, label, parameter, dan sebagainya berlimpah 

dalam aljabar dan geometri.siswa bekerja dengan menggunakan variabel dalam 

aljabar untuk membuat pernyataan umum, karakteristik dari prosedur umum, dan 

menyelidiki generalisasi masalah matematika. Ide variabel juga digunakan dalam 

geometri sebagai symbol yang melibatkan titik pelabelan, sisi, sudut, dan angka. 

Menurut Widarti (2012: 2) kemampuan koneksi matematika adalah 

kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan 

prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika dan 

kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalm bidang lain atau 

dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, koneksi matematika tidak 

hanya menghubungkanantar topik dalam matematika, tetapi juga menghubungkan 

matematika dengan berbagai ilmu lain dan dengan kehidupan. Kemampuan koneksi 

matematika adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan 

internal dan eksternal matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Sugiman (2008: 2) kemampuan koneksi matematika merupakan 

hal yang penting namun siswa yang menguasai konsep matematika tidak dengan 

sendirinya pintar dalam mengoneksikan matematika. Dalam sebuah penelitian 

ditemukan bahwa siswa sering mampu mendaftar konsep-konsep matematika yang 

terkait dengan masalah riil, tetapi hanya sedikit siswa yang mampu menjelaskan 

mengapa konsep-konsep tersebut digunakan dalam aplikasi itu. 

Kemampuan koneksi matematika diperlukan oleh siswa dalam 

mempelajari beberapa topik matematika yang memang saling terkait satu sama lain. 
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Jika suatu topik diberikan secara tersendiri maka pembelajaran akan kehilagan 

momen yang sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam belajar matematika secara umum. Tanpa kemampuan koneksi matematika, 

siswa akan mengalami kesulitan mempelajari matematika. Dengan demikian 

kemampuan koneksi matematika perlu dilatihkan kepada siswa sekolah. Apabila 

siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika maka pemahaman matematikanya 

semakin dalam dan bertahan lama karena mereka mampu melihat keterkaitan antar 

topik dalam matematika, dengan konteks selain matematika, dan dengan 

pengalaman hidup sehari-hari. 

b. Tujuan koneksi matematika 

Menurut NCTM, terdapat tiga tujuan koneksi matematika di sekolah, 

yakni: pertama, memperluas wawasan pengetahuan siswa. Dengan koneksi 

matematika, siswa diberikan suatu materi yang dapat menjangkau ke berbagai 

aspek permasalahan baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan 

yang diperoleh siswa tidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari saja. 

Kedua, memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan 

sebagai materi yang berdiri sendiri. Ketiga, menyatakan relevansi dan manfaat baik 

disekolah maupun diluar sekolah.melalui koneksi matematika, siswa diajarkan 

konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah dari berbagai bidang yang 

relevan, baik dengan bidang matematika itu sendiri maupun dengan bidang diluar 

matematika. 

Selain NCTM, Sumanrno juga menyatakan bahwa tujuan matematika 

disekolah antara lain adalah : memperluas wawasan pengetahuan siswa, 
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memandang matematika sebagai suatu kesatuan bukan sebagai materi yang berdiri 

sendiri, mengenali relevansi dan manfaat matematika, baik disekolah maupun 

diluar sekolah. 

Berdasarkan beberapa tujuan yang telah dikemukakan diatas, koneksi 

matematika dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu: koneksi antara topik 

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

dengan dunia nyata dalam kehiduoan sehari-hari. Dengan demikian,koneksi 

matematika diharapkan wawasan dan pemikiran siswa akan semakin terbuka 

terhadap matematika, tidak hanya berfokus pada topik tertentu yang sedang 

dipelajari, sehingga akan menimbulkan sikap positif terhadap matematika itu 

sendiri. Untuk dapat melihat dan mengukur sejauh mana siswa telah mampu 

melakukan koneksi matematika, soal yang digunakan sebaiknya mampu 

mengembangkan kreatifitas siswa dan mampu untuk menemukan keterkaitan antar 

proses dalam suatu konsep matematika serta antar topik pada matematika dan 

mampu menemukan keterkaitan matematika dengan disiplin ilmu lain. 

c. Indikator kemampuan koneksi matematika 

Kemampuan koneksi matematika dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk menghubungkan ide-ide matematika. Jihad (2008: 168) menguraikan 

indikator koneksi matematika, yakni : 

1) Memahami hubungan antar topik matematika.  

2) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain. 

3) Menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Kerangka Berpikir 

1. Gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi matematika 

Gaya kognitif merupakan gaya atau karakteristik individu dalam menerima, 

memproses, mengolah, bersifat menyajikan, menyimpan maupun menggunakan 

informasi untuk menanggapi tugas atau menanggapi berbagai informasi yang ada 

di lingkungannya. Gaya kognitif akan sangat membantu siswa dalam proses belajar 

terkhusus dalam mengerjakan suatu tugas sehingga berpengaruh pula pada 

kemampuan koneksi matematika siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan ciri khas 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki gaya kognitif yang 

berbeda juga 

Menurut Susanto (2015: 37) gaya kognitif dibedakan menjadi dua yaitu 

field independent dan field dependent. Perbedaan gaya kognitif akan berdampak 

pada kemampuan koneksi matematis tiap siswa. Siswa dengan gaya kognitif FI dan 

FD akan memenuhi beberapa atau semua dari indikator kemampuan koneksi 

matematika. Ulya (2015) mengatakan bahwa dalam penelitiannya terdapat korelasi 

positif dengan taraf tinggi antara gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi 

matematika. 

2. Motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi matematika 

Dalam pembelajaran matematika siswa terkadang kurang antusias dalam 

menerima materi karena menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit. Dalam hal ini motivasi belajar sangat membantu siswa untuk menghadapi 

permasalahan tersebut. Motivasi belajar mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

mengolah materi yang telah diberikan oleh guru. Motivasi belajar adalah tenaga 
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pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah 

suatu tujuan tertentu agar memiliki kemauan untuk bertindak dalam belajar. Siswa 

yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengembangkan kemampuannya. 

Sebaliknya jika siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah akan dengan 

mudah berhenti untuk belajar. Sehingga siswa yang memiliki motivasi belajar yang 

tinggi berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematikanya. 

3. Pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar terhadap kemampuan 

koneksi matematika. 

Karakteristik siswa dalam menangkap, menganalisis dan mengolah 

informasi dari suatu permasalahan materi pasti berbeda-beda. Faktor yang cukup 

erat kaitannya dengan kemampuan koneksi matematika dan perlu dipertimbangkan 

dalam pembelajaran matematika adalah gaya kognitif dan motivasi belajar. 

Gaya kognitif siswa merupakan karakteristik dari cara belajar 

siswa,dimana dalam belajar mata pelajaran yang dipilih, model pembelajaran yang 

dipilih, cara mengorganisir informasi, serta cara berinteraksi juga menunjukkan 

gaya kognitif yang dimiliki seseorang. Gaya kognitif akan membantu siswa dalam 

menyelesaikan suatu tugas yang tentunya harus dengan adanya motivasi belajar. 

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan semangat belajar. Demi menjamin kelangsungan belajar 

untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang dilakukan, motivasi belajar memiliki 

peranan penting dalam memberikan semangat dan rasa senang dalam belajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara gaya 

kognitif dan motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi matematika siswa. 



 
27 

 

C. Hasil Penelitian Relevan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya yaitu: 

1. Ariawan dan Nufus (2017) mengenai “Profil Kemampuan Koneksi Matematis 

Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah pada Mata Kuliah Kalkulus 1 

Ditinjau dari Gaya Kognitif” mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis yang dimiliki oleh mahasiswa ditinjau dari gaya kognitif field 

independent (FI), field medium (FM), field dependent (FD) masih kurang. Hal 

ini dapat dilihat dari tiga soal dimana setiap soalnya mewakili tiga indikator 

kemampuan koneksi matematika yang hanya satu soal dijawab dengan benar 

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

Persamaan penelitian Ariawan dan Nufus dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti kemampuan koneksi matematika dan gaya kognitif. 

Perebedaannya adalah pada penelitian tersebut yang diteliti yaitu kemampuan 

koneksi matematis ditinjau dari gaya kognitif, sedangkan pada penelitian ini 

adalah pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi matematika. 

Perbedaan lainnya terletak pada sasaran, penelitian tersebut sasarannya kepada 

mahasiswa pada mata kuliah kalkulus 1, sedangkan pada penelitian ini 

sasarannya adalah siswa SMP. 

2. Ani dkk (2016) melakukan penelitian mengenai “Proses Koneksi Matematika 

Berkemampuan Tinggi dan Rendah dalam Memecahkan Masalah bangun 

Datar”. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa siswa yang 

berkemampuan koneksi tinggimaka memiliki proses koneksi yang lebih 
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lengkap yakni koneksi internal dan eksternal pada pemecahan masalah. 

Sedangkan siswa dengan kemampuan koneksi matematika rendah tidak 

melakukan pengecekan kembali dalam penyelesaian masalah. Penelitian 

terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu mengamati 

kemampuan koneksi matematika siswa. Perbedaannya adalah peneletian 

terdahulu mengamati proses kemampuan koneksi matematika siswa 

berdasarkan tinggi dan rendah, sedangkan penelitian saat ini mengamati gaya 

kognitif dan motivasi belajar matematika terhadap kemampuan koneksi 

matematika. 

3. Jatmiko (2015) yang berjudul “Hubungan Motivasi Belajar dengan Koneksi 

matematika Matematika Siswa Kelas X SMK Nahdatul Ulama Pace Nganjuk”. 

Mengemukakan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi belajar dengan koneksi matematika matematika. Penelitian terdahulu 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama 

meneliti terkait motivasi belajar siswa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu meneliti terkait hubungan 

motivasi belajar matematika dengan koneksi matematika matematika siswa, 

sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait pengaruh motivasi belajar 

matematika terhadap koneksi matematika siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Witkin (Suryanti, 2014: 1395), menunjukkan 

bahwa pendekatan gaya kognitif FI dan FD bermanfaat jika diterapkan untuk 

permasalahan yang berhubungan dengan Pendidikan. Pada penelitian terdahulu 

ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap koneksi matematika. Perbedaan 
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dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu meneliti 

terkait gaya kognitif terhadap koneksi matematika, sedangakan penelitian 

sekarang ini terkait pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi 

matematika siswa.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Razzazal (2016) yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi 

SMAN”. Mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara motivasi belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas X SMAN 2 Sungai Ambawang. Penelitian ini memiliki sedikit 

kesamaan ddengan penelitian yang sekarang ini yaitu sama-sama meneliti 

terkait motivasi belajar siswa. Namun juga terdapat perbedaan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Haris Razzazal terkait pengaruh motivasi 

belajar terhadap hasil belajar sedangkan penelitian sekarang ini terkait 

pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar pasca covid-19 terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dan beberapa hasil penelitian relevan, 

berikut ini adalah hipotesis statistik yang digunakan sebagai mengukur pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai 

berikut: 

1. H0 = Tidak terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi 

matematika siswa 
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   H1 = Terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi 

matematika siswa 

2. H0 = Tidak terdapat pengaruh motivasi belajar matematika terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa. 

   H1 = Terdapat pengaruh motivasi belajar matematika terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa. 

3. H0 = Tidak terdapat pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar 

matematika terhadap kemampuan koneksi matematika siswa  

   H1 = Terdapat pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar matematika 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode ex-post facto. Menurut 

Sugiyono (2010: 7), ex-post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang terjadi, kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini 

menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen. Namun, 

dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel 

dalam penelitian. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

dimana data yang diperoleh berkaitan dengan angka yang menyebabkan 

penggunaan Teknik analisis statistik. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan berada di SMP se- Kecamatan Baroko, Kabupaten 

Enrekang. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang dilakukan dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VIII 

SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dengan jumlah keseluruhan 3 

sekolah pada populasi dalam penelitian ini yaitu SMPN 2 Alla, MTs 

Muhammadiyah Tongko, dan SMPN 5 Alla yang terdiri dari beberapa siswa yaitu: 
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Tabel 3.1 Populasi Siswa 

NAMA SEKOLAH KELAS JUMLAH SISWA 

 

SMP NEGERI 2 ALLA 

VIII A 32 

VIII B 32 

VIII C 31 

 

SMP NEGERI 5 ALLA 

VIII A 25 

VIII B 26 

VIII C 26 

 

MTs MUHAMMADIYAH TONGKO 

VIII A 29 

VIII B 30 

TOTAL SISWA 231 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Menurut Arikunto (2010) apabila populasi 

penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, 

akan tetapi jika populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 10-15% dan 20-25% atau lebih. Berpijak pada pendapat tersebut, 

maka peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 35% dari populasi 

yang ada, karena jumlah populasi yang ada melebihi 100 siswa yaitu 231 siswa. 

Berarti 231 × 
35

100
 = 80, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

80 siswa. 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian 

NAMA SEKOLAH KELAS JUMLAH SAMPEL 

 VIII A 11 
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SMP NEGERI 2 ALLA VIII B 11 

VIII C 11 

 

SMP NEGERI 5 ALLA 

VIII A 9 

VIII B 9 

VIII C 9 

 

MTs MUHAMMADIYAH TONGKO 

VIII A 10 

VIII B 10 

TOTAL SAMPEL 80 

 

D. Desain Penelitian 

Desain ini menggunakan penelitian korelasional yang akan menganalisis 

terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel. Dalam menentukan desain 

penelitian yang baik harus didukung dengan penelitian yang tepat. Apabila tidak 

ada pedoman penelitian yang jelas sehingga tidak ada konsepsi yang benar maka 

seseorang tidak dapat melakukan penelitian. Berikut gambar paradigma desain atau 

pencarian sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

Keterangan: 

X1: Gaya kognitif 

 X1 

 

   X2 

Y 
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X2: Motivasi belajar matematika 

Y: Kemampuan koneksi matematika 

E. Variabel Penelitian  

Ada tiga variabel yang digunakan yaitu gaya kognitif, motivasi belajar 

matematika, dan kemampuan koneksi matematika. Variabel bebas diberi simbol  X 

dimana variabel ini melihat akibat dari munculnya variabel tersebut. Sedangkan 

variabel terikat yang diberi simbol Y untuk mengikuti perubahan terhadap variabel 

bebas. 

1. Gaya Kognitif (X1) serta Motivasi Belajar (X2) merupakan Variabel Bebas 

(Independent) 

2. Kemampuan Koneksi Matematika (Y) merupakan Terikat (Dependent) 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Gaya Kognitif 

Gaya kognitif yang dimaksud pada penelitian ini adalah merajuk pada 

karakteristik individu dalam menerima, memproses, mengolah, bersifat 

menyajikan, menyimpan maupun menggunakan informasi untuk menanggapi tugas 

atau menanggapi berbagai informasi yang ada di lingkungannya. Sesuai dengan 

indikatornya yaitu gaya kognitif field independent dan field dependent. 

2. Motivasi Belajar Matematika 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah 

suatu tujuan tertentu agar memiliki kemauan untuk bertindak dalam belajar baik itu 

dorongan dari luar maupun dari dalam diri sendiri. 
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3. Kemampuan Koneksi Matematika 

Kemampuan koneksi matematika yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa dalam menguasai konsep matematika, baik itu topik antar 

matematika, topik matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, 

ataupun topik matematika dengan ilmu lainnya. 

G. Prosedur Penelitian 

Beberapa langkah yang perlu diikuti oleh peneliti mulai dari awal hingga 

akhir. Dengan ini susunan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap permulaan yaitu proposal, izin dari pihak sekolah, dan penyusunan 

instrument 

2. Tahap pelaksanaan data yaitu persoalan dan teori hipotesis 

3. Pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, dan angket 

4. Data, analisis data 

5. Kesimpulan  

H. Instrumen Penelitian 

1. Tes 

Tes ini dilakukan agar dapat mengukur gaya kognitif siswa dan 

kemampuan koneksi matematika siswa. Bentuk dari gaya kognitif yaitu dengan 

Group Embedded Figure Test (GEFT). Tes ini bertujuan untuk menentukan sampel 

yang memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent.  

Sedangkan bentuk tes dari kemampuan koneksi matematika menggunakan 

soal dari beberapa jenis materi matematika, soal matematika yang berhubungan 
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dengan kehidupan sehari-hari, dan soal matematika yang berhubungan dengan ilmu 

lainnya. Pada tes ini disesuaikan dengan indikator yaitu memahami hubungan antar 

topik matematika, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam 

kehidupan sehari-hari, dan menggunakan koneksi antar topik matematika, antara 

topik matematika dengan topik yang lain. 

2. Angket 

Angket adalah sebuah susunan pernyataan yang akan diberikan oleh 

respon yang ingin diteliti. Dengan menggunakan angket penliti ingin menelusuri 

informasi motivasi belajar matematika yang dibuat dengan pernyataan yang sesuai 

dengan indikator 

Untuk mengukur pada variabel bebas yaitu dengan skala likert dengan 

pilihan Selalu (SS), Sering (S), kadang-kadang (KK), tidak pernah (TP). Untuk 

pengakuan positif skornya adalah SS=4, S=3, KK=2, TP=1, sedangkan untuk 

pernyataan negative memiliki skor sebaliknya. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Data beserta informasi agar dapat memperoleh yang benar serta akurat 

pada penelitian, tentunya dalam menggunakan metode penelitian ini haruslah 

sesuai. Dengan demikian, ada beberapa yang dapat dilakukan dalam metode 

pengumpulan data yaitu: 

1. Metode Tes 

Tes yang berupa soal materi dan latihan serta alat lainnya yang dapat 

digunakan agar dapat menilai pengetahuan, keterampilan, keahlian, ataupun 
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prestasi baik dari individu maupun lainnya. Semua siswa akan menggunakan tes 

pada akhir siklus 

2. Metode Angket 

Hal ini merupakan suatu daftar pernyataan atau laporan yang diatur baik, 

tersusun serta direncanakan, digunakan dalam memperoleh data kuantitatif. Metode 

ini merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan mendistribusikan 

daftar pernyataan kepada responden agar dapat menyelesaikan. Hal ini mencakup 

dari salah satu variabel bebas, kemudian memberikan kepada siswa dengan 

mendistribusikan setiap responden.  

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Langkah-langkah dalam pengolahan mengenai informasi disediakan 

diantaranya. 

a. Format nilai dan skor diolah dari jawaban tes dan angket setara dengan pedoman 

pada penskoran yang sudah ditampilkan pada bagian instrument penelitian. 

b. Siswa yang telah mengisi tes serta angket akan diberikan skor sesuai dengan 

kunci jawaban yang telah dibuat.  

c. Menghitung keseluruhan nilai dari tes beserta angket dari jawaban siswa yang 

telah diisi.  

d. Menjelaskan informasi bersama menggambarkan mean, median, modus, standar 

deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum responden. Selanjutnya  

menganalisa kecenderungan apakah hasil informasi dikatakan amat baik, baik, 

kurang baik, buruk. 
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2. Analisis statistik inferensial  

Pada hasil uji terhadap motivasi belajar matematika ini digunakan untuk 

menganalisis, hasil angket dari variabel bebas. Untuk variabel bebas beserta 

variabel terikat dilakukan tes analisis secara bersama-sama. Berikut yang harus 

dilakukan yaitu : 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk memenuhi beberapa syarat sebelum 

digunakan untuk menguji dan menganalisis hipotesis yang akan dimasukkan dalam 

model regersi. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini adalah : 1) Uji Normalitas 

dan 2) Uji Linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Ini digunakan sebagai mengecek pada populasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini biasanya didistribusikan atau sebaliknya. Alat yang dapat banyak 

model. Kolmogrov-Smirnov salah satu yang dapat digunakan dengan statistik oleh 

agar dapat memeriksa kolom yang signifikan. Adapun uji kolmogrov Smirnov 

untuk normalitas yaitu: 

D = Max |F0 (Xί) - SN (Xί) | 

Keterangan = 

D  = Deviasi Maksimum 

F0 (Xί)  = Fungsi Distribusi kumulatif yang ditentukan 

SN  = DIStribusi frekuensi kumulatif observasi 

Data didistribukan jika kriteria nilai signifikan 5% (α = 0,05) pada evaluasi 

data serta jika nilai signifikan <0,05 maka data didistribusikan secara normal. 
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2) Uji Linearitas 

Pengujian ini digunakan sebagai pengambilan keputusan, itu diamati dari 

ukuran nilai yang signifikan, kecuali nilai signifikan ≥ 0,05, seseorang dapat 

menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel secara linear. Uji linearitas ini 

digunakan dengan analisis berikut: 

a) Jika nilai Fhitung < Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 

(dk) = (k-2) dn (n-k) maka hubungan variabel bebas dan variabel terikat 

bersifat linear atau H0 diterima. 

b) Jika nilai Fhitung >Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) 

= (k-2) dan (n-k) maka hubungan variabel bebas dan variabel terikat bersifat 

linear atau H0 ditolak 

b. Uji Hipotesis 

1) Regresi Linear Ganda 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui kesimpulan regresi 

berganda dengan variabel bebas seperti gaya kognitif dan motivasi belajar, namun 

variabel terikatnya adalah kemampuan koneksi matematika. Model regresi linier 

berganda terlihat seperti berikut:  

𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 

Dengan manfaat taksiran: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

 

Dimana: 

Y adalah kemampuan koneksi matematika (variabel terikat)  
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a adalah bilangan konstanta 

X1 adalah gaya kognitif, (variabel bebas) 

X2 adalah motivasi belajar (variabel bebas) 

β1 dan β2 adalah koefisien regresi. 

ε adalah Kesalahan acak model. 

dengan menggunakan regresi linier ganda ini dapat digunakan dalam 

memeriksa bentuk hubungan variabel terikat dengan variabel bebas tertentu dalam 

hal ini jika variabel terikat memiliki efek vital dari kedua variabel bebas. Hal ini 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

𝐻0 ∶  ∀𝑖, 𝛽𝑖 = 0; 𝐻1 ∶  ∃𝑖, 𝛽𝑖 ≠ 0 

Untuk setiap i;i = 1, 2 kriteria pengujian H0 ditolak saat Fhitung > Ftabel pada 

taraf vital tertentu, apabila a = 0,05 dan H0 di terima saat Fhitung ≤ Ftabel artinya jika 

variabel terikat tidak dipengaruhi kedua variabel bebas secara bersama. 

Kemudian, dilanjutkan dengan menguji pengaruh masing-masing dari 

variabel. Dapat dilihat, sebagai berikut: 

𝐻0: 𝛽1 = 0; 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 

𝐻0: 𝛽2 = 0; 𝐻1: 𝛽2 ≠ 0 

Kriteria pengujian 𝐻0 tidak diterima saat thitung > ttabel pasda taraf signifikan 

tertentu,dengan taraf signifikan α = 0,05 dan H0 di terima saat nilai thitung < ttabel 

berarti variabel bebas tidak membawa pengaruh yang berarti pada variabel terikat.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil analisis statistika deskriptif 

Hasil analisis statistic deskriptif dari skor masing-masing variabel hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. Gaya Kognitif (X1)  

Pada penelitian ini, peneliti memberikan instrument tes Group Embedded 

Figure Test (GEFT) kepada siswa. Tes GEFT tersebut terdiri atas 25 butir soal yang 

terbagi dalam 3 bagian, bagian pertama terdiri dari 7 butir soal, bagian kedua dan 

ketiga masing-masing terdiri dari 9 butir soal. Dalam tes GEFT tersebut siswa 

diminta untuk menemukan bentuk sederhana yang diberi nam A, B, C, D, E, F, G, 

H yang harus ditemukan pada ke-25 gambar pada soal dengan cara memberi garis 

tebal pada gambar tesebut. Pada bagian pertama merupakan tahap latihan, bagian 

kedua dan ketiga merupakan tahap ujian dan penilaian. Total waktu yang diberikan 

untuk mengerjakan seluruh soal adalah 43 menit. Untuk bagian pertama siswa 

diberikan waktu 7 menit, sedangkan pada bagian kedua dan ketiga masing-masing 

diberikan waktu 18 menit. Ketentuan penilaian dari tes GEFT adalah untuk setiap 

nomor yang dijawab benar diberi skor 1 sedangkan pada jawaban yang salah diberi 

skor 0. Jika siswa tidak dapat menyelesaikan sesuai waktu yang diberikan, maka 

soal tersebut dianggap tidak benar/salah dan diberi skor 0. Dengan demikian, 

rentang skor yang diperoleh adalah antara 0 sampai 18. Pedoman penskoran 
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menurut Kepner dan Neimark adalah jika siswa yang memperoleh skor ≤ 9 

memiliki gaya kognitif Field Dependent (FD), sedangkan skor > 9 memiliki gaya 

kognitif Field Independent (FI). Berikut hasil tes GEFT siswa Kelas VIII SMP se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.: 

Tabel 4.1 Hasil Tes GEFT Siswa Kelas VIII 

Statistik Gaya Kognitif 

N 80 

Mean 9,28 

Median 9 

Mode 8 

Standard Deviation 2,36 

Sample Variance 5,59 

Range 12 

Minimum 5 

Maximum 86 

Field Dependent 43 

Field Independent 37 

 

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa jumlah data siswa yang 

memiliki gaya kognitif Field Dependent (FD) sebanyak 43 orang, yang dimana 

diantara ke-43 siswa ini terdapat 17 siswa perempuan dan 26 siswa laki-laki. 

Sedangkan jumlah data siswa yang memiliki gaya kognitif Field Independent (FI) 

sebanyak 37 orang. Diantara 37 orang tersebut terdapat 18 siswa perempuan dan 19 

siswa laki-laki. Siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent mengalami 

kesulitan dalam mebedakan stimulus melalui situaasi yang dimiliki sehingga 

persepsinya mudah dipengaruhi oleh manipulasi dari situasi sekelilingnya. 

Sedangkan siswa yang memiliki gaya kognitif field independent memiliki 

karakteristik tidak mudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya, memilih profesi yang 

bersifat individual, dan mengutamakan motivasi dari diri sendiri. Siswa yang 

memiliki gaya kognitif field dependent akan mengorganisasikan apa yang 
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diterimanya sebagaimana yang disajikan. Sedangkan siswa yang memiliki gaya 

kognitif field independent akan mampu menanggulangi apa yang diterimanya 

dengan mencari komponen-komponen yang diletakkan pada permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya. 

b. Motivasi Belajar (X2) 

Pada penelitian ini peneliti memberikan instrument berupa angket kepada 

80 siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan baroko Kabupaten Enrekang. Angket yang 

diberikan terdiri dari 30 nomor dengan 6 indikator dari motivasi belajar diantaranya 

yaitu : tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih sering bekerja 

mandiri, cepat bosan dengan tugas yang berulang-ulang, tidak mudah melepaskan 

hal-hal yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan masalah. Dari 30 

nomor penyataan terdapat dua kategori di setiap indicator yaitu pernyataan positif 

dan negatif. Skala yang digunakan pada angket ini adalah menggunakan skala 

Likert yang artinya adalah responden memilih 4 alternatif yaitu SS (sangat sesuai), 

S (sesuai), KK (kadang-kadang), dan TB (tidak pernah) jawaban dengan rentang 

skor 1-4. 

Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan variabel motivasi belajar 

(X2) pada siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Motivasi Belajar 

Statistik Motivasi Belajar 

N 80 

Mean 69,66 
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Median 69 

Mode 66 

Standard Deviation 6,03 

Sample Variance 39,74 

Range 29 

Minimum 57 

Maximum 86 

 

Dari tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar siswa 

sebesar 69,66 dari nilai skor ideal 75. Yang berarti jika jumlah keseluruhan skor 

angket motivasi belajar siswa dibagi dengan banyaknya siswa maka nilainya 

sebesar 69,66. Adapun nilai median sebesar 69 yaitu nilai tengah antara nilai 

minimum dan maksimum. Sedangkan nilai modus sebesar 66, yang berarti nilai 

yang paling sering muncul yaitu sebanyak 7 siswa yang memperoleh skor senilai 

66. Nilai terendah motivasi belajar adalah 57 dan nilai tertinggi motivasi belajar 

siswa adalah 86. Rentang jumlah skor yang diperoleh adalah 29 yang dihasilkan 

dari selisih skor maksimum dan skor minimum yaitu 86 - 57 = 29. Berdasarkan 

tabel di atas selanjutnya kategori skor motivasi belajar siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Motivasi Belajar 

Kategori Interval Kelas Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi > 75,97 11 13,75 

Tinggi 69,67 – 75,97 27 33,75 

Rendah 63,35 – 69,67 31 38,75 

Sangat Rendah < 63,35 11 13,75 

Jumlah   80 100 

 

Dari tabel 4.3 ditunjukkah bahwa 11 siswa (14%) dalam kategori sangat 

tinggi, dapat diartikan bahwa ke-11 siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang 
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sangat tinggi baik itu motivasi internal maupun motivasi internal. 27 siswa (34%) 

dalam kategori tinggi, 31 siswa (39%) dalam kategoti rendah. Dari ke-31 siswa ini 

memiliki motivasi belajar yang rendah sehingga masih memutuhkan dukungan dan 

dorongan untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Pada table terlihat jelas bahwa 

diantara kategori lain, siswa lebih banyak pada kategori rendah.  Dan 11 siswa 

(14%) dalam kategori sangat rendah. Hal ini menggambarkan tentang masih banyak 

siswa yang memiliki motivasi yang sangat rendah. Motivasi belajar yang sangat 

rendah biasanya dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Dengan itu dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang masih berada pada kategori rendah.  

c. Kemampuan Koneksi Matematika (Y) 

Hasil analisis deskriptif variabel kemampuan koneksi matematika (Y) 

pada siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekangditampilkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Kemampuan Koneksi Matematika 

Statistik Kemampuan Koneksi Matematika 

N 80 

Mean 9,48 

Median 9 

Mode 8 

Standard Deviation 2,04 

Sample Variance 4,17 

Range 10 

Minimum 4 

Maximum 14 
 

Dari tabel 4.4 ditunjukkan bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematika 

sebesar 9,48 dari nilai ideal 15. Nilai median sebesar 9 yaitu nilai tengah antara nilai 
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minimum dan maksimum. Nilai modus yaitu 8 yang menunjukkan bahwa perolehan 

nilai pada kemampuan koneksi matematika dengan frekuensi tertinggi adalah 8 

dimana siswa siswa yang memperoleh nilai 8 sebanyak 19 orang siswa. Dan nilai 

minimum yaitu 4, hal ini dapat diartikan bahwa masih terdapat siswa yang belum 

paham akan materi yang diberikan Sedangkan pada nilai maksimum bernilai 14, 

yang mendapatkan skor 14 pada tes kemampuan koneksi matematika hanya 1 

orang. Rentang jumlah skor yang diperoleh adalah 10 yang dihasilkan dari selisih 

skor maksimum dan skor minimum yaitu 14 - 4 = 10. Berdasarkan tabel di atas 

selanjutnya kategori skor kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP 

se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kemampuan Koneksi Matematika 

Kategori Interval Kelas Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah  X< 6 2 2,5 

Rendah  6 < X ≤ 8,45 27 33,75 

Sedang 8,45 < X ≤ 10,49 24 30 

Tinggi 10,49 < X ≤ 12,54 19 23,75 

Sangat Tinggi X > 12,54 8 10 

 

Dari data pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 2 siswa (3%) 

dalam kategori sangat rendah. Dalam hal ini siswa lebih membutuhkan perhatian 

ekstra dalam belajar untuk mampu mengejar ketertinggalannya. 27 siswa (34%) 

tergolong dalam kategori rendah, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih 

ekstra lagi seperti memberikan kelas tambahan secara privat. 24 siswa (30%) 

tergolong dalam kategori sedang, 19 siswa (24%) tergolong dalam kategori tinggi, 

dan 8 siswa (10%) tergolong dalam kategori sangat tinggi. Terlihat pada table 
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bahwa siswa lebih banyak menduduki kategori rendah, dengan ini menunjukkan 

bahwa kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang berada pada kategori rendah.  

2. Hasil analisis Statistika differensial 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada 

sebuah kelompok atau data variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi 

normal ataukah tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji kolmogrov-smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Untuk Kriteria pengujian 

hipotesis yaitu apabila signifikansi lebih besar dari signifikansi α = 0,05 maka secra 

statistic yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

    Unstandardized 

    Residual 

Test Statistic 

.068 

Asymp.Sig. (2-tailed)   .200c 

 

Dari data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residul yang 

diperoleh dari analisis data diatas berdistribusi normal sehingga dapat digunakan 

untuk tahapan penelitian selanjutnya. 
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2) Uji Linearitas 

Pengujian linearitas digunakan sebagai pengambilan keputusan, itu 

diamati dari ukuran nilai signifikan, kecuali nilai signifikan > 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel secara linear. Uji linearitas 

persamaan regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai deviation from linearity 

pada tabel ANOVA. Adapun uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 Uji Linearitas 

Variabel Sum of 

squares 

Df Mean 

Squares 

F Sig. 

Kemampuan koneksi 

matematika*gaya 

kognitif 

Deviation 

from 

linearity 

13.752 8 1.719 1.123 .359 

Kemampuan 

konekasi 

matematika*motivasi 

belajar 

Deviation 

from 

linearity 

99.678 24 4.153 .990 .493 

 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity 

kemampuan koneksi matematika*gaya kognitif adalah 0,359 lebih besar dari 0,05 

dan nilai deviation from linearity kemampuan koneksi matematika*motivasi belajar 

adalah 0,493 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat tersebut bersifat linear. 

b. Uji Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka untuk menguji 

hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 

dan mencari koefisien determinasi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

SPSS. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk 
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membuktikan sejauh mana pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar terhadap 

kemampuan koneksi matematika. Koefisien determinasi bertujuan untuk 

menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas (gaya kognitif dan motivasi 

belajar) daam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat.  

1) Uji hipotesis 1 

Pada hipotesis pertama bertujuan untuk mengetahui gaya kognitif dan 

motivasi belajar secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang. Data yang dianalisis berjumlah 80 siswa yakni 35% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Hasil ANOVA untuk model regresi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil ANOVA untuk Regresi linear Berganda 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

 Regression 209.594 2 104.797 67.046 <,001b 

 Residual 120.356 77 1.563   

 Total 329.950 79    

 

Berdasarkan tabel 4.8 ditunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 67,046 dan 

nilai signifikansi bernilai 0,001. Karena nilai Fhitung > Ftabel (67.046 > 3,11) dan nilai 

signifikansi bernilai 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,001 < 0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya kognitif dan motivasi 

belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan koneksi matematika. 

Adapun hasil koefisien determinasi yang menggunakan tabel model 

summary dapat dilihat pada tabel berikut ini; 
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Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .797a .635 .626 1.250 

 

Berdasarkan tabel 4.9 ditunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,635, hal 

ini berarti bahwa pengaruh gaya kognitif dan motivasi belajar secara bersama-sama 

terhadap variabel Y adalah sebesar 64%.  

Kemudian karena terdapat gaya kognitif dan motivasi belajar dalam 

penelitian secara bersama-sama meka perlu dilanjutkan dengan pengujian hipotesis 

untuk masing-masing variabel bebas dengan menggunakan uji-t. Analisis tersebut 

dilakukan dengan bantuan SPSS. Pengujian ini bertujuan untuk menilai ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur dari nilai statistic 

T, nilai statistic F dan nilai koefisien determinasi. 

Tabel 4.10 Koefisien Uji Regresi Linear X1,X2 atas Y  

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

 (Constant) 3.998 1.583  2.525 .014 

Gaya 

Kognitif 

.694 .061 .804 11.475 <,001 

Motivasi 

Belajar 

-.014 .023 -.043 -.614 .541 

 

Berdasarkan tabel 4.10 ditunjukkan bahwa diperoleh koefisien 𝛽1  adalah 

0,694, 𝛽2  adalah 0,014 sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah 𝑦 =

3,998 + 0,694𝑋1 + 0,014𝑋2 . Yang dimana 3,998 tersebut adalah bilangan 

konstanta yang diperoleh dari hasil bantuan SPSS. Kemudian untuk 𝛽2 dengan nilai 
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0,694X1 adalah koefisien regresi gaya kognitif sedangkan 0,014X2 adalah koefisien 

regresi motivasi belajar.  

2) Uji Hipotesis 2 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi yang diperoleh 

sebesar 0,694 untuk variabel gaya kognitif. Nilai thitung sebesar 11,475 dan nilai 

signifikansi bernilai 0,001. Hal ini membuktikan bahwa nilai thitung > ttabel (11,475 

> 1,990) dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 (0,001 < 

0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh gaya kognitif 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang. Koefisien regresi adalah sebesar 0,694 apabila 

variabel gaya kognitif dioptimalkan hingga 100% maka skor gaya kognitif siswa 

adalah 69%. 

3) Uji Hipotesis 3 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi yang diperoleh 

sebesar 0,014 untuk variabel motivasi belajar. Nilai thitung sebesar 0, 614 dan nilai 

signifikansi bernilai 0,541. Hal ini membuktikan bahwa nilai thitung < ttabel (0,614 > 

3,11) dan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (0,514 > 0,05), 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi belajar 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang. Koefisien regresi adalah sebesar 0,014 apabila 

variabel gaya kognitif dioptimalkan hingga 100% maka skor gaya kognitif siswa 

adalah 1%. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dengan menggunakan SPSS 

analisis regresi linear ganda didapatkan bahwa, 

1. Pengaruh Gaya Kognitif dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Koneksi 

Matematika 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya 

kognitif dan motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi belajar. Model 

Summary dengan R2 (R Square) sebesar 0, 635 mengandung arti bahwa hubungan 

antara gaya kognitif dan motivasi belajar dengan kemampuan koneksi matematika 

membuktikan hubungan sebesar 64%. 

Kemudian pada tabel ANOVA dengan regresi diperoleh nilai Fhitung sebesar 

67,046 yang tertera pada tabel 4.8 dinyatakan signifikan berdasarkan nilai 

signifikansi yang sangat kecil (0,001). Hal ini menunjukkan bahwa uji regresi linear 

berganda telah terpenuhi. Adapun koefisien determinasi yang diperoleh pada tabel 

tersebut adalah 0,635 dapat dikatakan bahwa sekitar 64% variasi skor kemampuan 

koneksi matematika dapat dijelaskan secara bersama-sama dari skor gaya kognitif 

dan motivasi belajar. Adapun persamaan regresi yang diperoleh adalah Y= 3,998 +

0,694𝑋1 + 0,014𝑋2. Yang dimana 3,998 tersebut adalah bilangan konstanta yang 

diperoleh dari hasil bantuan SPSS. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang 

searah antara variabel bebas dengan variabel terikat Kemudian untuk 𝛽2 dengan 

nilai 0,694X1 adalah koefisien regresi gaya kognitif, nilai tersebut menunjukkan 

pengaruh positif variabel gaya kognitif dan kemampuan koneksi matematika. Hal 
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ini menunjukkan jika gaya kognitif mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

kemampuan koneksi matematika akan naik sebesar 0,694 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya dianggap konstan. Sedangkan 0,014X2 adalah koefisien regresi 

motivasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel 

motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi matematika, dan apabila motivasi 

belajar mengalami kenaikan sebesar 1% maka kemampuan koneksi matematika 

akan naik sebesar 0,014 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap 

kontan. Tanda positif menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Gaya kognitif memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa, apabila semakin baik gaya kognitif yang 

dimiliki siswa maka semakin baik pula kemampuan koneksi matematika siswa yang 

dicapainya. Begitupun dengan motivasi belajar, apabila motivasi belajar siswa 

kurang baik maka kemampuan koneksi matematika siswa akan kurang baik juga. 

2. Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Koneksi Matematika 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji analisis regresi 

sebesar 0,694 untuk variabel gaya kognitif. Nilai thitung sebesar 11,475 dan nilai 

signifikansi bernilai 0,001. Karena nilai thitung > ttabel (11,475 > 1,990) dan nilai 

signifikan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 (0,001 < 0,05), maka dapat 

dilihat bahwa terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi 

matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 

Koefisien regresi adalah sebesar 0,694 apabila variabel gaya kognitif dioptimalkan 

hingga 100% maka skor gaya kognitif siswa adalah 69%. Dapat disimpulkan bahwa 
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hasil data yang telah diperoleh bahwa semakin baik gaya kognitif yang dimiliki 

siswa maka semakin baik pula kemampuan koneksi matematika yang dicapainya 

dan begitupun sebaliknya. 

3. Pengaruh motivasi belajar terhadap Kemampuan koneksi matematika 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji regresi sebesar 

0,014 untuk variabel motivasi belajar. nilai thitung < ttabel (0,614 < 3,11) dan nilai 

signifikan 0,514 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (0,514 > 0,05), maka dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang. Koefisien regresi adalah sebesar 0,014 apabila variabel motivasi belajar 

dioptimalkan hingga 100% maka skor motivasi belajar siswa adalah 1%. 

Motivasi belajar siswa memiliki konstribusi yang cukup signifikan terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa, karena motivasi belajar akan terwujud 

apabila siswa memiliki kebutuhan akan pengetahuan untuk dapat mewujudkan apa 

yang diinginkannya seperti cita-cita atau inspirasinya, memiliki pengetahuan 

tentang kemajuan dirinya sendiri, dan adanya dorongan-dorongan dari 

lingkungannya baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan di lingkungan 

masyarakat sekalipun. 

4. Besar Pengaruh Gaya Kognitif dan Motivasi Belajar Pasca covid-19 terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematika 

Pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi matematika siswa 

kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Koefisien regresi 

adalah sebesar 0,694 apabila variabel gaya kognitif dioptimalkan hingga 100% 
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maka skor gaya kognitif siswa adalah 69%. Pada penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi matematika 

siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Koefisien 

regresi adalah sebesar 0,014 apabila variabel motivasi belajar dioptimalkan hingga 

100% maka skor motivasi belajar siswa adalah 1%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya kognitif 

dan motivasi belajar terhadap kemampuan koneksi belajar. Model Summary dengan 

R2 (R Square) sebesar 0,635 mengandung arti bahwa hubungan antara gaya kognitif 

dan motivasi belajar dengan kemampuan koneksi matematika membuktikan 

hubungan sebesar 64%. 

5. Karakteristik Tiap Variabel 

a. Gaya Kognitif (X1) 

Pada penelitian ini, peneliti memberika tes GEFT (Group Embedded 

Figures Test) kepada 80 siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang untuk mengklasifikasikan siswa sesuai dengan gaya kognitif yang 

dimiliki. Setelah mengalisis hasil tes GEFT siswa, peneliti menemukan bahwa 

jumlah siswa yang memiliki gaya kognitif Field Dependent (FD) sebanyak 43 

orang, yang dimana diantara ke-43 siswa ini terdapat 17 siswa perempuan dan 26 

siswa laki-laki. Sedangkan jumlah data siswa yang memiliki gaya kognitif Field 

Independent (FI) sebanyak 37 orang. Diantara 37 orang tersebut terdapat 18 siswa 

perempuan dan 19 siswa laki-laki, sehingga gaya kognitif siswa kelas VIII SMP se-

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori rendah.  
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Pada bab sebelumnya yang dijelaskan mengenai indicator gaya kognitif 

ada dua yaitu gaya kognitif field dependent dan gaya kognitif fielf independent. 

Gaya kognitif field dependent yaitu kecenderungan memilih belajar dalam 

kelompok dan sesering mungkin berinteraksi dengan orang lain, memerlukan 

penguatan yang bersifat ekstrinsik. Gaya kognitif field independent yaitu 

kecederungan memilih belajar individual, merespon dengan baik, dan independent 

(berdiri sendiri). 

Dari ke-43 siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent mengalami 

kesulitan dalam membedakan stimulus melalui situasi yang dimiliki sehingga 

persepsinya mudah dipengaruhi oleh manipulasi dari situasi sekelilingnya. Individu 

yang sulit melepaskan diri dari keadaan yang mengacaukan yaitu individu yang 

field dependent, akan menemukan kesulitan dalam masalah-masalah yang 

menuntut keterangan diluar konteks. siswa yang field dependent akan 

mengorganisasikan apa yang diterimanya sebagaimana yang disajikan. Sejalan 

dengan teori Witkin bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent tidak 

terlalu senang dengan pelajaran matematika. Siswa field dependent lebih kuat 

mengingat informasi-informasi social seperti percakapan atau interaksi antar 

pribadi. Dalam hal pelajaran siswa tersebut lebih mudah mempelajari mata 

pelajaran bahasa, sejarah dan ilmu pengetahuan social. Siswa field dependent juga 

memerlukan petunjuk yang lebih banyak untuk memhami sesuatu, cenderung 

mempresepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Akan lebih baik jika diberikan 

petunjuk atau bimbingan secara ekstra dan berkelompok.  
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Sedang 37 siswa lainnya yang memiliki gaya kognitif field independent, 

akan mampu menanggulangi apa yang diterimanya dengan mencari komponen-

komponen yang diletakkan pada permasalahan yang dihadapinya. Maka dari itu, 

dapat dikatakan bahwa individu yang memiliki gaya kognitif field independent 

dalam menanggapi stimulus mempunyai kecenderungan menggunakan persepsi 

yang dimilikinya sendiri dan lebih analitis. Individu yang memiliki gaya kognitif 

field dependent dalam menanggapi sesuatu stimulus mempunyai kecenderungan 

menggunakan isyarat lingkungan sebagai dasar dalam persepsinya dan cenderung 

memandang suatu pola sebagai suatu keseluruhan, tidak memisahkan bagian-

bagiannya. Pada teori Witkin yang menjelaskan bahwa siswa dengan gaya kognitif 

field independent senang belajar matematika dan sains. Cenderung mempresepsi 

bagian-bagian yang terpisah dari sutu pola menurut komponen-komponennya. 

Siswa yang field independent dalam situasi social sebaliknya merasa ada tekanan 

dari luar (eksternal pressure), juga menanggapi situasi secara dingin, kaku, ada 

jarak, tidak sensitive dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan soal maka 

akan bekerja lebih baik jika diberikan kebebasan untuk bekerja dan berkreasi secara 

individu.  

Melihat karakteristik siswa yang masuk dalam kategori field dependent dan 

field independent terdapat perbedaan yang sedikit mencolok, dimana siswa yang 

tergolong gaya kognitif field dependent lebih memfokuskan perhatian pada 

lingkungan social dan tergantung pada standar social eksternal sebaliknya untuk 

siswa yang tergolong gaya kognitif field independent sedikit berorientasi pada 

lingkungan social dan lebih mengarah pada penggunaan standar internal. Dengan 
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kata lain bahwa, siswa dengan gaya kognitif field dependent lebih memilih 

interpersonal skill daripada siswa dengan gaya kognitif field independent yang 

cenderung lebih nyaman bekerja sendiri tanpa melibatkan interaksi dengan orang 

lain. Berdasarkan karakteristik kedua indicator gaya kognitif tersebut biasa 

dijadikan bahan rujukan bagi para pendidik untuk bisa menyesuaikan metode 

pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan kreatif dengan gaya kognitif siswa 

sehingga bisa mendongkrak hasil belajar dan prestasi siswa secara keseluruhan. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Witkin (Suryanti, 2014: 

1395), menunjukkan bahwa pendekatan gaya kognitif field dependent dan gaya 

kognitif field independent bermanfaat jika diterapkan untuk permasalahan yang 

berhubungan dengan Pendidikan.  

b. Motivasi Belajar (X2) 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seorang 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Seseorang bisa 

dikatakan berhasil dalam belajar apabila didalam dirinya sendiri ada keinginn untuk 

belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari, maka kegiatan belajar 

mengajar akan sulit mencapai keberhasilan.dengan motivasi ini sangat penting 

karena dapat menggerakkan perilaku seorang siswa kearah yang lebih positif 

sehingga mampu menghadapi segala tuntutan dan berbagai kesulitan serta 

menanggung resiko dalam belajar. 

Seorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila didalam dirinya sendiri 

terdapat keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apapun yang akan dipelajari 
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dan tidak memahami mengapa hal tersebut perlu untuk dipelajari, maka kegiatan 

belajar mengajar sulit mencapai titik keberhasilan. Dengan motivasi orang akan 

terdorong untuk berusaha mencapai sasaran dan tujuannya karena yakin dan sadar 

akan kebaikan, kepentingan dan manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting 

karena dapat menggerakkan siswa kearah yang positif sehingga mampu 

menghadapi berbagai tuntutan, kesulitan serta menanggung resiko dalam usahanya 

untuk mencapai tujuannya. Motivasi erat hubungannya dengan kebutuhan 

aktualisasi diri sehingga motivasi paling besar pengaruhnya terhadap kegiatan 

belajar siswa yang bertujuan untuk mencapai hasil dan prestasi yang tinggi. Apabila 

tidak terdapat motivasi belajar dalam diri siswa, maka akan menimbulkan rasa 

malas untuk belajar baik dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Orang yang mempunyai motivasi yang tinggi 

dalam belajar maka akan timbul minat atau ketertarikan yang besar dalam 

mengerjakan tugas, membangun sikap dan kebiasaan. Belajar yang sehat melalui 

penyusunan jadwal dan melaksanakan dengan tekun. Motivasi sangat dibutuhkan 

dalam proses belajar agar pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik dan 

benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa rata-rata nilai motivasi 

belajar siswa adalah 69,66 dari nilai ideal 75, nilai minimun dan maksimum yang 

diperoleh oleh siswa masing-masing 59 dan 86 yang berarti skor motivasi belajar 

siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang berada dalam 

kategori rendah. Berdasarkan hasil angket motivasi belajar yang diberikan kepada 

80 siswa sebagai sampel dalam penelitian dapat menunjukkan bahwa siswa belum 
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ulet dalam menghadapi masalah, tidak menunjukkan minat terhadap berbagai 

macam masalah dalam belajar, dan mudah bosan dengan tugas-tugas yang 

berulang-ulang. 

hasil penelitian ini dibagi kedalam beberapa kategori diantaranya yaitu : 

11 siswa (14%) dalam kategori sangat tinggi, dapat diartikan bahwa ke-11 siswa 

tersebut memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi baik itu motivasi internal 

maupun motivasi internal. 27 siswa (34%) dalam kategori tinggi, 31 siswa (39%) 

dalam kategoti rendah. Dari ke-31 siswa ini memiliki motivasi belajar yang rendah 

sehingga masih memutuhkan dukungan dan dorongan untuk meningkatkan 

motivasi belajarnya. Pada table terlihat jelas bahwa diantara kategori lain, siswa 

lebih banyak pada kategori rendah.  Dan 11 siswa (14%) dalam kategori sangat 

rendah. Hal ini menggambarkan tentang masih banyak siswa yang memiliki 

motivasi yang sangat rendah. Motivasi belajar yang sangat rendah biasanya 

dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian ini, terdapat beberapa factor 

lain yang menjadi penyebab motivasi belajar siswa tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko, 

kabupaten Enrekang yaitu pertama banyak siswa mengeluh susah memahami 

materi yang telah disampaikan dan lebih banyak menghabiskan waktu luang untuk 

kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran; kedua kondisi 

lingkungan siswa serta upaya-upaya guru dalam mempersiapkan siswa, kondisi 

lingkungan siswa serta upaya-upaya guru dalam mempersiapkan diri dalam 
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mengajar mulai dari cara menyampaikan materi pembelajaran sampai menarik 

perhatian siswa.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haris Razzazal (2016), 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X. penelitian 

tersebut memiliki kesamaan pada penelitian yang sekarang ini yaitu sama-sama 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

Dari data diatas, berdasarkan teori yang terdapat pada Bab 2 yang 

menyatakan bahwa “motivasi belajar matematika adalah tenaga pendorong atau 

penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah suatu tujuan tertentu 

agar memiliki kemauan untuk bertindak dalam belajar khususnya belajar 

matematika.”  

c. Kemampuan Koneksi Matematika (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa harus 

mempunyai kemampuan koneksi matematika dalam dirinya, karena dengan 

mempunyai kemampuan koneksi matematika tersebut siswa dapat meningkatkan 

pemahaman dalam pembelajaran matematika khususnya ketika menyelesaikan 

suatu permasalahan dalam matematika. Membuat koneksi merupakan suatu cara 

untuk menciptakan pemahaman dan sebaliknya, memahami sesuatu berarti 

membuat koneksi. Seperti yang ditekankan oleh NCTM (National Council of 

Theachers Of Mathematics) pada Prinsip belajar bahwa pemahaman melibatkan 

pembuatan koneksi. Pendekatan ini mengharuskan siswa untuk bertanggung jawab 

atas apa yang telah mereka pelajari dan untuk menggunakan pengetahuan tersebut 
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untuk memahmi gagasan baru. Dengan melakukan koneksi, konsep-konsep 

matematika yang telah dipelajari tidak ditinggalkan begitu saja sebagai bagian yang 

terpisah melainkan digunakan sebagai pengetahuan dasar untuk memahami konsep 

baru. Oleh sebab itu kemampuan koneksi matematika sangat memiliki hubungan 

yang erat dengan pemahaman matematika. Apabila siswa tidak didasari atau bahkan 

tidak memiliki kemampuan tersebut maka pemahaman matematika yang siswa 

miliki dapat tergolong pada kategori rendah. Pembelajaran matematika yang 

dilakukan oleh siswa juga harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan 

aktif dalam membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya. 

Pada penelitian ini diperoleh rata-rata nilai kemampuan koneksi 

matematika adalah 9,475 dari nilai ideal adalah 15. Nilai minimum dan maksimum 

yang diperoleh siswa masing-masing 4 dan 14 yang berarti skor kemampuan 

koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang berada dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil tes yang diberikan 

kepada 80 siswa sebagai sampel dalam penelitian dapat menunjukkan bahwa siswa 

masih belum memahami hubungan antar topik matematika, masih kurang dalam 

menggunakan matematika dalam bidang studi lain, dan belum mampu menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian kemampuan koneksi matematika kelompok kedalam 

beberapa kategitu diantaranya : sebanyak 2 siswa (3%) dalam kategori sangat 

rendah. Dalam hal ini siswa lebih membutuhkan perhatian ekstra dalam belajar 

untuk mampu mengejar ketertinggalannya. 27 siswa (34%) tergolong dalam 
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kategori rendah, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih ekstra lagi seperti 

memberikan kelas tambahan secara privat. 24 siswa (30%) tergolong dalam 

kategori sedang, 19 siswa (24%) tergolong dalam kategori tinggi, dan 8 siswa 

(10%) tergolong dalam kategori sangat tinggi. Terlihat pada table bahwa siswa 

lebih banyak menduduki kategori rendah, dengan ini menunjukkan bahwa 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang berada pada kategori rendah.  

Dari data diatas, berdasarkan teori yang terdapat pada Bab 2 yang 

menyatakan bahwa “Koneksi matematika adalah jembatan dimana pengetahuan 

sebelumnya atau pengetahuan baru digunakan untuk membangun atau memperkuat 

pemahaman tentang hubungan antara ide-ide matematika, konsep, alur, atau 

representasi.”  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan juga pembahasan di bab IV maka peneliti 

menyimpulkan: 

1. Gaya kognitif dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa ini dilihat dari nilai Fhitung sebesar 

67,046 dan nilai signifikansi bernilai 0,001. Karena nilai Fhitung > Ftabel (67,046 

> 3,11) dan nilai signifikansi bernilai 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 (0,001 < 0,05), dan R2 = 0,635 yang berarti gaya kognitif dan motivasi 

belajar berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematika siswa sebesar 

64% dan 36% dipengaruhi oleh factor lain.  

2. Gambaran tentang gaya kognitif siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang yaitu dengan sebanyak 43 orang siswa memiliki gaya 

kognitif field dependent dan sebanyak 37 orang siswa memiliki gaya kognitif 

field independent. Pada motivasi belajar berada pada kategori rendah dengan 

persentasi 39% dan kemampuan koneksi matematika juga berada pada kategori 

rendah dengan persentasi 34%.  

3. Motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan koneksi 

matematika siswa di kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko kabupaten 

Enrekang. Hal ini berdasarkan perolehan dari nilai thitung sebesar 0, 614 dan nilai 

signifikansi bernilai 0,541. Hal ini membuktikan bahwa nilai thitung < ttabel 
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(0,614 < 3,11) dan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 

(0,514 > 0,05), dengan memberi konstribusi sebesar 1%.  

4. Gaya kognitif secara parsial mempunyai pengaruh signifikan akan kemampuan 

koneksi matematika siswa di kelas VIII SMP se-Kecamatan Baroko kabupaten 

Enrekang. Hal ini berdasarkan perolehan dari nilai thitung > ttabel (11,475 > 1,990) 

dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 (0,001 < 0,05) 

dengan memberi konstribusi sebesar 69%.  

B. Saran  

1. Bagi Sekolah agar lebih serius dalam upaya meningkatkan gaya kognitif dan 

motivasi belajar siswa dalam peningkatan kemampuan koneksi matematika 

siswa.  

2. Guru mata pelajaran seharusnya tidak hanya memperhatikan prestasi siswa 

tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa 

sehingga dapat menghasilkan siswa tidak hanya memiliki prestasi yang baik 

tetapi siswa yang mandiri dan kreatif.  

3. Bagi calon peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel pada 

penulisanini demi pengembangan kemampuan koneksi matematika yang akan 

datang.  

4. Siswa diharapkan untuk menanamkan bahwa belajar merupakan tanggung 

jawab dan bukan merupakan beban. Oleh karena itu akan lebih baik jika belajar 

dijadikan sebagai kegiatan yang menyenangkan. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMENT 
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Kisi-Kisi Tes Gaya Kognitif 

NO. INDIKATOR PENJELASAN 

 

 

1. 

 

 

Field Independent 

Individu yang memiliki gaya kognitif field 

independent dalam menanggapi syimulus 

mempunyai kecenderungan menggunakan 

persepsi yang dimilikinya sendiri dan lebih 

analitis. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Field Dependent 

Individu yang memiliki gaya kognitif field 

dependent dalam menanggapi stimulus 

mempunyai kecenderungan menggunakan 

isyarat lingkungan sebagai dasar dalam 

persepsinya dan cenderung memandang 

suatu pola sebagai suatu keseluruhan,tidak 

memisahkan bagian-bagiannya. 
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Tes Group Embedded Figure Test (GEFT) 

 

Nama : …………………………………. 

Kelas / No. Absen : …………………………………. 

Tempat/tanggal lahir : …………………………………. 

Tanggal (hari ini) : …………………………………. 

 

PENJELASAN 

Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan anda dalam menemukan bentuk 

sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit. 

Gambar berikut merupakan gambar sederhana yang diberi nama “X” 

 

 

Bentuk sederhana diberi nama “X” tersembunyi di dalam gambar yang lebih rumit 

di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Coba temukan bentuk sederhana “X” tersebut pada gambar rumit dan tebalkanlah 

dengan pensil bentuk yang anda temukan. Bentuk yang ditebalkan bentuk yang 

ukurannya sama atau perbandingan dan arah menghadap yang sama dengan 

bentuk sederhana “X” 
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Jika anda selesai baliklah halaman ini untuk memeriksa 

jawaban anda. Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang cobalah soal praktis yang lain, cari dan telusuri bentuk sederhana 

namakan “Y” dalam kompleks dibawah ini: 

“Y” 

 

 

 

Bentuk sederhana yang diberi nama “Y” tersembunyi di dalam gambar rumit yang 

lebih rumit di bawah ini 
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Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman-halaman berikut, akan ditemukan soal-soal di atas. Pada setiap 

halaman anda akan melihat sebuah gambar rumit dan kalimat dibawahnya 

merupakan kalimat yang menunjukkan bentuk sederhana yang tersembunyi di 

dalamnya. 

Untuk mengerjakan setiap soal, lihatlah sampul belakang dari buku ini untuk 

melihat bentuk sederhana yang harus ditemukan. Kemudian berilah garis tebal 

pada bentuk yang sudah ditemukan di gambar rumit. 

Perhatikan pokok-pokok berikut ini: 

1. Lihat kembali pada bentuk sederhana jika dianggap perlu. 

2. Hapus semua kesalahan. 

3. Kerjakan soal-soal secara urut, jangan melompati sebuah soal kecuali anda 

benar- benar tidak bisa menjawabnya. 

4. Banyaknya bentuk yang ditebalkan hanya satu saja. Jika anda melihat lebih dari 

satu bentuk sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit, maka yang perlu 

ditebali hanya satu saja. 

5. Bentuk sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit, mempunyai ukuran, 

perbandingan, dan arah menghadap yang sama dengan bentuk sederhana 
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pada gambar belakang. 

 
 
 
 
 

JANGAN MEMBALIK HALAMAN SEBELUM 

ADA INSTRUKSI 
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SESI PERTAMA 

 

1.  

 

                

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “B”  

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “G” 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “D” 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “E” 
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5.  

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “C” 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “F” 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 SILAHKAN BERHENTI 

TUNGGU PADA INSTRUKSI BERIKUTNYA 

LEBIH LANJUT 
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SESI KEDUA 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “G” 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “A” 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “G”  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “E” 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “B” 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “C” 
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Teruskan ke halaman berikutnya 
 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “E” 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “D” 

 

9.  

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “

SILAHKAN BERHENTI 

TUNGGU PADA INSTRUKSI BERIKUTNYA 

LEBIH LANJUT 
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SESI KETIGA 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “F” 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “G” 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “C” 
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Teruskan ke halaman berikutnya 
 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “E” 

 

 

5 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “B” 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “E” 
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Teruskan ke halaman berikutnya 
 

 

7.  

 

Carilah bentuk sederhana “A” 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “C” 

 

9.   
 

 

 

 

Carilah bentuk sederhana “A”

SILAHKAN BERHENTI 

TUNGGU PADA INSTRUKSI BERIKUTNYA 

LEBIH LANJUT 
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BENTUK-BENTUK SEDERHANA 

 

A                B                                   C 

                    

                             D                        E                   F  

                                                      

                     

 

                                 

G H
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Kunci Jawaban Instrumen Group Embedded Figure Test (GEFT) 

SESI PERTAMA 

 

1.                                                                                                 7.     

 

           Bentuk sederhana “A”

    

Bentuk sederhana “B”        

2.                   

 

Bentuk sederhana “G”   

3.                                               

 

Bentuk sederhana “D” 

4.  

 

Bentuk sederhana “E” 

5.  

 

Bentuk sederhana “C” 
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SESI KEDUA 

1.                                                                5.            

 

 

Bentuk sederhana “G”                                 Bentuk sederhana “B” 

 

2.                                                                6.      

 

 

                                                                 

    

Bentuk sederhana “A”                         Bentuk sederhana “C”    

3.                                                                 7.   

        

 

Bentuk sederhana “G”                         Bentuk sederhana “B” 

4.                                                                 8.  

 

Bentuk sederhana “E               Bentuk sederhana “D” 
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9.     

 

Bentuk sederhana “H” 
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SESI KETIGA 

1.                             5.    

 

 

Bentuk sederhana “F”        Bentuk sederhana “B” 

2.                                                                      6.  

                                                        

Bentuk sederhana “G”                   Bentuk sederhana “E” 

3.                                                                      7.     

 

 

Bentuk sederhana “C”        Bentuk sederhana “A” 

4.                                                                      8.  

 

 

Bentuk sederhana “E”        Bentuk sederhana “C” 
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9.                                                       

Bentuk sederhana “A” 
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Kisi Kisi Angket Motivasi Belajar 

Indikator Keterangan 

Positif Negatif 

Tekun dalam menghadapi tugas 1,2, 3,4 

Ulet dalam menghadapi kesulitan 4,6 7,8 

Menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah 

9,10,11 12,13,14 

Lebih sering bekerja mandiri 15,16 17,18 

Cepat bosan dengan tugas-tugas yang 

berulang-ulang 

19,20 21,22 

Tidak mudah melepaskan hal-hal yang 

diyakini 

23,24 25,26 

Senang mencari dan memecahkan masalah 27,28 29,30 

Sumber : Sardiman (dalam Aziz, 2017: 33) 
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Angket Motivasi Belajar Siswa SMP Kelas VIII 

Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Tulislah identitas pada kolom yang sudah disediakan. 

2. Berilah jawaban dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada kolom jawaban 

yang paling benar sesuai dengan tingkat persetujuan anda, dengan pilihan 

jawaban sebagai berikut: 

a. 4 = Sangan Sesuai 

b. 3 = Sesuai 

c. 2 = Kadang-Kadang 

d. 1 = Tidak Pernah 

3. Hasil dari pengisian angket, tidak akan mempengaruhi nilai raport siswa. 

4. Pernyataan 1-30 merupakan pernyataan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa 

 

 

 

No. 

 

Pernyataan 

Skor 

4 3 2 1 

1. Saya merasa mampu memahami materi 

bangun ruang, teorema phytagoras, pola 

bilangan dan system persamaan linear dua 

variabel ketika dijelaskan oleh guru 

    

2. Bila ada PR yang diberikan saya tidak akan 

menunda mengerjakannya 

    

3 Bila saya diberi tugas sekolah oleh guru, 

saya akan mengabaikannya 

    

4. Saya rasa tidak mampu menyelesaikan setiap 

tugas dengan materi bangun ruang, teorema 

phytagoras, pola bilangan dan system 

persamaan linear dua variabel yang 

diberikan 

    

5. Meskipun saya tahu tidak akan mendapatkan 

prestasi yang baik, saya akan tetap berusaha 

dan belajar 

    

6. Bila saya tidak mampu memahami materi 

yang diberikan pada kesempatan pertama, 

saya akan berusaha sampai dapat memahami 

    

7. Saya kurang memperhatikan pelajaran yang 

saya tidak senangi 

    

8. Saya rasa tidak mampu dalam menghadapi 

pelajaran yang sulit 
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9. Saya hadir tepat waktu ketika belajar pada 

mata pelajaran yang saya anggap mudah 

    

10. Saya menghabiskan banyak waktu untuk 

mengikuti ekstrakurikuler yang terakait 

dengan pelajaran di sekolah 

    

11. Saya yakin bisa memahami setiap pelajaran 

yang diajarkan oleh guru 

    

12. Saya lebih suka pergi ke kantin sekolah 

dibandingkan pergi ke perpustakaan 

    

13. Saya menghindari pelajaran yang saya 

anggap sulit 

    

14 Meskipun saya telah merencanakan untuk 

belajar sesuai jadwal belajar yang saya buat, 

saya tetap malas untuk belajar 

    

15. Jika mendapat tugas, saya lebih senang 

mengerjakannya sendiri 

    

16. Saya memandang bahwa hasil belajar yang 

saya dapatkan adalah kemampuan saya 

sendiri 

    

17. Jika mendapat PR (Pekerjaan Rumah) yang 

sulit, maka saya memilih untuk melihat 

pekerjaan teman 

    

18. Bila saya mendapat kritikan, saya merasa 

putus asa dan lebih memilih mengikuti 

jawaban orang lain 

    

19. Saya mengisi waktu luang dengan cara 

mengulangi pelajaran sekolah 

    

20. Saya suka mengulang-ulangi mengerjakan 

tugas yang pernah diberikan 

    

21. Bila saya diberi tugas dengan materi yang 

berulang-ulang, saya merasa bosan 

mengerjakannya 

    

22. Saya selalu merasa bosan jika mengulang 

pelajaran yang sudah berlalu 

    

23. Meskipun saya tau resiko kegagalan itu ada, 

saya tidak takut memperjuangkannya 

    

24. Meskipun saya pernah gagal, saya yakin 

apabila berusaha suatu saat nanti akan 

berhasil 

    

25. Saya selalu tertinggal dalam pelajaran, 

sehingga saya tidak yakin akan berhasil 

    

26. Jika saya merasa akan gagal saya akan 

berhenti untuk belajar. 

    

27. Bila mengahadapi kesulitan dalam 

mempelajari materi teorema phytagoras, 
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pola bilangan dan persamaan linear dua 

variabel saya berusaha menemukan 

alternative pemecahannya 

28. Ketika ada tugas yang kurang saya pahami, 

saya bertanya pada orang yang lebih paham 

dan mengerti 

    

29. Bila ada tugas yang tidak saya ketahui 

jawabannya, saya menyimpan tugas itu dan 

memilih bermain 

    

30. Bila saya tidak paham dengan apa yang 

dijelaskan, saya akan mengabaikannya 
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Kisi-Kisi Tes Kemampuan Koneksi Matematika 

Indikator kemampuan 

koneksi matematika 

Penjelasan Nomor Soal 

Memahami hubungan antar 

topik matematika 

Mengaitkan materi bangun ruang 

dengan materi teorema 

phytagoras 

Soal no. 1 

Menggunakan matematika 

dalam bidang studi lain 

Memecahkan masalah 

matematika yang berkaitan 

dengan bidang studi ekonomi 

Soal no. 2 

Menerapkan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari 

Menggunakan matematika dalam 

perhitungan untuk keperluan 

sehari-hari. 

Soal no.3 
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LEMBAR SOAL  

TES KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA 

 

Nama Sekolah  : SMPN 2 Alla 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Waktu   : 45 Menit 

 

Petunjuk: 

a. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal! 

b. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

c. Bacalah dan kerjakanlah soal berikut ini dengan teliti dan benar! 

d. Kerjakanlah terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah! 

Soal Tes: 

1. Sebuah balok ABCD.EFGH memiliki panjang AB = 6 cm, lebar BC = 
1

2
AB 

cm, dan tinggi CG = 
3

5
AB cm., tentukanlah panjang diagonal ruang balok 

tersebut ! 

2. Arsa menabung di sebuah Bank tanpa bunga sebesar Rp.550.000,00. Untuk 

bulan-bulan berikutnya ia menambah tabungannya sebesar 

Rp.50.000,00/bulan. Tentukan jumlah tabungan Arsa selama 2 tahun! 

3. Fiqa, Akib, dan Azzam berbelanja di sebuah toko alat tulis, Fiqa membeli dua 

buah buku tulis dan sebuah pensil. Fiqa harus membayar sebesar Rp. 

16.000,00. Akib membeli sebuah buku tulis dan dua buah pensil. Akib harus 

membayar sebesar Rp 12.500,00. Azzam membeli tiga buah buku tulis dan dua 

buah pensil. Azzam harus membayar sebesar Rp 25.500,00. Berapa harga 

untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil ? 
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Kunci Jawaban dan Skor Tes Kemampuan Koneksi Matematika 

No. Soal Kunci Jawaban Skor 

1.  Sebuah balok 

ABCD.EFGH memiliki 

panjang AB = a cm, 

lebar BC = 
1

2
a cm, dan 

tinggi CG = 
3

5
a cm. 

Volume balok tersebut 

adalah 300 cm3. Jika 

luas sisi ABFE 60 cm2, 

tentukanlah panjang 

diagonal ruang balok 

tersebut ! 

Dik:  

• Balok ABCD.EFGH dengan Panjang 

AB = 6 cm, lebar BC = 
1

2
AB cm, dan 

tinggi CG = 
3

5
AB cm. 

Dit: Panjang diagonal ruang balok 

ABCD.EFGH ? 

 

 

 

 

 

1 

Penyelesaian: 

Menentukan Panjang BC =  
1

2
AB 

BC =
1

2
 6 cm 

 

BC = 3 cm 

Menentukan Panjang CG = 
3

5
AB cm. 

CG = 
3

5
 6 cm cm. 

 

• CG = 9 cm 

Menentukan Panjang diagonal 

ABCD.EFGH: 

Panjang diagonal yang kita cari misal 

Panjang AG. Langkah untuk mencari 

Panjang AG adalah dengan mencari 

Panjang AC. 

  

AC = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

• AC = √62 + 32 

• AC = √36 + 9  

• AC = √45 

• AC = 3√5 

 

AG = √𝐴𝐶2 + 𝐶𝐺2 

• AG = √√45
2

+ 92 

• AG = √45 + 82 

• AG = √126  

• AG = √9 𝑥 14 

• AG = 3√14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Jadi Panjang diagonal ruang balok 

ABCD.EFGH adalah 3√14 cm. 

 

1 

2. Arsa menabung di 

sebuah Bank tanpa 

bunga sebesar 

Rp.550.000,00. Untuk 

bulan-bulan berikutnya 

ia menambah 

tabungannya sebesar 

Rp.50.000,00/bulan. 

Tentukan jumlah 

tabungan Arsa selama 2 

tahun! 

 

Dik :  

• a = 550.000 

• b = 50.000 

• n = 2 tahun (24 bulan) 

Dik : Jumlah tabungan Arsa selama 2 

tahun 

 

 

 

1 

Un = a + (n – 1) b 

U24 = 550.000 + (24 – 1) 50.000 

= 550.000 + (23) 50.000 

= 550.000 + 1.150.000 

= 1.700.000 

 

Sn = 
1

2
 n (a + Un) 

S24 = 
1

2
 24 (550.000 + 1.700.000) 

= 12 (2.250.000) 

= 27.000.000 

 

 

 

 

 

3 

Jadi jumlah tabungan Arsa selama 2 

tahun adalah sebesar Rp.27.000.000,00. 

1 

3. Fiqa, Akib, dan Azzam 

berbelanja di sebuah 

toko alat tulis, Fiqa 

membeli dua buah buku 

tulis dan sebuah pensil. 

Fiqa harus membayar 

sebesar Rp. 16.000,00. 

Akib membeli sebuah 

buku tulis dan dua buah 

pensil. Akib harus 

membayar sebesar Rp 

12.500,00. Azzam 

membeli tiga buah buku 

tulis dan dua buah 

pensil. Azzam harus 

Dik : 

Misalkan : 

• Harga untuk sebuah buku tulis adalah 

a rupiah 

• Harga untuk sebuah pensil adalah b 

rupiah 

Dengan demikian, model matematika 

yang sesuai dengan data tersebut adalah: 

- 2a + b = 16.000  (Persamaan 1) 

- a + 2b  = 12.500 (Persamaan 2) 

- 3a + 2b = 25.500 (Persamaan 3) 

Dit : Berapa harga sebuah buku tulis 

dan pensil? 

 

 

 

 

 

 

1 
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membayar sebesar Rp 

25.500,00. Berapa harga 

untuk sebuah buku tulis 

dan sebuah pensil ? 

Penyelesian: 

- Eliminasi b pada persamaan 2 dan 3 

a + 2b  = 12.500 

3a + 2b = 25.500    _ 

-2a = -13.000 

      a = 6.500 

 

- Subtitusi nilai a pada persamaan 1 

2a + b = 16.000 

2(6.500) + b = 15.000 

                 b = 3.000  

  

- Pembuktian nilai a dan b pada 

persamaan 1 

2a + b = 16.000 

2(6.500) + (3.000) = 16.000 

13.000 + 3.000 = 16.000 

16.000 = 16.000    (Terbukti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Jadi harga untuk sebuah buku adalah 

Rp. 6.500 dan harga untuk sebuah 

pensil adalah Rp. 3.000 

 

 

1 

Total Skor 15 
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Lampiran 2 

Hasil Penelitian 
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Hasil Gaya Kognitif 

NO NAMA SISWA L/P SKOR KELOMPOK 

1 Nur Rahmayani P 12 FI 

2 Ike Nursafitri  P 13 FI 

3 Sitti Azizah Rahma P 11 FI 

4 Dewi Inda Wati P 8 FD 

5 Sri Handayani P 7 FD 

6 Suci P 7 FD 

7 Zalsabilah P 6 FD 

8 Nafisah Fadila P 8 FD 

9 Ririn Ariskha P 10 FI 

10 Attien Fitriani P 13 FI 

11 Farham L 17 FI 

12 Kifli L 12 FI 

13 Arghi Finandar  L 11 FI 

14 Syawal L 10 FI 

15 Muhammad Farel L 12 FI 

16 Rhafil Usman L 12 FI 

17 Muhammad Alfaridzy L 10 FI 

18 Rehan L 9 FD 

19 Aris L 11 FI 

20 Hairuddin.D L 8 FD 

21 Annasrul L 6 FD 

22 Haziza P 11 FI 

23 Aulya Rahmadani P 5 FD 

24 Muh. Fahry. R L 7 FD 

25 Sainab P 10 FI 

26 Rezki Yanti P 12 FI 

27 Muh. Aldi L 7 FD 

28 Fais Fadli L 11 FI 

29 Prengki Umar L 10 FI 

30 Kadar L 6 FD 

31 Muh. Andi Aslam L 10 FI 

32 Mahendra Kadafi L 7 FD 

33 Muh. Fahriansyah L 8 FD 

34 Herlan L 6 FD 

35 Ahmad Ramadhan L 11 FI 

36 Nur Hasrin P 10 FI 

37 Sava Angreni P 9 FD 

38 Amanda P 12 FI 

39 Muh. Rasman L 8 FD 
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40 Muh. Lutfi L 9 FD 

41 Muh. Faiz Sukran L 11 FI 

42 Donda Muh. Alfat L 9 FD 

43 Muhammad Ridwan L 9 FD 

44 Muh. Ibnu Firmansyah L 9 FD 

45 Riki Aditiya L 7 FD 

46 Hairul Saini L 7 FD 

47 Duta L 6 FD 

48 Muhammad Arham L 10 FI 

49 Siti Nurul Aisyah P 7 FD 

50 Nur Muliana P 6 FD 

51 Andiny P 11 FI 

52 Nur Hafidah P 8 FD 

53 Naylatul Izzah Khalid P 11 FI 

54 Nur Laila P 5 FD 

55 Serlianti P 8 FD 

56 Nurhalizah P 12 FI 

57 Rapidah P 11 FI 

58 Muh. Asrafil L 6 FD 

59 Sabahan Nur L 8 FD 

60 Nur Haidah P 13 FI 

61 Suci Nur Azzahra P 9 FD 

62 Isnia Alifa Mansur P 13 FI 

63 Imelda Novita Sari P 12 FI 

64 Armila Mandasari P 9 FD 

65 Afrian Saputra L 11 FI 

66 Muh. Ridwan L 8 FD 

67 Dimas Dopang L 6 FD 

68 Ikhsan Suardi L 12 FI 

69 Rijal Arif L 8 FD 

70 Irwansyah L 12 FI 

71 Ibnu Arwansyah L 13 FI 

72 Annisah Nur Fadillah P 7 FD 

73 Amil Akmal L 8 FD 

74 Abidzar Nur  L 10 FI 

75 Anas Ayyas L 8 FD 

76 Muh. Yahya L 8 FD 

77 Yusril Leha L 7 FD 

78 Kifa Aulia P 10 FI 

79 Hasyifa Rahma P 7 FD 

80 Isti Fakhirah P 9 FD 
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Lampiran motivasi belajar 

 

N

o 
Nama Siswa 

NOMOR ITEM SKOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
 

1 Nur Rahmayani 3 4 1 3 4 4 1 1 1 3 4 1 1 2 3 4 3 1 3 3 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 72 

2 Ike Nursafitri  3 4 1 3 4 4 1 2 4 3 4 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 4 4 1 1 3 4 1 1 73 

3 

Sitti Azizah 

Rahma 2 3 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 72 

4 Dewi Inda Wati 2 4 1 2 4 4 1 1 1 2 4 1 1 1 4 4 2 2 4 3 3 1 3 4 2 1 3 4 1 1 71 

5 Sri Handayani 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1   1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 86 

6 Suci 3 4 1 3 4 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 4 1 3 3 1 1 66 

7 Zalsabilah 3 4 1 2 4 4 1 2 4 4 3 1 1 1 4 4 2 1 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 1 1 78 

8 Nafisah Fadila. F 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 4 3 2 61 

9 Ririn Ariskha 2 3 1 2 4 3 1 2 3 3 4 1 1 2 4 4 2 2 4 3 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 73 

10 Attien Fitriani 3 4 1 3 4 4 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4   3 2 3 3 4 4 3 2 4 1 1 81 

11 Farham 2 3 1 2 4 4 2 1 4 4 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 1 1 4 4 2 1 4 4 1 1 80 

12 Kifli 4 2 1 2 4 4 1 2 1 1 4 4 1 1 1 3 2 2 3   2 2 4 4 1 1 3 4 1 1 66 

13 Arghi Finandar  2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 4 3 3 2 2 4 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 71 

14 Syawal 3 3 1 2 4 3 1 1 3 1 4 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 4 1 1 3 3 2 2 65 

15 Muhammad Farel 4 2 2 1 4 4 1 3 4 2 3 4 1 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 1 4 4 2 3 85 

16 Rhafil Usman 4 3 1 3 4 4 2 4 1 4 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 4 4 4 4 1 2 3 4 3 2 84 

17 

Muhammad 

Alfaridzy 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 1 2 4 1 1 60 

18 Rehan 2 2 1 2 4 4 1 4 1 1 4 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 4 3 4 1 1 1 1     58 

19 Aris 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 1 4 2 4 3 1 2 2 4 4 3 4 1 1 3 4 3 2 78 
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20 Hairuddin.D 2 2 1 2 3 3   2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 57 

21 Annasrul 4 2 1 2 4 4 1 2 4 2 4 1 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 4 4 2 1 4 4 2 2 73 

22 Haziza 1 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 1 2 3 1 1 69 

23 

Aulya 

Rahmadani 1 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 1 2 3 1 1 69 

24 Muh. Fahry. R 3 2 2 2 4 4 4 2 4 2 3 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 4 3 1 1 69 

25 Sainab 1 4 2 3 4 4 1 1 4 3 4 2 1 1 4 4 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 4 1 1 68 

26 Rezki Yanti 2 3 1 2 4 4 1 3 1 2 3 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 2 1 1 67 

27 Muh. Aldi 4 1 1 4 4 1 1 1 3 3 2 2 4 2 4 1 2 2 1 4 1 4 2 1 4 4 2 3 4 2 74 

28 Fais Fadli 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 2 1 3 2 3 4 4 1 1 1 3 3 1 82 

29 Prengki Umar 2 3 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 57 

30 Kadar 4 1 1 4 4 1 1 1 3 3 2 2 4 2 4 1 2 2 1 4 1 4 2 1 4 4 2 2 1 2 70 

31 

Muh. Andi 

Aslam 2 2 2 1 3 2 3 1 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 75 

32 Mahendra Kadafi 2 3 1 2 4 2 4 1 3 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 2 2 2 4 1 1 1 4 68 

33 

Muh. 

Fahriansyah 2 2 2 2 4 3 2 1 4 3 2 2 1 2 1 4 2 1 3 2 1 2 3 4 1 1 4 4 2 1 68 

34 Herlan 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 73 

35 

Ahmad 

Ramadhan 2 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 1 3 3 1 1 1 4 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 71 

36 Nur Hasrin 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 71 

37 Sava Angreni 3 4 1 2 3 3 1 2 3 1 3 2 1 1 4 4 1 1 3 3 2 1 4 3 1 1 3 3 1 1 66 

38 Amanda 2 4 1 2 4 4 1 2 4 1 3 2 1 1 3 4 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1 66 

39 Muh. Rasman 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 1 3 4 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 67 

40 Muh. Lutfi 3 2 1 2 4 4 1 2 2 2 3 4 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 63 

41 Muh. Faiz Sukran 3 2 1 2 4 4 1 2 2 2 3 4 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 63 

42 

Donda Muh. 

Alfat 3 2 1 3 4 4 1 2 2 3 2 4 2 1 4 3 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 66 
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43 

Muhammad 

Ridwan 2 2 2 2 4 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 4 4 3 3 1 1 1 2 1 1 61 

44 

Muh. Ibnu 

Firmansyah 2 3 4 1 4 4 1 4 3 1 2 3 4 1 2 3 1 1 3 2 4 4 3 3 1 1 2 3 2 1 73 

45 Riki Aditiya 2 2 1 2 4 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 3 1 3 4 1 1 70 

46 Hairul Saini 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 4 1 2 2 4 4 1 1 2 3 2 2 73 

47 Duta 3 2 1 2 4 4 1 2 2 2 3 4 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 63 

48 

Muhammad 

Arham 4 3 1 3 4 3 1 2 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 4 1 1 3 4 1 1 67 

49 Siti Nurul Aisyah 3 4 1 3 4 4 3 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 68 

50 Nur Muliana 3 4 1 3 4 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 4 3 1 3 4 1 1 3 2 1 1 4 3 1 1 70 

51 Andiny 3 4 1 3 4 3 1 3 3 4 3 3 1 1 4 4 2 1 4 4 3 1 3 4 1 1 3 3 1 1 77 

52 Nur Hafidah 3 4 1 2 3 3 1 3 3 4 3 3 1 1 4 4 2 1 4 4 3 1 2 4 1 1 3 3 1 1 74 

53 

Naylatul Izzah 

Khalid 4 2 1 3 4 4 1 1 4 3 4 4 1 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 1 1 4 4 1 1 79 

54 Nur Laila 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 4 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 64 

55 Serlianti 2 3 1 2 4 3 1 2 1 2 4 2 1 1 3 4 2 1 3 2 2 2 4 4 3 1 2 2 1 1 66 

56 Nurhalizah 3 4 1 1 3 4 1 1 3 2 4 3 1 1 4 4 2 1 3 4 2 3 4 4 1 1 3 4 2 1 75 

57 Rapidah 2 4 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 1 2 3 1 1 70 

58 Muh. Asrafil 2 3 1 2 3 4 1 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 61 

59 Sabahan Nur 3 4 1 1 4 3 1 1 4 2 4 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 3 4 1 1 65 

60 Nur Haidah 3 3 1 2 4 3 2 2 1 3 3 1 1 1 4 4 2 1 3 2 2 1 4 4 1 1 3 4 1 1 68 

61 Suci Nur Azzahra 2 3 1 1 4 4 2 1 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 4 1 1 4 4 1 1 3 4 1 1 69 

62 

Isnia Alifa 

Mansur 2 3 1 1 4 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 4 1 1 4 4 1 1 2 3 1 1 64 

63 

Imelda Novita 

Sari 2 3 1 1 4 4 2 2 4 2 3 2 1 2 3 4 2 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 4 1 1 72 
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64 

Armila 

Mandasari 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 2 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 70 

65 Afrian Saputra 2 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 2 1 4 4 1 2 4 4 1 1 4 4 1 1 75 

66 Muh. Ridwan 2 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 4 4 1 1 74 

67 Dimas Dopang 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 1 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 1 1 4 4 1 3 82 

68 Ikhsan Suardi 3 2 1 3 4 4 1 2 2 3 3 2 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 68 

69 Rijal Arif 1 3 1 4 4 2 1 2 3 1 2 4 3 1 1 4 4 2 1 1 3 3 4 4 1 1 1 4 2 3 71 

70 Irwansyah 3 4 1 1 4 3 1 1 1 2 4 1 1 1 2 3 1 1 4 1 1 2 3 4 1 3 3 3 3 4 67 

71 Ibnu Arwansyah 3 4 1 1 4 3 1 1 1 2 4 1 1 1 2 3 1 1 4 1 1 2 3 4 1 2 3 2 1 1 60 

72 

Annisah Nur 

Fadillah 3 4 1 1 3 3 2 2 1 3 4 2 1 1 2 2 1 1 4 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 1 66 

73 Amil Akmal 4 4 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 65 

74 Abidzar Nur  2 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 1 2 2 4 4 1 1 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 1 74 

75 Anas Ayyas 3 3 1 2 3 4 2 2 1 3 3 1 1 1 4 4 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 4 1 1 67 

76 Muh. Yahya 3 3 1 1 4 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 4 1 1 3 3 2 1 2 3 1 2 65 

77 Yusril Leha 4 2 1 1 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2 1 64 

78 Kifa Aulia 3 4 1 1 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 65 

79 Hasyifa Rahma 2 3 2 2 4 4 2 1 1 2 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 68 

80 Isti Fakhirah 3 3 1 2 4 3 2 2 1 3 3 2 1 1 4 4 2 1 3 1 2 2 4 4 2 2 3 3 2 1 71 
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Lampiran hasil kemampuan koneksi matematika 

 

No Nama Siswa Y 

1 Nur Rahmayani 11 

2 Ike Nursafitri  12 

3 Sitti Azizah Rahma 11 

4 Dewi Inda Wati 8 

5 Sri Handayani 9 

6 Suci 8 

7 Zalsabilah 8 

8 Nafisah Fadila. F 8 

9 Ririn Ariskha 8 

10 Attien Fitriani 11 

11 Farham 13 

12 Kifli 11 

13 Arghi Finandar  7 

14 Syawal 9 

15 Muhammad Farel 10 

16 Rhafil Usman 11 

17 Muhammad Alfaridzy 9 

18 Rehan 7 

19 Aris 11 

20 Hairuddin.D 8 

21 Annasrul 5 

22 Haziza 10 

23 Aulya Rahmadani 4 

24 Muh. Fahry. R 9 

25 Sainab 11 

26 Rezki Yanti 12 

27 Muh. Aldi 8 

28 Fais Fadli 9 

29 Prengki Umar 11 

30 Kadar 6 

31 Muh. Andi Aslam 10 

32 Mahendra Kadafi 8 

33 Muh. Fahriansyah 9 
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34 Herlan 7 

35 Ahmad Ramadhan 10 

36 Nur Hasrin 11 

37 Sava Angreni 7 

38 Amanda 9 

39 Muh. Rasman 8 

40 Muh. Lutfi 8 

41 Muh. Faiz Sukran 11 

42 Donda Muh. Alfat 9 

43 Muhammad Ridwan 9 

44 Muh. Ibnu Firmansyah 8 

45 Riki Aditiya 8 

46 Hairul Saini 9 

47 Duta 9 

48 Muhammad Arham 10 

49 Siti Nurul Aisyah 8 

50 Nur Muliana 6 

51 Andiny 9 

52 Nur Hafidah 9 

53 Naylatul Izzah Khalid 12 

54 Nur Laila 7 

55 Serlianti 10 

56 Nurhalizah 12 

57 Rapidah 11 

58 Muh. Asrafil 8 

59 Sabahan Nur 8 

60 Nur Haidah 13 

61 Suci Nur Azzahra 11 

62 Isnia Alifa Mansur 13 

63 Imelda Novita Sari 13 

64 Armila Mandasari 11 

65 Afrian Saputra 13 

66 Muh. Ridwan 10 

67 Dimas Dopang 7 

68 Ikhsan Suardi 13 

69 Rijal Arif 9 

70 Irwansyah 13 

71 Ibnu Arwansyah 14 
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72 Annisah Nur Fadillah 9 

73 Amil Akmal 8 

74 Abidzar Nur  11 

75 Anas Ayyas 8 

76 Muh. Yahya 8 

77 Yusril Leha 9 

78 Kifa Aulia 12 

79 Hasyifa Rahma 8 

80 Isti Fakhirah 10 
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Lampiran Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
115 

 
 

 

 

Lampiran 4 

Excel dan SPSS 
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Lampiran Hasil Excel 

distribusi frekuensi dan presentase skor morivasi belajar 

kategori interval skor f % 

sangat tinggi >75,9668962 11 13,75 

tinggi 69,66 - 75,96 27 33,75 

rendah 63,35 - 69,66 31 38,75 

sangat rendah < 63,35 11 13,75 

total 80 100 

 

Distribusi frekuensi kemampuan koneksi matematika  

kategori intrval kelas f % 

sangat rendah X<6 2 2,5 

rendah  6 < X ≤ 8,45 27 33,75 

sedang 8,45 < X ≤ 10,49 24 30 

tinggi 10,49 < X ≤ 12,54 19 23,75 

sangat ringgi X > 12,54 8 10 

TOTAL 80 100 

 

Lampiran Hasil SPSS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.23429724 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 

Positive .046 

Negative -.068 

Test Statistic .068 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed)e 

Sig. .463 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.450 

Upper 

Bound 

.476 
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ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemampuan 

Koneksi 

Matematika * 

Motivasi 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 103.450 25 4.138 .987 .499 

Linearity 3.772 1 3.772 .899 .347 

Deviation 

from 

Linearity 

99.678 24 4.153 .990 .493 

Within Groups 226.500 54 4.194   

Total 329.950 79    

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 209.594 2 104.797 67.046 <,001b 

Residual 120.356 77 1.563   

Total 329.950 79    

a. Dependent Variabel: Kemampuan Koneksi Matematika 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Gaya Kognitif 

 

 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemampuan 

Koneksi 

Matematika * 

Gaya Kognitif 

Between 

Groups 

(Combined) 222.758 9 24.751 16.1

63 

<,00

1 

Linearity 209.006 1 209.00

6 

136.

487 

<,00

1 

Deviation 

from 

Linearity 

13.752 8 1.719 1.12

3 

.359 

Within Groups 107.192 70 1.531   

Total 329.950 79 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .797a .635 .626 1.250 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Gaya Kognitif 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.998 1.583  2.525 .014 

Gaya Kognitif .694 .061 .804 11.475 <,001 

Motivasi 

Belajar 

-.014 .023 -.043 -.614 .541 

a. Dependent Variabel: Kemampuan Koneksi Matematika 
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ADMINISTRASI 
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Pengantar Penelitian 
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Lampiran 6 

Kartu Kontrol 

Bimbingan 
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Kartu Kontrol Bimbingan Proposal 
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Persetujuan Pembimbing Proposal 
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Berita Acara Seminar Proposal 
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Lembar Perbaikan Proposal 
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Kartu Kontrol Bimbingan Instrumen 
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Lembar Validasi 
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Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi 
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Lembar Persetujuan Pembimbing Skripsi 
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Bebas Plagiasi 
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Dokumentasi 
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LAMPIRAN 8 

POWER POINT 
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SURAT KETERANGAN 

BEBAS PLAGIASI 
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