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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar yang mempelajari ilmu 

matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat 

dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Muhsetyo (2008: 26) pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan 

yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari. Tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 

2006 salah satunya adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. Sedangkan menurut Karlimah dkk (2010: 2) tujuan pembelajaran 

matematika untuk sekolah dasar adalah menuntut penguasaan matematika tidak 

hanya sebatas penguasaan fakta dan prosedur matematika serta pemahaman 

konsep saja, tetapi juga berupa kemampuan proses matematika.  

Kemampuan proses matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun dalam 

kehidupan nyata. National Council of Teachers Mathematics (Karlimah dkk, 

2010: 2) menetapkan ada lima kemampuan proses yang harus dikuasai siswa 

melalui pembelajaran matematika, yaitu: (1) pemecahan masalah, (2) penalaran 

dan pembuktian, (3) koneksi, (4) komunikasi, serta (5) representasi. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa siswa harus memiliki semua kemampuan proses 

matematika, tetapi kemampuan representasi merupakan salah satu komponen 
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untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa, karena pada proses 

pembelajaran matematika siswa perlu mengkaitkan materi yang sedang dipelajari 

dan merepresentasikan ide atau gagasan dalam berbagai macam cara, sehingga 

kemampuan representasi yang dimiliki siswa harus dimunculkan dalam 

pembelajaran matematika. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa objek 

dalam matematika abstrak sehingga untuk mempelajari dan memahami ide-ide 

abstrak itu tentunya memerlukan representasi.  

Representasi adalah ungkapan dari ide matematika yang ditampilkan siswa 

sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan 

untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil dari 

interpretasi pikirannya. Menurut Hudiono (Amelia: 2013: 3) mengungkapkan 

bahwa representasi sebagai salah satu proses, memiliki beberapa tujuan yang 

harus dicapai siswa yaitu: (1) membuat dan menggunakan representasi untuk 

mengenal, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika; (2) memilih, 

menerapkan dan melakukan translasi antar representasi matematika untuk 

memecahkan masalah; (3) menggunakan representasi matematika untuk model 

dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, atau matematika. Kemampuan 

representasi merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di 

sekolah. Kemampuan representasi sangat penting bagi siswa dan erat kaitannya 

dengan kemampuan komunikasi, ntuk dapat mengkomunikasikan sesuatu, siswa 

perlu representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk 

representasi lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas 5 dan wawancara dengan guru kelas 5 

di SDN Jatimulyo 1 Malang, bahwa kemampuan representasi yang dimiliki siswa 
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masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran matematika 

di SDN Jatimulyo 1 Malang khususnya di kelas 5 kebanyakan siswa masih belum 

memunculkan representasinya dalam menyelesaikan soal, siswa tidak 

merepresentasikan sendiri soal yang sudah diberikan guru. Meskipun guru 

memberikan kebebasan untuk menyelesaikan soal menurut kemampuan dan 

pemahaman siswa tetapi sebagian siswa belum merepresentasikan penyelesaian 

soal dengan menggunakan ide-ide atau representasi yang mereka miliki. Pada 

indikator menunjukkan jenis-jenis sudut: sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut 

tumpul dalam menyelesaikan soal terutama soal cerita. Siswa yang 

berkemampuan tinggi yaitu 2 siswa mampu menyelesaikan soal dengan 

menggunakan representasi. Siswa yang berkemampuan sedang yaitu 2 siswa 

mampu menyelesaikan saol dengan menggunakan representasi, sedangkan untuk 

siswa berkemampuan rendah tidak ada yang menyelesaikan soal dengan 

menggunakan representasi. Siswa yang menyelesaikan soal tidak menggunakan 

representasi mereka belum terbiasa menyelesaikan soal dengan representasi 

sehingga pada saat siswa menjawab siswa tidak memenuhi indikator kemampuan 

representasi.  

Sedangkan pada indikator mengukur besar sudut dengan satuan derajat, 

Siswa yang berkemampuan tinggi yaitu 1 siswa mampu menyelesaikan soal 

dengan menggunakan representasi. Siswa yang berkemampuan sedang yaitu 2 

siswa mampu menyelesaikan saol dengan menggunakan representasi, sedangkan 

untuk siswa berkemampuan rendah tidah ada yang menyelesaikan soal dengan 

menggunakan representasi. Siswa yang menyelesaikan soal tidak menggunakan 

representasi mereka belum terbiasa menyelesaikan soal dengan representasi. Saat 
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menyelesaikan soal mereka melihat pekerjaan teman sehingga mereka tidak 

menyelesaikannya tidak dengan menggunakan representasi tetapi langsung 

menjawab hasil akhirnya 

Rendahnya kemampuan representasi siswa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 

Malang menunjukkan bahwa siswa dalam menyelesaikan masalah pada soal yang 

disajikan rata-rata siswa menjawab satu cara penyelesaian dalam mengungkapkan 

jawaban atau penyelesaian dari soal yang disajikan. Dalam menyelesaikan soal 

siswa tidak memunculkan kemampuan representasi yang mereka miliki. Siswa 

selalu didominasi dengan bentuk jawaban yang singkat ataupun dengan soal cerita 

uraian dengan satu jawaban yang benar. Siswa kurang dilatih berinteraksi dalam 

pengembangan ide melalui pemecahan masalah matematika. Hal ini memberikan 

keterbatasan siswa pada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman aktual siswa 

yang berkaitan dengan kemampuan representasi matematika sebagai pengetahuan 

awal siswa. Dari permasalahan yang terjadi diharapkan siswa dapat 

menyelesaikan soal terutama soal cerita yang sedang dipelajari dengan 

menggunakan kemampuan representasi yang dimiliki oleh siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Representasi Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Matematika Kelas V di Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1 Malang”. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal matematika terutama 

soal cerita matematika, dengan mengetahui hal tersebut maka guru dapat 

mengetahui kemampuan representasi yang dimiliki siswa.    
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika pada kelas V di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

2. Apa faktor-faktor yang menentukan kemampuan representasi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas V di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui kemampuan representasi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika pada kelas V di SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang menentukan 

kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

kelas V di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dalam penelitian ini semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dengan menggunakan 

kemampuan representasi siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

 Sebagai bekal pengetahuan agar lebih meningkatkan kemampuan 

representasi matematikannya dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika serta untuk mendorong siswa membangun pemahaman siswa 

terhadap situasi yang dihadapi. 

b. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru atau tenaga pendidik 

dalam mengoptimalkan proses belajar mengajar, mengetahui potensi-

potensi yang dimiliki oleh siswa dan memberikan alternatif pembelajaran 

dalam meningkatkan kemampuan representasi untuk penyelesaian soal 

cerita matematika. 

c. Bagi sekolah  

 Sebagai masukan bagi segenap komponen pendidikan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran, memiliki kreativitas dalam 

menyelesaikan permasalahan, dan pada akhirnya mampu memberikan 

perubahan dengan tindakan yang positif terhadap kemajuan bangsa dan 

Negara. Sekolah juga akan mengetahui anak didik yang memiliki potensi 

dalam bidang matematika, sehingga sekolah akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembinaan pengembangan bakat di bidang matematika. 

d. Bagi Peneliti Lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi atau 

referensi dalam penelitian kualitatif dan juga dapat dijadikan sebagai 

rujukan penelitian yang sejenis. 
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E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada hal-hal tertentu saja

yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SD yaitu di SDN Jatimulyo 1 Malang

khususnya di kelas V pada tahun ajaran 2016/2017 semester genap.

2. Materi dalam penelitian ini yaitu tentang mean, median, dan modus.

3. Penelitian ini membahas tentang kemampuan representasi siswa yang meliputi

indikator-indikator; representasi visual, representasi ekspresi matematika,

representasi teks tertulis.

F. Definisi Operasional

1. Kemampuan Representasi merupakan kemampuan untuk mengungkapkan

suatu ide matematika yang ditampilkan sebagai bentuk yang mewakili

situasi masalah guna menemukan solusi dari masalah tersebut.

2. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang logik, pola berfikir manusia yang

pasti kebenarannya untuk membantu dalam memahami dan menguasai

permasalahan yang ada, sehingga siswa diharapkan mampu untuk

mengaplikasikan apa yang telah diajarkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

3. Soal cerita adalah soal yang berbentuk kalimat verbal yang berkaitan dengan

kehidupan sehari-hari yang proses penyelesaiannya menggunakan konsep-

konsep matematika.


