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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori  

1. Kemampuan Representasi  

a. Pengertian Representasi  

 Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah 

yang digunakan untuk menemukan solusi. Menurut Susanto (2013: 216) 

representasi diartikan sebagai bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah atau 

ide, atau translasi suatu diagram dari model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. 

Misalnya bentuk perkalian ke dalam model konkret, suatu diagram ke dalam 

bentuk simbol. Sedangkan menurut NCTM (dalam Apriani, 2016: 15) representasi 

merupakan sumber belajar matematika, siswa dapat mengembangkan dan 

memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematika, 

membandingkan, dan menggunakan berbagai representasi. 

Penggunaan representasi dalam pembelajaran matematika mempunyai peran 

yang besar untuk mengembangkan mental siswa. Seperti menurut Steffe, Weigel, 

Schultz, Waters, Joijner, & Reijs (dalam Sabirin, 2014: 34) representasi 

merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang, yang 

terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni: verbal, 

gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif atau kombinasi dari 

semuanya. Representasi adalah ungkapan-ungkapan dan ide matematis yang 

ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah 

yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang sedang 

dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya (Fadillah, 2010:34). Lest, 
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Post dan Behr (dalam Mailiana, 2014: 20) membagi representasi yang digunakan 

dalam pendidikan matematika dalam lima jenis, meliputi representasi objek dunia 

nyata, representasi konkret, representasi gambar atau grafik.  

Berdasarkan pengertian representasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, 

yang digunakan sebagai alat bantu menemukan solusi dari masalah matematika 

tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, tabel, 

grafik, benda konkrit, simbol matematika dan lain-lain. 

b. Kemampuan Representasi Matematika 

Kemampuan representasi matematika adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk menghadapi permasalahan dalam matematika. Menurut Hudiono 

(2015: 19) kemampuan representasi dapat mendukung siswa dalam memahami 

konsep-konsep matematika yang dipelajari dan keterkaitannya untuk 

mengkomunikasikan ide- ide matematika siswa,  untuk lebih mengenal 

keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep matematika, ataupun menerapkan 

matematika pada permasalahan matematika realistik melalui pemodelan. 

Sedangkan Effendi   (2012: 2) menyatakan kemampuan representasi matematis 

diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berfikir 

dalam mengkomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju 

konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Representasi memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pembelajaran matematika dikarenakan siswa dapat 

mengembangkan dan memperdalam pemahaman akan konsep dan keterkaitan 

antarkonsep matematika yang mereka miliki melalui membandingkan, membuat, 

dan menggunakan representasi.  
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Penggunaan beragam representasi dalam kegiatan belajar mengajar akan 

memperkaya pengalaman belajar siswa. Dari penjelasan yang telah dikemukakan 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematika merupakan 

kemampuan untuk mengungkapkan suatu ide matematika yang ditampilkan 

sebagai bentuk yang mewakili situasi masalah guna menemukan solusi dari 

masalah tersebut dan dapat diukur melalui indikator kemampuan representasi 

matematis yakni (1) siswa dapat membuat gambar, tabel dan grafik untuk 

memperjelas masalah; (2) siswa dapat membuat persamaan atau ekspresi 

matematis; (3) siswa dapat menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata. 

Kemampuan representasi matematis siswa dapat diukur melalui beberapa 

indikator kemampuan representasi matematis. Mudzakir (2006: 16) 

mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi yang 

utama, yaitu: (1) representasi visual berupa diagram, grafik atau tabel, dan 

gambar, (2) persamaan atau ekspresi matematika, dan (3) kata-kata atau teks 

tertulis. Adapun indikator yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Bentuk-bentuk Operasioanal 

1.  Representasi Visual 

a. Diagram tabel, atau grafik 

1. Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram, grafik, atau 

tabel 

2. Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah 

 b. Gambar  1. Membuat gambar pola-pola geometri 

2. Membuat gambar untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi 

penyelesaiannya 
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No Representasi Bentuk-bentuk Operasioanal 

2. Persamaan atau ekspresi matematis 1. Membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi lain 

yang diberikan  

2. Membuat konjektur dari suatu pola 

bilangan  

3. Menyelesaiakan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

3. Kata-kata atau teks tertulis 1. Membuat situasi masalah berdasarkan 

data atau representasi yang diberikan 

2. Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi  

3. Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika 

dengan kata-kata 

4. Menyusun cerita yang sesuai dengan 

suatu representasi yang disajikan  

5. Menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis 

       Mudzakir (2006: 16) 

Penelitian ini memfokuskan pada kemampuan representasi yang terdiri dari 

3 ragam utama yaitu representasi visual, representasi persamaan atau ekspresi 

matematika dan representasi kata-kata atau teks tulis. Adapun indikator penelitian 

kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Peneliti tentang Kemampuan Representasi Siswa 

dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

No. Representasi Penyelesaian soal cerita 

1. Representasi Visual 1) Siswa menyajikan jawaban dalam bentuk 

diagram, tabel dan grafik 

2. Persamaan atau ekspresi 

matematika 

1) Siswa menyelesaikan masalah dengan 

membuat persamaan atau model 

matematika 

3. Representasi kata-kata atau teks 

tertulis 

1) Siswa menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian soal cerita matematika 

dengan kata-kata 

2) Siswa menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.  
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c. Jenis-jenis Representasi  

 Pada dasarnya representasi dapat dinyatakan sebagai representasi internal 

dan representasi eksternal. Seperti yang dikemukakan Hiebert dan Carpenter 

(dalam Fadillah, 2010: 40) bahwa pada dasarnya representasi dapat dinyatakan 

sebagai representasi internal dan representasi eksternal. Hiebert dan Charpenter 

(dalam Mudzakir, 2006: 21) menggemukakan bahwa representasi internal 

merupakan proses berfikir tentang ide-ide matematika yang memungkinkkan 

pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Representasi internal dapat 

dikatakan sangat berkaitan dengan proses mendapatkan kembali pengetahuan 

yang telah diperoleh dan disimpan dalam ingatan untuk digunakan ketika 

diperlukan. Proses representasi internal tidak bisa diamati secara kasat mata dan 

tidak dapat dinilai secara langsung karena merupakan aktivitas mental dalam 

pikiran seseorang. 

Representasi eksternal adalah hasil perwujudan dalam menggambarkan apa-

apa yang dikerjakan siswa secara internal atau representasi internal. Hasil 

perwujudan ini dapat diungkapkan baik secara lisan, tulisan dalam bentuk kata-

kata, simbol, gambar, grafik, diagram, dan tabel. Sedangkan Kalathil dan sherlin 

(dalam Mailiana, 2014: 21) melaporkan bahwa ada tiga fungsi representasi 

eksternal yang dihasilkan siswa dalam belajar matematika yaitu: 

1) Representasi digunakan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai 

bagaimana siswa berfikir mengenai suatu konteks atau ide matematika 

2) Representasi digunakan untuk memberikan informasi tentang pola dan 

kecenderungan diantara siswa 
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3) Representasi digunakan oleh guru dan para siswa sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran.  

2. Hakikat Matematika dan Pembelajaran Matematika 

a. Definisi Matematika 

Matematika merupakan subjek yang penting dalam sistem pendidikan, 

karena matematika adalah ilmu yang penting untuk hidup kita. Sekitar kita banyak 

hal yang berhubungan dengan matematika seperti jual beli barang, menelpon, 

menimbang dll. Menurut Susanto (2013: 185) matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam 

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sedangkan dalam bukunya Soedjadi (2000: 11) mengemukakan 

beberapa definisi atau pengertian tentang matematika, yaitu: matematika adalah 

cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik, matematika 

adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi, matematika adalah 

pengetahuan tentang penalaran logik dan hubungan dengan bilangan, matematika 

adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan 

bentuk, matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik, 

matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.  

Beberapa pengertian matematika di atas dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang logik, pola berfikir manusia yang 

pasti kebenarannya untuk membantu dalam memahami dan menguasai 

permasalahan yang ada, sehingga siswa diharapkan mampu untuk 
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mengaplikasikan apa yang telah diajarkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu matematika merupakan pengetahuan yang tidak berdiri sendiri, tetapi dapat 

membantu manusia untuk memahami dan memecahkan permasalahan sosial, 

ekonomi dan alam. 

b. Karakteristik Matematika 

Karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum 

menurut Soedjaji (2000: 13) terdapat enam karakteristik matematika yaitu: (1) 

memiliki objek kajian abstrak, (2) bertumpu pada kesepakatan, (3) berpola pikir 

deduktif, (4) memiliki simbol yang kosong dari arti, (5) memperhatikan semesta 

pembicaraan, (6) konsisten dalam sistemnya. Adapun penjelasan dari enam 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Memiliki objek kajian abstrak 

Objek dasar yang dipelajari dalam matematika bersifat abstrak atau sering 

juga disebut objek mental. Objek dasar yang dimaksud meliputi (a) fakta, (b) 

konsep, (c) operasi ataupun relasi, (d) prinsip. 

2) Bertumpu pada kesepakatan 

Matematika pada dasarnya berawal dari sebuah kesepakatan yang salah 

satunya dibuktikan dengan sebuah aksioma dan postulat. Hal ini didukung 

oleh soedjaji (2000: 16) yang mengatakan bahwa kesepakatan dalam 

matematika merupakan tumpuhan yang paling penting 

3) Berpola pikir deduktif 

Matematika memiliki pola pikir deduktif yaitu mengarah pada hal-hal yang 

umum menuju hal-hal yang khusus 
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4) Memiliki simbol yang kosong dari arti 

Dalam matematika kita sering melihat adanya simbol-simbol, dimana simbol 

tersebut biasanya menyatakan suatu hal. Namun simbol tersebut akan 

memiliki arti yang berbeda pada model yang berbeda pula. Jadi arti atau 

kejelasan akan suatu simbol tergantung dari di model mana simbol itu di 

tempatkan. 

5) Memperhatikan semesta pembicaraan 

Dengan adanya penjelasan mengenai symbol yang kosong dari arti, maka 

untuk menemukan arti dalam symbol tersebut diperlukan batasan terhadap 

semesta pembicaraannya. 

6) Konsistensi dalam sistemnya 

Matematika mempunyai banyak system, ada system yang mempunyai kaitan 

satu sama lain da nada juga system yang terlepas satu sama lain. Suatu 

teorema atau fungsi harus menggunakan istilah atau konsep yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Konsistensi itu baik dalam makna maupun nilai 

kebenaran. 

c. Pembelajaran Matematika  

Pembelajaran selalu ada dalam proses belajar mengajar. Menurut Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Susanto (2013: 19) pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta membentuk sikap dan keyakinan 
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pada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses 

membantu peserta didik agar memperoleh ilmu, pengetahuan, penguasaan, 

kemahiran dan sumber belajar pada lingkungan belajarnya dengan baik.   

Pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan siswa. Menurut Susanto (2013: 186) pembelajaran 

matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi matematika. Sedangkan 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.  

Menurut Bruner (dalam Heruman, 2007: 4) metode penemuannya 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa harus menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukannya. Materi yang disajikan kepada 

siswa bukan dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan cara penyelesaiannya. 

Dalam pembelajaran, guru harus lebih banyak berperan sebagai pembimbing 

dibandingkan sebagai pemberitahuan.  

Berdasarkan pengertian pembelajaran matematika di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajara matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa 

yang melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu 

lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode 
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agar program belajar matematika dapat tumbuh dan berkembang secara optimal 

dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. 

d. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang sistem pembelajarannya 

memfokuskan pada masalah bilangan dan memecahkan suatu permasalahan. 

Pembelajaran matematika penting dilakukan sejak dini pada siswa agar mereka 

dapat menguasai pengetahuan matematika dengan baik. Pembelajaran matematika 

memiliki tujuan yang sangat strategis dalam kegiatan belajar siswa. Dalam 

kurikulum 2006, mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Dari tujuan pembelajaran matematika tersebut perlu mendapatkan perhatian 

dari guru, kemudian dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kondusif dan 

efektif. Dengan melakukan pembelajaran yang kondusif dan efektif diharapkan 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan dapat memperoleh hasil yang 

optimal sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika di 

atas. 

e. Materi Mean, Median, Modus

Materi dalam penelitian ini mengkafer dari Tema 9 Sub tema 1

Pembelajaran 1 kompetensi dasar matematika yang diambil yaitu memahami 

konsep frekuensi relative melalui percobaan dan tabel yang indikatornya adalah 

menentukan frekuensi relative melalu percobaan dan menentukan nilai terendah 

nilai tertinggi, rata-rata, median dan modus suatu data tabel atau grafik. Pada 

pembelajaran 3 kompetensi dasar matematika yang diambil yaitu menyatakan 

kesimpulan berdasarkan data tabel dan grafik yang indikatornya adalah membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, 

median dan modus suatu data tabel atau grafik. 

Mean merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Biasanya, mean 

juga disebut sebagai rata-rata. Menurut Sudijono (2012: 79) mean dari 

sekelompok (sederetan) angka (bilangan) adalah jumlah dari keseluruhan angka 

(bilangan) yang ada, dibagi dengan banyaknya angka (bilangan) tersebut. Untuk 

mencari rata-rata (mean) dapat ditentukan dengan menggunakan cara seperti di 

bawah ini: 
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Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan 

banyaknya data. misalnya: 

 

 

 

Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang telah terurut. Ada 

du acara menentukan median: 

1) Jika jumlah data adalah ganjil, maka nilai mediannya dapat ditentukan 

dengan rumus: 

 

Jadi, Median = datake – index median 

2) Jika jumlah data genap, maka median dapat ditentukan dengan rumus: 

 

 

Modus merupakan data yang paling sering muncul, atau data yang 

mempunyai frekuensi terbesar. Jika semua data mempunyai frekuensi yang sama 

berarti data-data tersebut tidak mempunyai atau memiliki modus, tetapi jika 

terdapat dua yang memiliki frekuensi maka data-data tersebut memiliki dua buah 

modus. 
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3. Soal Cerita Matematika 

Soal cerita adalah soal matematika yang dinyatakan dalam bentuk cerita dan 

berkaitan dengan keadaan yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Endang dan Sri Harmini (2012:122) soal cerita adalah soal matematika 

yang diungkapkan atau dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam 

bentuk cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendapat lain 

menyatakan soal cerita merupakan uraian kalimat yang dituangkan dalam Bahasa 

verbal yang menguraikan suatu masalah dan mengandung suatu pertanyaan yang 

harus dipecahkan. 

Soal cerita yang terdapat dalam matematika merupakan persoalan- persoalan 

yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

yang dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat matematika. 

Kalimat yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut adalah kalimat matematika 

yang menurut operasi-oprasi hitung bilangan. (Raharjo dan Astuti, 2011)  

Berdasarkan pengertian soal cerita di atas dapat disimpulkan bahwa soal 

cerita matematika adalah soal matematika berbentuk kalimat verbal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang proses penyelesaiannya 

menggunakan konsep-konsep matematika. Menyelesaikan soal cerita matematika 

tidak hanya sekedar memperoleh hasil akhir yang berupa bilangan-bilangan, tetapi 

yang lebih penting adalah proses siswa dalam menentukan langkah-langkah 

penyelesaian soal cerita tersebut. 

Pembelajaran matematika dalam bentuk soal sangat penting diajarkan 

kepada siswa, karena soal cerita diambil dari pengalaman manusia sehari-hari. 

Adapun tujuan pembelajaran soal cerita di sekolah dasar adalah sebagai berikut:  
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a. Melatih siswa berfikir deduktif 

b. Membiasakan siswa untuk melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari 

dengan pengetahuan matematika yang telah mereka peroleh di sekolah 

c. Memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep matematika tertentu, 

maksudnya dalam menyelesaikan soal cerita siswa perlu mengingat kembali 

konsep-konsep matematika yang telah dipelajari sehingga pemahaman-

pemahaman konsep tersebut terkait. (Depdiknas, 2009) 

4. Hubungan kemampuan representasi siswa dengan penyelesaian soal 

cerita matematika   

 Representasi dalam matematika digunakan dalam semua aspek materi 

matematika. Representasi siswa dalam pembelajaran matematika merupakan 

bagian penting dari proses pemahaman konsep matematika. Siswa harus memiliki 

kemampuan representasi dalam menyelesaikan berbagai macam soal. Menurut 

Kond dan Finkelstein (dalam mailiana, 2014: 22) bahwa para siswa lebih suka 

pernyataan suatu soal itu direpresentasikan dalam bentuk gambar, dari pada 

menggunakan kata-kata, grafik atau simbol. Penggunaan banyak representasi 

untuk soal matematika yang sama merupakan pusat dari pemahaman matematika. 

Penyelesaian soal dalam bentuk gambar atau tabel memiliki peran yang sedikit 

kompleks dalam penyelesaian soal. Lemahnya pengerjaan dari penyelesaian 

mungkin disebabkan karena pada gambar atau tabel yang memerlukan penafsiran 

yang lebih banyak dan proses mental yang relatif lebih kompleks untuk 

direpresentasikan kembali dalam bentuk kata-kata. 
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Penggunaan representasi dalam pembelajaran matematika dirasa sangat 

penting karena dengan menggunakan representasi maka akan memunculkan atau 

menumbuhkan ide-ide yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Representasi bukan hanya menunjuk kepada hasil atau produk yang diwujudkan 

dalam konfigurasi atau konstruksi baru dan berbeda tetapi juga proses berfikir 

yang dilakukan untuk menangkap dan memahami konsep, operasi dan hubungan-

hubungan dengan matematika.  

Kemampuan representasi dalam pembelajaran matematika membantu 

mengembangkan pemahaman siswa, sehingga siswa mampu membuat dan 

menggunakan representasi untuk mengomunikasikan ide-ide yang dimiliki siswa, 

mengembangkan suatu bentuk perwujudan dari suatu soal dan 

mengkomunikasikan representasi untuk menyelesaikan soal matematika terutama 

soal cerita matematika. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pendukung penelitian ini seperti yang dikemukakan hasil penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:  

1. Lina Marlina, (2014) judul “Pengaruh Model Pembelajaran Collaborative 

Problem Solving Terhadap Kemampuan Representasi Matematika Siswa”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Collaborative Problem Solving terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek representasi paling 

menonjol yang dapat dikembangkan melalui model pembelajaran 

Collaborative Problem Solving adalah aspek representasi visual, baik pada 
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siswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah. Model pembelajaran 

Collaborative Problem Solving efektif dalam mengembangkan kemampuan 

representasi visual untuk semua tingkat kemampuan siswa. Sedangkan pada 

dua aspek lainnya yaitu ekspresi matematika dan teks tertulis, keduanya hapir 

seimbang dan tidak terlalu besar selisihnya dengan aspek representasi visual. 

Persamaan penelitian Lina Marliana dengan penelitian yang akan peneliti teliti 

yaitu keduanya sama-sama membahas tentang kemampuan representasi 

matematis siswa. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian Lina 

Marliana, melihat tingkat kemampuan representasinya didasarkan pada model 

pembelajaran Collaborative Problem Solving, sementara penelitian ini hanya 

mendeskripsikan tingkat kemampuan representasi visual, ekspresi matematika 

dan teks tertulis untuk siswa tinggi dan siswa rendah. 

2. Catharina Mara Apriani, (2016) judul “Analisis Representasi Matematis Siswa 

SMP dalam Memecahkan Masalah Matematika Kontekstual”. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mengetahui macam-macam representasi matematis siswa 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika kontekstual dan (2) 

mengetahui faktor-faktor mempengaruhi siswa dalam menentukan 

representasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

kontekstual. Berdasarkan penelitian ini macam-macam representasi matematis 

yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah adalah representasi visual, 

aritmatika, aljabar, dan teks tertulis. Persamaan penelitian Catharina Mara 

Apriani dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang 

kemampuan representasi matematis. Perbedaan kedua penelitian ini adalah 

pada penelitian Catharina Mara Apriani, didasarkan pada pemecahan masalah 
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kontekstual dan faktor-faktor yang digunakan siswa dalam menentukan 

representasi matematis, sementara penelitian ini tidak memecahan masalah 

kontekstual dan faktor-faktor yang digunakan siswa dalam menentukan 

representasi matematis.  

Berdasarkan penelitian relevan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji suatu 

pembahasan baru agar dapat menghasilkan fenomena baru tentang “Analisis 

Kemampuan Representasi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Siswa Kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Malang”.  

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan siswa. Pada pembelajaran matematika siswa akan 

dihadapkan dengan berbagai macam penyelesaian soal. Dari penyelesaian soal 

tersebut siswa akan diminta untuk menyelesaikan soal cerita dengan 

menggunakan kemampuan representasi visual, representasi persamaan atau 

ekspresi matematika, representasi kata-kata atau teks tertulis. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika. Berikut kerangka pikir penelitian. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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