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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam mengembangkan potensi 

yang ada pada diri manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas untuk menghadapi perubahan yang terjadi akibat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kualitas pendidikan seseorang sangat menentukan dalam 

menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. 

Menurut Undang-undang dasar No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.  

Artinya pendidikan disekolah merupakan hal yang dilakukan oleh manusia secara 

sadar. Dimana terjadi interaksindalam suatu proses belajarnantara gurundannsiswa. 

Tujuan proses pendidikan sendiri yaitu untuk mewujudkan suasana belajar yang 

menyenangkan agar siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

Pendidikan yang begitu penting dalam kehidupan, diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Salah satu bidang studi yang harus dipelajari siswa 

adalah matematika. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang berperan 

penting dalam bidang pendidikan. Dilihat bahwa matematika sebagai bidang studi 

yang diperkenalkan dan dipelajari sejak taman kanak-kanak sampai SMA, bahkan 
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hingga di perguruan tinggi. Dalam mempelajari matematika, siswa dituntut untuk 

mencapai standart kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 yang sesuai 

dengan permendikbud No. 58 tahun 2014 adalah siswa bisa memahamiukonsep 

matematikauiyang merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antara 

konsep, serta menggunakan konsep dan algoritmansecaramluwes, akurat,mefisien, 

danntepatmdalammpemecahanmmasalah. Salah satu indikator untuk mencapai 

kompetensi tersebut adalah menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, 

atau cara lainnya) (Permendikbud, 2014:325-326). 

Sejalan dengan itu, National Council of Teacher Mathematic (NCTM, 

2000:280) menyatakan bahwa pusat dari pembelajaran matematika merupakan 

representasi. Untuk mengembangkan,nmemperdalam pemahaman siswa akan konsep 

dan hubungan antar konsep matematika yang telah dimiliki melaluimmembuat, 

membandingkan,bdan menggunakannrepresentasi. Representasi yang menjadi pusat 

dalamnpembelajaran dan berperan penting untuk melihat kemampuan siswa, sehingga 

representasi perlu diperhatikan dan dimunculkan dalam proses pembelajaran 

matematika disekolah. 

Nurdin (2016:13) menyatakan representasimmerupakanmide-idemmatematis  

yang diungkapkan lalu ditampilkan oleh siswa sebagai bentukupengganti dari suatu 

masalah untuk menemukan solusimdari masalahyyangmsedangmdihadapi. Melalui 

representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dilihat dengan lebih 
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mudah dan sederhana sehingga masalah yang disajikan dapat dipecahkan dengan 

mudah (Sabirin, 2014:33). 

Salahdsatu kemampuanyyang harus dimiliki olehusiswa dalamupembelajaran 

matematikamadalah kemampuanmrepresentasi. Pentingnya kemampuan representasi 

menurut NCTM (2000) yaitu: (1) menciptakanudanimenggunakanirepresentasi untuk 

mengorganisir,umencatat,udanumengkomunikasikan ide-ide matematis; (2) memilih, 

menerapkan,mdanmmenerjemahkan representasimimatematis untukmmemecahkan 

masalah; (3) menggunakanurepresentasiuuntuk memodelkanidanimenginterpretasikan 

penomenanfisik, sosial, dan penomenanmatematis. Kemampuan representasi di satu 

sisi begitu penting, tetapi di sisi lain siswa masih mengalami kesulitan dalam 

merepresentasikan masalah matematika. 

Bersumber pada hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika 

kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 4 Singosari, menunjukkan bahwa ulangan harian 

siswa pada materi yang memerlukan kemampuan representasi belum maksimal. Pada 

aspek kemampuan representasi visual, siswa kurang mampu memahami gambar atau 

membuat gambar dengan benar dalam menyelesaikan masalah. Pada aspek 

kemampuan representasi simbolik, siswa masih salah dalam menggunakan rumus-

rumus untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Pada aspek kemampuan 

representasi verbal, siswa kurang mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah dengan benar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mandur, Sadra dan Supatra 

(2013) juga menunjukan dari 100% hanya 14,12% siswa yang memiliki kemampuan 
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representasi matematis yang baik. Persentase tersebut masih dikategorikan kurang. 

Penelitian lainnya yang dilakukan Hudiono (2010) dengan memberi soal matematika 

kepada siswa, hanya sebagian kecil siswa yang mengerjakan soal dengan benar dan 

lengkap sedangkan siswa yang lainnya menjawab sebisa mereka. Penelitian ini 

menyatakan bahwa kemampuan representasi matematis siswa masih rendah. 

Rendahnya kemampuan representasi matematis juga dibuktikan dengan 

masalah yang sering dihadapi siswa karena masih banyak guru yang tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghadirkan representasinya sendiri 

sehingga tidak dapat meningkatkan perkembangan daya representasinya (Hutagaol, 

2013). Salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan representasi matematis 

siswa yaitu pembelajaran terlalu berpusat pada guru. Sedangkan siswa seharusnya 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan secara aktif mengemukakan ide-idenya 

agar dapat memahami suatu konsep, maka kemampuan siswa dalam 

merepresentasikan suatu konsep akan berkembang (Handayani, 2015).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan representasi siswa yaitu 

guru harus berperan aktif dalam mewujudkan kemampuan representasi siswa dengan 

baik. Adapun peran guru dalam meningkatkan kemampuan siswa dengan cara 

mengenal dan mengetahui karakteristik setiap siswa, sebab pemahaman yang baik 

terhadap karakteristik siswa akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

belajar siswa (Lestanti, 2016). 

Masing-masing siswa memiliki cara berpikir yang berbeda. Karakteristik cara 

berpikir siswa ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 
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representasi. Perbedaan cara berpikir siswa juga akan mempengaruhi cara mereka 

mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang 

dimiliki dalam pikirannya.  

Karakteristik cara berpikir dibagi menjadi empat tipe menurut De Porter 

(2004:124), yaitu tipe sekuensialnkonkretm(SK), tipe sekuensialnabstrakn(SA), tipe 

acaknabstrakn(AA), dan tipe acaknkonkretn(AK). SKnsuka menghafal dan konkret, 

SA lebih suka berpikir logis dan rasional, AAulebih suka menggunakan perasaan 

dalam belajar. AKncenderung bersikap coba-coba dan mengerjakannsegalausesuatu 

denganncaranmerekansendiri (Ari, 2014). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam proses pembelajaran matematika 

perlu usaha untuk mengetahui karakteristik cara berpikir, sehingga mampu 

mendorong siswa secara aktif menggunakan pikirannya dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Salah satu inovasi yang dapat mewujudkan proses pembelajaran tersebut 

dengan menggunakan suatu pembelajaranuberbasisumasalah. 

Menurut Lestanti (2016) ciri-ciri pembelajaranyberbasisrmasalahmyaitu 

pembelajaranmdimulaikdengan pemberianwmasalah, masalahpberhubunganridengan 

dunia nyata, secara berkelompok siswa aktif merumuskan masalah dan 

mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan mencari solusi 

terkait dengan masalah, sertanmelaporkan penyelesaian suatummasalah.  

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran tersebut melibatkan siswa untuk 

menuangkan ide, mendorong siswa untuk aktif selama proses belajar dan mampu 

merepresentasikan apa yang didapat kepada orang lain. Selain itu berdasarkan 
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penelitian Farhan & Retnawati (2014) pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana kemampuan representasi matematis siswa tipe skuensial konkret 

dalam pembelajaran berbasis masalah? 

b. Bagaimana kemampuanmrepresentasimmatematismsiswa tipe skuensial abstrak 

dalamnpembelajarannberbasisnmasalah? 

c. Bagaimana kemampuanwrepresentasiwmatematisnsiswa tipe acak konkretidalam 

pembelajaranvberbasisvmasalah? 

d. Bagaimana kemampuaniirepresentasiiimatematisiisiswa tipe acak abstrakkdalam 

pembelajaranxberbasisxmasalah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa tipe skuensial konkret 

dalam pembelajaranuberbasisumasalah. 

b. Mendeskripsikan kemampuanyrepresentasiymatematisisiswa tipe skuensial abstrak 

dalamapembelajaranaberbasisamasalah. 

c. Mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa tipe acak konkret 

dalam pembelajaran berbasis masalah. 
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d. Mendeskripsikan kemampuanoirepresentasioimatematisoisiswa tipe acak abstrak 

dalam pembelajaran berbasis masalah. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam  maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh 

sebab itu, penulis fokus yang berkaitan dengan kemampuan representasi matematis, 

pembelajaran berbasis masalah, dan karakteristik cara berpikir siswa. Subjek 

penelitian ini dibatasi hanya untuk 4 orang siswa kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 

4 Singosari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti 

selanjutnya yang akan mengembangkan kemampuan representasi matematis atau 

mengembangkan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu juga dapat dijadikan 

gambaran tentang pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis. 

Manfaat Praktis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengalaman dan penguasaan materi sebagai modal untuk menjadi seorang pendidik 

dibidang matematika. Bagi Guru dapat dijadikan referensi dan masukan untuk 

merancang proses pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan karakteristik cara 

berpikir siswa yang berbeda-beda. Selain itu juga, dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika serta mengtahui 

kemampuan siswa yang memiliki karakteristik cara berpikir yang berbeda-beda. 


