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A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran yang penting 

bagi siswa karena penerapannya yang begitu luas dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan yang dilakukan sehari-hari berkaitan 

dengan matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang selalu berhubungan dengan 

realitas kehidupan manusia (Supatmono, 2009). Pentingnya ilmu matematika 

menuntut adanya pembelajaran matematika sejak dini. Sejak peserta didik berada 

pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran matematika perlu diberikan untuk 

membekali peserta didik kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006). Tanpa pembelajaran 

matematika, peserta didik akan kesulitan dalam menghadapi masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan perhitungan.  

Pembelajaran matematika umumnya dilakukan dengan menggunakan dua 

metode, yakni metode kontekstual dan konvensional. Metode pembelajaran 

kontekstual merupakan metode pembelajaran  yang dilakukan dengan mengaitkan 

pembelajaran pada masalah sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami 

inti pembelajaran (Sudjana, 2014). Metode pembelajaran konvensional sering 

disebut dengan metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode 

ceramah, metode ini dilakukan dengan komunikasi secara lisan antara guru dengan 

peserta didik dalam proses belajar (Kholik, 2011).  

Pembelajaran matematika dengan metode kontekstual lebih meningkatkan 

kemampuan matematis peserta didik (Nuraisah, Irawati, & Hanifah, 2016). 

Stimulasi masalah dan aktivitas yang melibatkan keaktifan peserta didik dapat 

memunculkan imajinasi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

(Wibowo, Sutawidjaja, Rahman, & Made, 2017). Pembelajaran dengan metode 

kontekstual lebih meningkatkan kemampuan matematis peserta didik dibandingkan 

dengan metode konvensional karena pelaksanaan metode pembelajaran kontekstual 

yang melibatkan keaktifan peserta didik. Kemampuan matematis peserta didik 

meningkat seiring dengan meningkatnya keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran. Semakin sering peserta didik aktif baik dalam bertanya maupun 

menjawab pertanyaan, maka kemampuan matematis peserta didik tersebut semakin 

meningkat pula.  
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Kemampuan dasar matematis yang harus dimiliki peserta didik dalam 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan 

representasi (NCTM, 2000). Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa 

salah satu kemampuan dasar matematis yang harus dimiliki peserta didik adalah 

kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis sangat 

dibutuhkan dalam pemahaman konsep dan penyelesaian masalah matematika 

(Yeniarti, 2013). Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan dasar matematis yang sangat dibutuhkan peserta didik dalam 

memahami konsep dan menyelesaikan masalah matematika. 

Representasi adalah ungkapan dari ide matematis yang ditampilkan peserta 

didik sebagai model yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah 

(Alhadad, 2010). Ungkapan yang dihasilkan oleh peserta didik dapat berupa 

gambar, tulisan maupun kata-kata secara lisan yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam menemukan solusi dari suatu masalah. Representasi matematis 

merupakan dasar bagi peserta didik agar dapat memahami dan menggunakan ide-

ide matematika (Dahlan, 2011). Representasi matematis merupakan ungkapan ide 

dari suatu masalah berupa gambar, tulisan ataupun kata-kata secara lisan yang 

diungkapkan peserta didik, oleh karena itu representasi matematis sangat 

mempengaruhi pemahaman konsep serta penyelesaian masalah matematika.  

Representasi matematis membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Representasi digunakan sebagai alat bantu bagi peserta didik 

untuk menemukan solusi dari suatu  masalah (Sabirin, 2014). Peserta didik 

memerlukan kemampuan representasi matematis untuk mengkomunikasikan ide 

matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami (Effendi, 2012). Kemampuan peserta didik dalam melakukan representasi 

dari suatu bentuk ke bentuk lainnya merupakan dasar dari membangun pemikiran 

konseptual dan matematis (Rahmawati, Purwanto, Subanji, Hidayanto, & Anwar, 

2017). Sebelum menyelesaikan suatu masalah, peserta didik membutuhkan 

kemampuan representasi matematis dalam memahami dan menemukan ide atau 

tanggapan yang tepat untuk dapat memecahkan masalah tersebut.   
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Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan mengubah ide-

ide matematika menjadi beberapa bentuk yakni: 1) gambar, diagram, grafik atau 

tabel; 2) notasi matematik atau simbol aljabar dan 3) teks tertulis atau kata-kata 

(Kartini, 2009). Indikator dalam menentukan kemampuan representasi matematis 

adalah: 1) menyajikan data atau informasi dari suatu masalah ke representasi 

gambar, diagram, grafik atau tabel; 2) menyelesaikan masalah yang melibatkan 

ekspresi matematika dan 3) menulis langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan menggunakan kata-kata (Sulastri, Marwan, & Duskri, 2017). 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa aspek yang dinilai 

dalam kemampuan representasi matematis adalah: 1) representasi visual, yakni 

kemampuan mengubah ide matematika menjadi bentuk gambar diagram, grafik 

atau tabel; 2) representasi ekspresi matematika, yakni kemampuan mengubah ide 

matematika menjadi notasi matematika atau simbol aljabar; dan 3) representasi 

verbal, yakni kemampuan mengubah ide matematika menjadi kata-kata atau teks 

tertulis.   

Tingkat kemampuan representasi yang dimiliki peserta didik berbeda-beda, 

terdapat beberapa faktor penyebab perbedaan tersebut. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena gaya kognitif peserta didik yang berbeda-beda. 

Kompleksitas representasi merupakan proses kognitif dan sosial, berhubungan 

dengan pengetahuan yang memiliki situasi untuk disajikan (Wu, 2004). Proses 

kognitif tersebut dipengaruhi oleh gaya kognitif masing-masing individu. Gaya 

kognitif merupakan dasar yang membedakan interaksi antar individu, dan cara 

berpikir (Sternberg, 2008). Gaya kognitif berkaitan dengan berhubungan dengan 

perbedaan ekspektasi hidup individu, hubungan antar individu dan cara 

menemukan solusi dari suatu masalah (Saracho, 1997). Gaya kognitif merupakan 

dasar yang membedakan antar individu berdasarkan interaksi dan cara berpikir. 

Salah satu klasifikasi dari gaya kognitif yakni ditinjau dari karakteristik global 

analitik, klasifikasi tersebut terdiri dari 1) Field Dependent (FD) dan 2) Field 

Independent (FI) (Witkin, 1977). Akan tetapi, terdapat individu dengan gaya 

kognitif Field Mixed (FM) yang merupakan gabungan dari gaya kognitif FD dan 

FI. Individu dengan gaya kognitif FM memiliki karakteristik seperti individu FD 

dan juga FI. Individu dengan tipe FD cenderung bekerja dengan mencari petunjuk 
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yang berasal dari orang lain, sedangkan individu dengan tipe FI mampu 

menganalisis suatu persoalan dengan mandiri (Yousefi, 2011). Individu dengan 

gaya kognitif FD berpikir global, menerima struktur atau informasi yang sudah ada, 

cenderung mengutamakan motivasi dari pihak luar dan cenderung mengikuti tujuan 

dan informasi yang sudah ada, sedangkan individu yang memiliki gaya kognitif FI 

memiliki karakteristik mampu menganalisis dan mengorganisasi objek terpisah dari 

lingkungannya dan mengutamakan motivasi dari dalam diri sendiri (Witkin, 1977). 

Individu FI lebih dapat memecahkan suatu masalah tanpa bantuan orang lain, baik 

itu dalam hal petunjuk maupun bantuan lainnya.  

Gaya kognitif juga memiliki hubungan dengan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika dan prestasi belajar peserta didik. Terdapat hubungan yang 

linier antara gaya kognitif dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

suatu masalah (H Ulya, Kartono, & Retnoningsih, 2014), selain itu gaya kognitif 

juga memiliki hubungan yang positif terhadap prestasi belajar (Putra, Murti, & 

Suriyasa, 2013). Semakin tinggi gaya kognitif peserta didik maka kemampuan 

penyelesaian masalah dan prestasi peserta didik semakin tinggi pula.  

Masing-masing gaya kognitif baik FD, FM maupun FI memiliki kelebihan 

tersendiri, seperti peserta didik dengan gaya kognitif FD dapat mengingat interaksi 

antar individu dan peserta didik dengan gaya kognitif FI dapat memahami masalah 

matematika secara analitis, sedangkan peserta didik dengan gaya kognitif FM 

memiliki kemampuan keduanya. Perbedaan gaya kognitif yang dimiliki masing-

masing peserta didik dapat mempengaruhi kemampuan representasinya baik 

representasi visual, ekspresi matematika maupun verbal. Hal ini menuntut guru 

untuk dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. Guru yang telah mengetahui gaya kognitif dan kemampuan 

representasi peserta didiknya dapat menentukan metode-metode pembelajaran yang 

harus dilakukan sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. 

Berdasarkan hal tersebut, didapatkan rumusan masalah: Bagaimana kemampuan 

representasi matematis peserta didik ditinjau dari gaya kognitif? 

 


