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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Kemampuan Representasi Matematis 

Peserta didik selalu dituntut untuk dapat memecahkan suatu masalah dalam 

kegiatan pembelajaran matematika, masalah tersebut dapat berupa kalimat-kalimat, 

gambar ataupun pernyataan matematika. Sebelum memecahkan masalah tersebut, 

peserta didik harus menemukan sebuah ide matematis yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Ide matematis tersebut didapatkan peserta didik 

apabila memahami masalah yang dihadapi. Pemahaman peserta didik akan masalah 

matematika dapat diketahui dengan melihat kemampuan peserta didik dalam 

merepresentasikan masalah tersebut. Kemampuan representasi inilah yang 

menentukan pemahaman dan ketepatan peserta didik dalam memecahkan masalah 

matematika. Representasi merupakan perubahan suatu masalah atau gagasan 

menjadi bentuk yang baru, dari gambar atau model fisik menjadi bentuk simbol, 

kata-kata atau kalimat (NCTM, 2000). Kemampuan peserta didik dalam 

menyatakan ide atau gagasan matematika menggunakan cara tertentu disebut 

representasi (Hutagaol, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, kemampuan 

representasi adalah kemampuan peserta didik mengubah suatu masalah matematika 

menjadi bentuk lain yang mudah dipahami saat peserta didik akan memecahkan 

masalah matematika. 

Kemampuan representasi matematis peserta didik merupakan salah satu 

kemampuan yang mempengaruhi ketepatan peserta didik dalam memecahkan 

masalah. Kemampuan representasi membantu peserta didik dalam memecahkan 

suatu  masalah (Sabirin, 2014). Kemampuan representasi matematis membantu 

peserta didik dalam mengartikan suatu masalah atau gagasan matematika menjadi 

bentuk yang lebih mudah dipahami. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

representasi matematis dapat memahami masalah dengan mudah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kemampuan peserta didik dalam merepresentasikan suatu 

masalah matematika merupakan suatu hal yang penting. Pentingnya kemampuan 

representasi matematis peserta didik juga dikarenakan kemampuan peserta didik 

melakukan representasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya merupakan dasar dari 

membangun pemikiran konseptual dan matematis (Rahmawati et al., 2017). 
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Kemampuan representasi matematis terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

kemampuan representasi internal dan eksternal. Kemampuan representasi 

matematis internal merupakan kegiatan berpikir mengenai suatu ide atau gagasan 

matematis yang dapat digunakan seseorang berdasarkan ide atau gagasan tersebut, 

sedangkan kemampuan representasi eksternal merupakan kegiatan berpikir 

mengenai ide atau gagasan matematika yang kemudian dikomunikasikan dengan 

bentuk antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit (Hudojo, 2002). Proses 

kognitif peserta didik untuk mencapai pada pemahaman mengenai suatu ide atau 

gagasan matematika disebut representasi internal, sedangkan untuk 

mengkomunikasikannya dibutuhkan representasi eksternal dalam bentuk bahasa 

lisan, simbol tertulis, gambar atau objek fisik (Kartini, 2009). Representasi internal 

terjadi hanya dalam pikiran peserta didik, selanjutnya akan direpresentasikan dalam 

suatu bentuk dengan menggunakan representasi eksternal. Representasi internal dan 

eksternal saling berkaitan dan bergantungan. Peserta didik tidak dapat 

menggunakan kemampuan representasi eksternal apabila tidak memiliki 

kemampuan representasi internal, begitupun sebaliknya. 

Kemampuan representasi matematis peserta didik dapat dilihat berdasarkan 

beberapa indikator. Adapun indikator representasi matematis menurut National 

Council of Teachers of Mathematics (2000) adalah: 1) menciptakan dan 

menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat dan 

mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan matematika; 2) memilih, 

menerapkan dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan 

masalah dan 3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan 

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial dan fenomena matematika. Indikator 

representasi matematis menurut Sulastri, Marwan, & Duskri (2017) 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. Berdasarkan beberapa indikator tersebut, terlihat 

bahwa aspek yang dinilai dalam mengukur kemampuan representasi matematis 

secara umum yang paling sering digunakan yaitu: 1) representasi visual, yakni 

kemampuan mengubah ide matematika menjadi bentuk gambar diagram, grafik 
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atau tabel; 2) representasi ekspresi matematika, yakni kemampuan mengubah ide 

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

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

tertulis. 

  

2. Gaya Kognitif 

Karakteristik setiap peserta didik yang berbeda akan berakibat pada gaya setiap 

peserta didik dalam mempersepsikan suatu informasi, menganalisis informasi dan 

juga mengkomunikasikan informasi yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini akan 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu 

masalah matematika. Perbedaan dalam hal ini mengarah pada gaya kognitif peserta 

didik yang berbeda-beda. Gaya kognitif merupakan dasar yang membedakan 

interaksi antar individu dan cara berpikir dari individu itu sendiri (Sternberg, 2008). 

Gaya kognitif merupakan jenis karakteristik untuk mengamati, mengingat, berpikir, 

memecahkan masalah serta pengambilan keputusan yang mendeskripsikan proses 

informasi yang teratur dan sesuai (Chapin & Messick, 1996). Gaya kognitif peserta 

didik adalah karakteristik setiap peserta didik dalam proses mengamati, hingga 

menganalisis dan memecahkan masalah yang menjadi dasar dalam membedakan 

cara berpikir peserta didik. 

 Terdapat beberapa klasifikasi gaya kognitif. Menurut Witkin (1977), gaya 

kognitif terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu Field Dependent (FD) dan Field 

Independent (FI), sedangkan menurut Liu & Reed (1994) terdapat individu yang 

memiliki gaya kognitif antara gaya FD dan FI yang disebut dengan Field Mixed 

(FM). Peserta didik dengan gaya kognitif FM memiliki karakteristik gaya kognitif 

FD dan juga FI. Gaya kognitif FD dan FI memiliki karakteristik tersendiri.  Individu 

dengan tipe FD cenderung bekerja dengan mencari petunjuk yang berasal dari orang 

lain, sedangkan individu dengan tipe FI mampu menganalisis suatu persoalan 

dengan mandiri, individu FM cenderung memiliki kemampuan seperti individu FD 

atau FI karena FM terletak di antara keduanya  (Yousefi, 2011). Gaya kognitif FI 

memiliki kemampuan mengingat informasi verbal, dan tingkat fokus akan tugas-

tugas yang lebih tinggi daripada gaya kognitif FD, sedangkan gaya kognitif 

menengah memiliki kemampuan seperti FI kecuali kemampuan mengingat 
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informasi verbal yang lebih rendah dibandingkan dengan gaya kognitif FI 

(Guisande, Páramo, Tinajero, & Almeida, 2007). 

Gaya kognitif peserta didik baik FI maupun FD memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Kelebihan yang dimiliki peserta didik dengan gaya kognitif FD menurut  

Woolfolk (2004) adalah: 1) cenderung lebih mampu dalam hal mengingat 

informasi-informasi dengan konten sosial seperti interaksi antar individu dan 2) 

cenderung lebih mudah mempelajari materi seperti kesusastraan, bahasa dan ilmu 

pengetahuan sosial. Adapun kelebihan yang dimiliki peserta didik dengan gaya 

kognitif FI adalah: 1) peserta didik lebih mudah dalam memecahkan masalah dan 

lebih mudah dalam mengurai hal-hal yang bersifat kompleks dan 2) peserta didik 

lebih mudah mempelajari ilmu pengetahuan alam dan matematika. Selain 

kelebihan, masing-masing gaya kognitif juga memiliki kekurangan. Kekurangan 

pada gaya kognitif FD adalah kemampuan memecahkan masalah yang cenderung 

rendah terutama pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika, sedangkan 

kekurangan pada gaya kognitif FI adalah kepedulian antar individu beserta 

interaksinya yang cenderung rendah.   

 

3. Gaya Kognitif dan Kemampuan Representasi Matematis 

Setiap gaya kognitif baik FD, FM maupun FI memiliki bermacam-macam 

karakteristik saat berhadapan dengan suatu informasi. Peserta didik dengan gaya 

kognitif FD lebih cenderung memahami informasi secara global, sedangkan peserta 

didik dengan gaya kognitif FI lebih cenderung memahami informasi secara analitis 

(Garger & Guild, 1987). Peserta didik dengan gaya kognitif FD menerima struktur 

atau informasi yang sudah ada, sedangkan peserta didik dengan gaya kognitif FI 

memiliki karakteristik mampu menganalisis dan mengorganisasi objek terpisah dari 

lingkungannya (Witkin, 1977). Peserta didik FD cenderung menganalisis informasi 

secara global, tidak seperti peserta didik FI yang menganalisis informasi secara 

analitis. Begitu juga dengan peserta didik FM yang memiliki karakteristik seperti 

peserta didik FD dan FI. Perbedaan ini akan berdampak pada kemampuan 

representasi matematis masing-masing peserta didik.  
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Kemampuan representasi matematis peserta didik dapat diukur dengan melihat 

beberapa indikator. Adapun indikator tersebut adalah: 1) representasi visual dimana 

peserta didik mampu merepresentasikan informasi kedalam bentuk visual seperti 

tabel, grafik ataupun gambar; 2) persamaan atau ekspresi matematika dimana 

peserta didik mampu merepresentasikan informasi kedalam bentuk persamaan 

matematika atau bentuk yang memuat ekspresi-ekspresi matematika dan 3) kata-

kata atau teks tertulis dimana peserta didik mampu merepresentasikan informasi 

secara lisan ataupun tulisan. Setiap peserta didik dengan gaya kognitif yang berbeda 

akan memiliki kemampuan representasi yang berbeda pula. Kemampuan peserta 

didik dengan gaya kognitif FD, FM ataupun FI dalam memecahkan masalah 

matematika dapat sesuai dengan seluruh atau sebagian indikator dari kemampuan 

representasi matematis. 


