
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pelibatan siswa dalam proses pembelajaran matematika belum dilakukan 

secara maksimal. Siswa masih dianggap sebagai penerima pengetahuan oleh guru 

dimana siswa hanya mendengarkan dan guru menjelaskan suatu materi, 

memberikan latihan soal serta cara menyelesaikan suatu soal tersebut, sehingga 

siswa cenderung saat menyelesaikan soal atau permasalahan sesuai dengan cara 

yang telah diberikan oleh guru. Hal ini tidak sejalan  dengan Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang lebih menekankan 

keaktifan siswa untuk belajar secara mandiri saat proses pembelajaran. Akibatnya 

kemampuan matematis siswa belum berkembang secara maksimal. 

 Kemampuan untuk menghadapi permasalahan matematika maupun 

kehidupan dunia nyata dapat disebut kemampuan matematis. Kemampuan 

matematis pada matematika di sekolah adalah  kemampuan untuk memecahkan 

masalah , kemampuan untuk berargumentasi, kemampuan untuk berkomunikasi, 

kemampuan untuk membuat koneksi, dan kemampuan merepresentasi, sehingga 

representasi merupakan salah satu proses penting yang harus dimiliki siswa dalam 

proses  pembelajaran untuk mengembangkan serta memaksimalkan keterampilan 

berpikir siswa, yang artinya siswa mampu menerjemahkan suatu masalah atau 

konsep menjadi model baru seperti kata-kata atau kalimat ke dalam bentuk simbol 

atau gambar (NCTM,2000). 
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 Cara siswa untuk mengintruksikan pengetahuannya berbeda satu dengan 

yang lainnya, sehingga siswa dapat mencoba berbagai macam representasi dalam 

proses memahami suatu konsep. Konsep dasar yang dipelajari siswa berupa rumus 

yang dapat diaplikasikan terhadap soal. Jenis soal cerita  merupakan soal yang 

mencakup masalah pada kehidupan nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-

hari. Soal cerita pada matematika memiliki tujuan agar seorang siswa dapat 

berlatih dan berpikir berpikir secara deduktif sehingga dapat melihat hubungan 

matematika pada kehidupan sehari-hari, mampu menguasai keterampilan 

matematika dan memperkuat konsep matematika (Dewi, dkk, 2014) 

 Kesalahan pada saat menyelesaikan soal cerita masih sering dilakukan 

oleh siswa yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian (Suci Bintari, 2013) diperoleh bahwa (1) saat membaca soal (reading), 

sebanyak 84,4 % siswa melakukan kesalahan yaitu tidak dapat memahami kalimat 

dengan baik. (2) saat memahami masalah (comprehension), sebanyak 87,7 % 

siswa  melakukan kesalahan. (3) saat transformasi soal, sebanyak 46,6 % siswa 

yang melakukan kesalahan. (4) ketrampilan proses, sebanyak 32,2 %  siswa 

melakukan kesalahan (5) saat penulisan jawaban akhir, sebanyak 42,2 % siswa 

melakukan kesalahan. 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas saat tahap membaca soal, sebanyak 

84,4 % siswa tidak dapat memahami kalimat soal, yang berdampak pada tahap 

selanjutnya yaitu memahami soal sebanyak 87,7 % siswa melakukan kesalahan 

sehingga dapat dikatakan representasi matematis yang dimiliki siswa sangat 

rendah. Permasalahan representasi ini menjadi layak untuk diteliti karena 

representasi mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan soal.  Representasi 
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bermanfaat untuk menjadi sarana megkomunikasikan gagasan matematika siswa 

kepada guru atau siswa lainnya (Sabirin, 2014) 

 SMP Al-Faqih masih berpusat kepada guru yang mengakibatkan sebagian 

besar siswa cenderung saat menyelesaikan soal atau permasalahan sesuai dengan 

cara yang telah diberikan oleh guru karena hal tersebut kemampuan matematis 

siswa belum berkembang secara baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

judul penelitian adalah  “Kemampuan Representasi matematis siswa SMP AL-

FAQIH pada penyelesaian soal cerita”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas didapatkan rumusan 

masalah yaitu Bagaimana Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Al-

Faqih pada Penyelesaian Soal Cerita? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka 

penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga tidak terjadi 

keluasan materi yang diteliti. Adapun batasan masalah yaitu Kemampuan 

Representasi Matematis Siswa SMP Al-Faqih pada Penyelesaian Soal Cerita 

Materi Himpunan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka didapatka tujuan dari penelitian  

adalah untuk mendeskripsikan Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP 

Al-Faqih pada Penyelesaian Soal Cerita 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, dan peneliti. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti dan untuk guru dapat mengetahui kemampuan representasi 

matematis siswa SMP Al-Faqih pada penyelesaian soal cerita. Dari hasil 

penelitian ini diharapkan peneliti yang seorang calon guru dan guru dapat 

menjadi lebih berinovasi pada pembelajaran sehingga siswa dapat 

mengembangkan dan memaksimalkan kemampuan representasi matematis siswa. 
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