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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Representasi 

 Representasi merupakan ekspresi dari ide matematis yang ditunjukan 

siswa melalui model matematika untuk menyelesaikan suatu masalah yang 

dihadapi sebagai hasil terjemahan pemikirannya (Fadillah, 2011). Cara siswa 

mengkontruksikan pengetahuannya berbeda satu dengan yang lainnya (Kusaeri, 

2012). Hal ini memungkinkan bagi setiap siswa menggunakan representasi yang 

berbeda untuk memahami suatu konsep. Konsep representasi dapat dipahami 

dengan empat gagasan,yaitu: (1) sebagai abstraksi internal dari ide-ide 

matematika yang telah dibangun siswa melalui pengalaman; (2) sebagai 

perkembangan mental dari mental yang sebelumnya; (3) sebagai wujud secara 

struktur yang ditunjukan melalui gambar atau simbol; (4) sebagai pengetahuan 

tentang sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain (Pape and Tchoshanov, 

2001). 

 Representasi memiliki standar yang ditetapkan oleh National Council of 

Teacher of Mathematics (NCTM) untuk program pembelajaran mulai dari pra-

taman kanak-kanak sampai dengan SMA yaitu  (1) siswa dapat membuat dan 

menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan 

ide-ide matematika; (2) siswa dapat memilih, menerapkan, dan menterjemahkan 

antar representasi matematis untuk memecahkan masalah; (3) siswa dapat 

menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan 

fenomena fisik, sosial, dan matematika (NCTM, 2000).  
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 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, 2011). 

 Berdasarkan pengertian representasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

representasi merupakan bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu 

masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk  menemukan solusi dari 

masalah matematika tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata, 

tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol matematika dan lain-lain. 

2.1.2 Kemampuan Representasi Matematis 

 Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan bermacam-

macam tugas dalam suatu pekerjaan (Robbin dan Judge, 2007) Kemampuan 

matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam 

matematika ataupun kehidupan nyata (NCTM, 2000). Kemampuan representasi 

matematis adalah kemampuan yang diperlukan oleh siswa untuk menemukan dan 

membuat suatu alat atau cara berfikir untuk mengkomunikasikan gagasan 

matematis dari yang abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami (Effendi, 2012).  
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 Kemampuan representasi matematis dapat mendukung siswa dalam 

memahami bermacam-macam konsep matematika yang dipelajari dan 

keterkaitannya untuk (1) mengkomunikasikan ide-ide matematika siswa; (2) lebih 

mengenal keterkaitan (koneksi) diantara bermacam-macam konsep matematika; 

(3) menerapkan matematika dalam permasalahan matematika realistik melalui 

pemodel (Hudiono, 2010). Menggunaan bermacam-macam representasi dapat 

memperkaya pengalaman belajar matematika siswa. Kemampuan representasi 

siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang harus menjadi lingkungan 

di mana siswa mampu terlibat secara aktif dalam banyak kegiatan matematika 

yang bermanfaat (Henningsen and Stein, 1997) 

 Guru dapat memberikan pembelajaran dengan mengajarkan bermacam-

macam konsep matematika yang abstrak, walaupun pada dasarnya siswa lebih 

mudah memahami konsep yang konkret tetapi dengan menggunakan simbol dan 

notasi matematika siswa dapat merepresentasikan pemahamannya (Halat dan 

Peker, 2011). Representasi matematis merupakan proses pemodelan sesuatu dari 

dunia nyata ke dalam konsep dan simbol yang abstrak (Hwang, dkk, 2007). 

Kemampuan pemahaman serta representasi siswa yang cerdas merupakan kunci 

untuk mendapatkan solusi memecahkan masalah yang tepat (Gagatsis and Elia, 

2004). 

 Kemampuan representasi matematis siswa dapat diukur dengan beberapa 

indikator kemampuan representasi matematis yang disusun oleh Mudzakir (2006) 

yaitu mengelompokan representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi 

yang utama berupa: (1) representasi visual seperti diagram, grafik atau tabel, dan 
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gambar, (2) persamaan atau ekspresi matematika, dan (3) kata-kata atau teks 

tertulis. Adapun indikator yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 1: Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Uraian 

1 Representasi Visual 1. Dapat menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi ke representasi diagram, 

grafik, atau tabel 

2. Dapat menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah 

2 Persamaan atau ekspresi 

matematis 

1. Dapat membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi lain yang 

diberikan 

2. Dapat menyelesaiakan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

3 Kata-kata atau teks tertulis 1. Dapat menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi 

2. Dapat menjawab soal dengan kata-kata atau 

teks tertulis 

 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi 

matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika (masalah, 

pernyataan, solusi, definisi, dan lain-lain) kedalam salah satu bentuk: (1) Diagram 

grafik atau tabel, gambar; (2) Notasi matematik, numerik/simbol aljabar; dan (3) 

Teks tertulis/kata-kata, sebagai interpretasi dari pikiran siswa. 

2.1.3 Jenis Representasi 

 Representasi terdiri dari representasi eksternal dan representasi internal 

(Adu-Gyamfi, 2003). Representasi bukan sekedar suatu produk, tetapi juga suatu 

proses (Wiryanto, 2015). Suatu pemahaman objek matematika sangat berkaitan 

dengan keberadaan representasi internal dalam jaringan representasi dan saling 

berkaitan sehingga dapat mewujudkan suatu representasi eksternal yang 

bermakna dan dapat dikomunikasikan. Representasi eksternal ysng dihasilkan 

siswa pada pembelajaran matematika berfungsi untuk; (1) memberikan informasi 

kepada guru mengenai bagaimana siswa berpikir mengenai suatu ide matematika; 
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(2) memberikan informasi tentang suatu pola dan kecenderungan diantara siswa; 

(3) Representasi digunakan oleh guru dan siswa sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran (Kalathil, & Sherin, 2000). 

 Representasi eksternal merupakan ide matematis yang kemudian 

dikomunikasikan sehingga menjadi bentuk verbal, visual dan benda konkrit, 

sedangkan representasi internal merupakan proses berpikir tentang ide matematis 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah (Hudoyo, 2002). Dapat 

disimpulkan bahwa representasi internal dan eksternal tidak dapat dipisahkan. 

Representasi internal tidak dapat diamati secara kasat mata, tetapi representasi 

internal tersebut dapat dilihat melalui representasi eksternalnya (Pape and 

Tchoshanov, 2001).  

 Representasi yang digunakan pada pendidikan matematika meliputi 

representasi objek dunia nyata, representasi konkret, representasi simbol 

aritmetika, representasi gambar atau grafik dan representasi bahasa lisan atau 

verbal  (Hwang, dkk, 2007). Jenis representasi yang sering digunakan dalam 

mengkomunikasikan matematika antara lain berupa: (1) sajian visual seperti 

tabel, gambar, grafik; (2) pernyataan matematika atau notasi matematika; (3) teks 

tertulis yang ditulis dengan bahasa sendiri baik formal maupun informal, ataupun 

kombinasi semuanya (Mustangin, 2015) 
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2.2 Kemampuan Representasi Matematis pada Soal Cerita 

 Representasi matematis dan konsep matematika saling berkaitan satu sama 

lain untuk beberapa kasus tertentu seperti soal cerita dan himpunan yang sulit 

untuk memahami konsep jika tidak menggunakan representasi tertentu. 

Representasi hanya menjelaskan bagian aspek tidak untuk menjelaskan secara 

menyeluruh konsep matematikanya. Representasi-representasi berbeda yang 

mengacu pada konsep yang sama akan saling melengkapi dan semuanya 

bersama-sama berkontribusi untuk pemahaman seluruhnya (Gagatsis dan 

Shiakalli, 2004). 

 Soal cerita adalah soal matematika yang diungkapkan atau dinyatakan 

dengan kata-kata atau kalimat dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari (Winarni dan Harmini, 2012).  Soal cerita yang terdapat 

dalam matematika merupakan persoalan yang terkait dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kalimat 

matematika yaitu operasi-operasi hitung bilangan (Raharjo, 2011). Soal cerita 

yang menggunakan bahasa yang telah dikuasai siswa dengan baik dapat 

mempermudah siswa membuat model matematika (Erliani, dkk, 2011) 

 Dua tipe representasi yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu (a) representasi piktorial, 

menampilkan secara visual dari objek yang dijelaskan dalam soal cerita, dan (b) 

representasi skematik, mendeskripsikan hubungan spasial dalam soal cerita 

(Hegarty dan Kozhevnikov, 1999). Representasi piktorial berarti mengodekan 

deskripsi objek dalam soal cerita, sedangkan representasi skematik mengodekan 

deskripsi relasi dalam soal cerita (Muttaqien, 2016). 
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 Terdapat tahap-tahap penyelesaian masalah dalam soal cerita untuk 

mengeksplorasi representasi siswa yaitu (a) tahap translasi, (b) tahap integrasi, 

dan (c) tahap solusi (Krawec, 2010). Pada tahap translasi, siswa membaca soal 

cerita yang melibatkan transformasi pernyataan dari soal cerita menjadi bentuk 

lain yang dimengerti. Pada tahap integrasi, siswa memvisualisasi ide dengan 

membuat gambar atau skema. Tahap solusi, menyajikan deskripsi siswa dalam 

melakukan komputasi dan memeriksa langkah penyelesaian. 

 Materi dalam penelitian ini yaitu himpunan yang dipelajari di SMP kelas 

VII. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi 

yang jelas. Contoh yang merupakan himpunan adalah Kumpulan murid yang 

tinggi badannya 150 cm dan yang bukan merupakan himpunan adalah Kumpulan 

murid yang tinggi. Cara untuk penyajian himpunan yaitu: (1) dinyatakan dengan 

menyebutkan anggotanya, (2) dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki 

anggotanya, (3) dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jenis-jenis 

himpunan yaitu (1) himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga, (2) 

himpunan kosong, (3) himpunan semesta, (4) himpunan bagian, (5) himpunan 

kosong. Operasi himpunan terdiri dari irisan (interseksi), gabungan (union), 

selisih dua himpunan (difference), dan komplemen yang dapat diselesaikan 

dengan diagram venn. Aplikasi himpunan dapat diterapkan dikehidupan sehari-

hari seperti mencari jumlah siswa dari suatu kelas yang tidak menggemari dua 

mata pelajara. 
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2.3 Kajian Penelitian yang Relevan 

 Fatrima Santri Syafri (2017) Kemampuan representasi adalah suatu 

kemampuan matematika dengan pengungkapan ide-ide matematika (masalah, 

pernyataan, definisi, dan lain-lain) dalam berbagai cara. Menurut hasil penelitian 

Sahendra, dkk (2018) strategi penyelesaian masalah yang ditunjukan oleh siswa 

cenderung mengarah pada penggunaan satu formula representasi dalam bentuk 

sketsa gambar atau simbol yang dianggap sebagai rumus model matematika saja.  

Menurut hasil penelitian Sulastri, dkk (2017) siswa yang memiliki 

kemampuan representasi matematis yang baik dan cukup baik memenuhi tiga 

indikator kemampuan representasi matematis yaitu dapat menyajikan informasi 

dari suatu permasalahan ke representasi visual, dapat menemukan suatu 

penyelesaian yang menggunakan persamaan matematis atau ekspresi matematis, 

dan dapat menuliskan setiap langkah penyelesaian masalah matematika dengan 

kata-kata atau kalimat. Siswa yang memiliki kemampuan representasi kurang 

baik hanya memenuhi dua indikator kemampuan representasi matematis yaitu 

menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis dan menuliskan 

setiap langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata atau kalimat. 
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