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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat penting bagi 

semua orang. Mata pelajaran matematika penting untuk diberikan di setiap jenjang 

pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.  Terutama pada 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat jenjang SMP termasuk 

dalam program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. 

Fakta di lapangan, kemampuan matematika siswa SMP di Indonesia masih 

kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN) 2016 

untuk jenjang SMP yang mengalami penurunan cukup signifikan terutama dalam 

mata pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika, terjadi penurunan rata-

rata nilai 6,04 poin, sebab pada 2015 rata-rata nilai adalah 56,28 sementara tahun 

ini menjadi 50,24. Nilai rata-rata matematika ini merupakan yang terendah dari 

nilai rata-rata mata pelajaran lain yang diujikan di UN, yaitu 70,75 untuk Bahasa 

Indonesia, 57,17 untuk Bahasa Inggris,  dan 56,27 untuk IPA.  Hasil penelitian 

dari Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 

2011 juga membuktikan bahwa kemampuan matematika siswa SMP di Indonesia 

masih dalam kategori rendah, dimana SMP kelas VIII Indonesia berada di urutan 

ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang berpartisipasi.  

Dalam Seminar Hasil TIMSS 2015, Rahmawati mengemukakan bahwa 

kemampuan siswa Indonesia terbatas pada soal-soal sederhana yang bersifat rutin, 

komputasi sederhana, serta mengukur pengetahuan akan fakta yang berkonteks 

keseharian, sedangkan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi, menarik 
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simpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal yang 

lain masih harus ditingkatkan dan dikembangkan. 

Pemerintah, dalam Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, menyantumkan beberapa kompetensi yang 

harus dicapai siswa SMP yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat 

dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah serta memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

matematika dengan jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, National Council of 

Teacher of Mathematics atau NCTM (2000) merekomendasikan lima kompetensi 

standar yang utama yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan 

representasi. Pada awalnya standar-standar yang direkomendasikan di dalam 

NCTM 1989 hanya terdiri dari empat kompetensi dasar yaitu pemecahan masalah, 

komunikasi, koneksi, dan penalaran; sedangkan representasi masih dipandang 

sebagai bagian dari komunikasi matematika. Namun, karena disadari bahwa 

representasi matematika merupakan suatu hal yang selalu muncul ketika orang 

mempelajari matematika pada semua tingkatan/level pendidikan, maka dipandang 

bahwa representasi merupakan suatu komponen yang layak mendapat perhatian 

serius. Dengan demikian representasi matematis perlu mendapat penekanan dan 

dimunculkan dalam proses pengajaran matematika di sekolah.  

Pencantuman representasi sebagai suatu komponen standar proses cukup 

beralasan, meskipun kemampuan representasi tidak disebutkan secara eksplisit 

dalam kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah. Komunikasi matematika 

memerlukan representasi eksternal baik berupa simbol tertulis, gambar, maupun 
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objek fisik. Selain itu, dalam membuat dugaan ketika penyelesaian masalah 

matematika dibutuhkan kemampuan membuat model matematika dan menafsirkan 

solusinya, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator representasi 

matematis. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

representasi matematis siswa adalah proses yang penting dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir matematika siswa.  

Menurut Jones (2000) beberapa alasan pentingnya representasi matematis 

sebagai suatu standar proses yaitu (1) Kelancaran dalam melakukan translasi di 

antara berbagai bentuk representasi berbeda, merupakan kemampuan mendasar 

yang perlu dimiliki siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis. (2) 

Cara guru dalam meyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi 

akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman siswa dalam 

mempelajari matematika. (3) Siswa membutuhkan latihan dalam membangun 

representasinya sendiri sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep 

yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah.  

Setiap siswa memiliki kesulitan yang berbeda-beda dalam memahami 

konsep. Menghadapi hambatan atau kesulitan, dalam hal ini menggunakan 

kemampuan representasi, untuk memahami masalah-masalah matematika 

diperlukan adanya daya tahan sehingga siswa mampu menjadikan kesulitan 

sebagai tantangan dan peluang. Seseorang yang mempunyai daya tahan yang kuat 

baik tekanan fisik, maupun mental akan mengantarkan seseorang untuk 

mencurahkan segala kemampuan, potensi agar permasalahan tersebut bisa diatasi. 

Sebaliknya, individu yang mempunyai daya tahan yang rendah akan merespon 
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kesulitan sebagai hal yang bersifat menetap, tidak dapat diubah sehingga 

melahirkan sikap ketidakberdayaan. 

Kemampuan individu dalam menghadapi kesulitan atau keadaan yang 

tidak diinginkan ini disebut dengan adversity quotient. Stoltz (2000) menyebutkan 

adversity quotient merupakan kerangka kerja konseptual baru untuk memahami 

dan meningkatkan semua segi kesuksesan, serta adversity quotient merupakan 

suatu ukuran untuk mengetahui respon seseorang terhadap kesulitan. 

Adversity quotient dapat membantu individu memperkuat kemampuan, 

pekerja keras, keuletan, tanggung jawab dan ketekunan dalam menghadapi 

tantangan hidup sehari-hari dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan 

impian. Semakin tinggi adversity quotient semakin besar kemungkinan seseorang 

untuk bersikap optimis, dan inovatif dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya 

semakin rendah tingkat adversity quotient seseorang, maka semakin mudah 

seseorang untuk menyerah, menghindari tantangan dan mengalami stres. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil Ujian Nasional serta penelitian dari TIMSS yang menunjukkan 

bahwa kemampuan matematika siswa SMP di Indonesia yang masih tergolong 

rendah memerlukan adanya perhatian khusus. Salah satu kemampuan yang perlu 

diperhatikan adalah kemampuan representasi matematika. Kemampuan 

representatis tersebut tentu saja disesuaikan dengan tingkat kemampuannya dalam 

menghadapi kesulitan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana kemampuan 

representasi matematis siswa SMP ditinjau dari adversity quotient siswa?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa 

ditinjau dari adversity quotient siswa. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, efisien, 

dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

a. Penelitian ini berfokus pada analisis kemampuan representasi yaitu  

kemampuan penggambaran, pengungkapan, pelambangan atau bahkan 

pemodelan dari ide, gagasan, konsep matematik, dan hubungan di antaranya 

yang termuat dalam suatu konfigurasi, konstruksi, atau situasi masalah tertentu 

yang ditampilkan siswa dalam bentuk beragam sebagai upaya memperoleh 

kejelasan makna, untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. 

b. Penelitian ini terbatas pada kemampuan representasi matematis siswa dalam 

tiga bentuk, yaitu (1) representasi berupa gambar; (2) ekspresi matematis; (3) 

teks tertulis. 

c. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun datar 

segiempat. 

d. Tingkat adversity quotient yang dibahas pada penelitian ini terbatas pada 

climber, camper, dan quitter. Pengukuran serta pengkategorian tingkat 

Adversity Quotient tersebut menggunakan teknik angket. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasar pada tujuan tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan guru sebagai referensi dalam mendapatkan 

gambaran kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan tingkat AQ 

siswa yang berbeda-beda.  

b. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pengetahuan untuk 

menambah dan memperbanyak khazanah keilmuan tentang kemampuan 

representasi matematis siswa serta menjadi bahan acuan untuk penelitian yang 

relevan. 




