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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis

masalah terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Populasi penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih Mataram tahun ajaran

2016/2017 yang terdistribusi dalam lima kelas. Dengan teknik purposive

sampling, dipilih siswa kelas VIII B dan VIII C sebagai sampel. Data penelitian

diperoleh melalui tes kemampuan representasi matematis siswa. Hasil analisis

data menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah  tidak berpengaruh

terhadap kemampuan representasi matematis siswa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi pribadi yang berkualitas baik dari segi intelektual, spiritual dan skill

merupakan harapan setiap peserta didik. Untuk memenuhi harapan tersebut

peserta didik harus menempuh pendidikan, karena pendidikan dapat

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi

pribadi yang berkualitas. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3, bahwa pendidikan nasional

berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Secara umum pendidikan digolongkan menjadi dua yaitu pendidikan non formal

dan formal. Pendidikan non formal dapat dijumpai dimana saja, seperti rumah

singgah, les privat dan sebagainya. Sedangkan pendidikan formal merupakan

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat,

dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah adalah suatu sarana yang

disediakan oleh pemerintah atau yayasan di dalamnya terdapat suatu proses

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Dalam Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 Pendidikan
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Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermatabat. Dalam pembelajaran terdapat komponen-

komponen yaitu adanya peserta didik, tenaga pendidik, media pembelajaran,

materi pembelajaran serta adanya rencana pembelajaran. Jika komponen tersebut

dipahami sebagai sebuah kebutuhan dalam proses pembelajaran maka akan

tercipta sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas.

Pembelajaran di SMP umumnya dilakukan untuk berbagai mata pelajaran, salah

satunya yaitu mata pelajaran matematika. Afrilianto dan Tina (2014: 45)

menyatakan bahwa matematika sebagai salah satu disiplin ilmu dalam bidang

pendidikan yang mempunyai peran besar dan memiliki manfaat dalam berbagai

perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, mata pelajaran

matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang utama pada setiap

jenjang pendidikan. Oleh Karena itu, diperlukan penguasaan matematika di semua

jenjang pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan menengah. Mengingat

pentingnya pembelajaran matematika sebagai bagian integral dari pendidikan

pada umumnya, sudah seharusnya setiap siswa baik dari jenjang pendidikan usia

dini hingga menengah untuk menguasai pelajaran matematika.

Pembelajaran matematika bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan untuk

mengungkapkan gagasan mereka ke dalam model matematika untuk

menyelesaikan masalah. Siswa yang memiliki kemampuan matematika yang baik,

dapat dengan mudah menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Hal ini sesuai

dengan tujuan pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of

Mathematics (NCTM) (2000: 67) terdiri dari lima standar kemampuan
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matematika yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan

masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran,

dan kemampuan representasi. NCTM (2000: 280) juga menjelaskan bahwa:

”Representasi memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika. Siswa

dapat mengembangkan pemahamannya terhadap konsep matematika dan

menghubungkannya dengan ide-ide mereka, kemudian mengungkapkannya dalam

berbagai bentuk representasi. Representasi seperti objek fisik, gambaran, grafik,

dan simbol yang dapat membantu siswa dalam mengkomunikasikan pemikiran

mereka”. Representasi matematis yang sesuai dapat membantu siswa

menganalisis masalah dan merencanakan pemecahan masalah. Siswa yang

memiliki kemampuan representasi matematis yang baik dapat dengan mudah

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, setiap permasalahan yang

diselesaikan dengan baik akan menambah keyakinan positif siswa terhadap

matematika.

Hasil survei yang dilakukan Trends in International Mathematics and Science

Study (TIMSS) dalam Mullis, et al. (2012: 462) pada tahun 2011 menunjukkan

bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata

386 dari skor ideal 1000, hasil survei menunjukkan bahwa kemampuan

matematika siswa di Indonesia untuk pengetahuan, penerapan dan penalaran

masih rendah. Menurut Wardhani dkk, (2011: 1) siswa di Indonesia kurang

terbiasa menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada

TIMSS, yang subtansinya kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan

kreativitas dalam penyelesaian. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan representasi matematis siswa di Indonesia masih rendah.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 1 Seputih

Mataram diperoleh bahwa sebagian besar siswanya mengalami kesulitan dalam

mengerjakan soal-soal matematika yang berbentuk soal cerita atau soal yang

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Fakta ini menunjukkan bahwa

kemampuan siswa merepresentasikan suatu permasalahan ke dalam model

matematika yaitu berupa gambar maupun simbol matematika masih rendah. Dari

hasil pengamatan diperoleh bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMP

Negeri 1 Seputih Mataram umumnya adalah pembelajaran konvensional.

Pembelajaran konvesional yaitu sistem pembelajaran yang digunakan cenderung

berpusat pada guru dan siswa hanya pasif menerima informasi, akibatnya

kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-idenya kurang mendapatkan

kesempatan untuk berkembang secara maksimal.

Untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa terhadap

matematika, diperlukan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk

mengeksplorasi, mengolah, menggunakan potensi, dan pengetahuan yang ada

pada dirinya dalam menyelesaikan suatu masalah dengan semaksimal mungkin.

Misalnya dalam pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk

merepresentasikan hasil pemikirannya kepada teman lainnya, memberikan

kesempatan untuk belajar kelompok, berdiskusi, sehingga dalam pembelajaran

tidak hanya menumbuhkan keterampilan berpikir siswa saja tapi juga

menumbuhkan kepercayaan diri siswa.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran

berbasis masalah. Menurut Arends (2004: 392) pembelajaran berbasis masalah
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adalah adanya kerjasama secara berpasangan atau kelompok kecil untuk

melakukan investigasi dalam upaya pemecahan suatu masalah. Pembelajaran

dimulai dengan pemberian masalah yang bersifat kontekstual dengan tujuan untuk

memberikan pemahaman baru kepada siswa bahwa masalah dalam matematika

tidak semuanya bersifat abstrak. Kemudian siswa berdiskusi untuk mencari solusi

dari masalah yang diberikan. Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa

menganalisis masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai dan meng-

hubungkannya dengan ide-ide mereka, lalu menyajikannya ke dalam bentuk

representasi matematis.

Representasi yang tepat membantu siswa  mendapatkan solusi dari masalah yang

diberikan. Selain itu, siswa saling memotivasi teman-temannya bahwa dengan

bekerjasama mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Kegiatan

selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas

dan kelompok yang lain mendengarkan atau menanggapi hasil diskusi dari

kelompok lain. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah dapat

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa terhadap matematika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap

kemampuan representasi matematis siswa?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan

representasi matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

terhadap pembelajaran matematika, terkait pembelajaran berbasis masalah

serta hubungannya dengan kemampuan representasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat dijadikan model

pembelajaran alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan representasi

matematis siswa serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai model pembelajaran

tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh merupakan suatu daya atau tindakan yang dapat membentuk atau

mengubah sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, pembelajaran berbasis

masalah dikatakan berpengaruh jika peningkatan kemampuan representasi
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matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis

masalah lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

2. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang

menjadikan masalah sebagai pemandu berlangsungnya kegiatan pembelajaran

dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dimulai dengan

mengorientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk

belajar dan membimbing siswa melakukan penyelidikan kelompok.

Selanjutnya, beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil

karyanya di depan kelas dan kelompok lain bertugas untuk memberikan

tanggapan. Pembelajaran diakhiri dengan guru membantu siswa melakukan

refleksi atau evaluasi terhadap proses-proses penyelidikan yang siswa

lakukan.

3. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa mengung-

kapkan ide-ide mereka ke dalam bentuk gambar dan ekspresi matematis

seperti kemampuan siswa menggunakan representasi gambar untuk

menyelesaikan masalah, membuat gambar grafik suatu persamaan untuk

memperjelas masalah, membuat ekspresi matematis dari representasi lain yang

diberikan, dan menyelesaikan masalah matematika.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengaruh Pembelajaran

Menurut Alwi (2005: 849), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau

perbuatan seseorang. Pengertian pengaruh menurut. Badadu dan Zain (1994: 103),

pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, (2) sesuatu yang

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dan (3) tunduk atau

mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan

suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda

dan segala sesuatu yang ada dialam serta mempengaruhi apa-apa yang ada

disekitarnya. Jadi, pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan oleh seseorang

atau kelompok dikarenakan mereka tersebut telah melakukan dan menjalankan

kewajibannya Dalam penelitian ini, pembelajaran berbasis masalah dikatakan

berpengaruh jika kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan

representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
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2. Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman (2011: 231) didasarkan pada

teori belajar konstruktivisme dengan ciri-ciri yang pertama bahwa pemahaman

diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan lingkungan belajar

yang kedua pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah menciptakan

disonansi kognitif yang menstimulasi belajar, sedangkan yang terakhir

pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negosisasi sosial dan evaluasi

terhadap keberadaan sudut pandang. Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah

suatu pendekatan konstruktivis dimana siswa dihadapkan dengan masalah-

masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa memiliki

kemampuan berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk

memperoleh pengetahuan dan konsep dari suatu materi.

Harrison dalam Wardoyo (2013: 72) menyatakan bahwa “problem-based learning

is a curriculum development and instructional method that places the student in

an active role as a problem solver confronted with structured, real life problem”.

Menurut Harrison pembelajaran berbasis masalah merupakan pengembangan

kurikulum dan model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam peran aktif

sebagai pemecah masalah yang dihadapkan dengan masalah rumit, masalah

kehidupan nyata. Sedangkan menurut Wardoyo (2013: 73) pembelajaran berbasis

masalah merupakan model di mana siswa akan belajar membangun kepercayaan

diri mereka dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Jadi,

model pembelajaran ini tidak hanya menumbuhkan keterampilan berpikir siswa

saja tapi juga menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Herman (2007: 49)
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menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah mempunyai 4 karakteristik,

antara lain: (1) memposisikan siswa sebagai pemecah masalah melalui kegiatan

kolaboratif, (2) mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan

mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan

penyelesaian, (3) memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alternatif

penyelesaian dan implikasinya serta mengumpulkan dan mendistribusikan

informasi, (4) melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan, membiasakan

siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka dan

menyelesaikan masalah.

Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah

menekankan aspek kemandirian siswa melalui proses pembelajarannya.  Siswa

akan belajar untuk mengeksplorasi, mengolah, menggunakan potensi dan

pengetahuannya yang ada pada dirinya dalam menyelesaikan suatu masalah

dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, siswa dapat memahami suatu

konsep/materi karena pengalaman yang diperolehnya ketika menyelesaikan

permasalahan yang diberikan melalui pengalaman belajar tersebut mereka

menggunakan kemampuan nalar, logis, dan kritis dalam membangun

pengetahuannya sendiri. Menurut Hamzah dan Muhlisrarini (2014: 165) langkah-

langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai

berikut: (1) guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan

sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Memotivasi siswa untuk terlibat

dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih, (2) guru membantu siswa

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan

masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain), (3) guru
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mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, peng-umpulan data, hipotesis,

dan pemecahan masalah, (4) guru membantu siswa dalam merencanakan dan

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi

tugas dengan temannya, (5) guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau

evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Selain itu, Amir (2009: 24) menyatakan, 7 langkah pelaksanaan pembelajaran

berbasis masalah, yaitu sebagai berikut: (1) mengklarifikasi istilah dan konsep

yang belum jelas. Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan

konsep yang ada dalam masalah, (2) merumuskan masalah.  Fenomena yang ada

dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi antara

fenomena itu, (3) menganalisis masalah. Siswa mengeluarkan pengetahuan terkait

apa yang sudah dimiliki tentang masalah, (4) menata gagasan siswa dan secara

sistematis menganalisisnya dengan dalam. Bagian yang sudah dianalisis dilihat

keterkaitan-nya satu sama lain, (5) memformulasikan tujuan pembelajaran.

Kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu

pengetahuan mana yang masih kurang dan mana yang masih belum jelas, (6)

mencari Informasi tam-bahan dari sumber yang lain (di luar diskusi kelompok),

dan (7) mensintesa (menggabungkan) dan menguji informasi baru, dan membuat

laporan untuk kelas. Dari laporan individu/kelompok, yang dipresentasikan

dihadapan anggota kelompok lain, kelompok mendapatkan informasi-informasi

yang baru.
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Langkah yang lebih praktis dalam pembelajaran berbasis masalah dirumuskan

Arends (2011: 411) antara lain, 1) orientasi siswa pada masalah, 2)

mengorganisasi siswa untuk belajar, 3) Memandu menyelidiki secara individual

atau kelompok, 4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 5)

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Menurut Trianto (2009: 96) kegiatan pembelajaran berbasis masalah memiliki

beberapa kelebihan, kelebihan pembelajaran berbasis masalah sebagai model

pembelajaran yaitu konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, realistik dengan

kebutuhan siswa, pemahaman akan suatu pembelajaran menjadi kuat, dan

memupuk kemampuan siswa dalam merepresentasikan masalah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat didefinisikan bahwa model

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu inovasi model pembelajaran

yang menuntut siswa menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran.

Tahapan pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis masalah adalah

sebagai berikut:

a. Guru memberikan permasalahan kepada siswa.

b. siswa berkelompok untuk menganalisis dan merumuskan permasalahan.

c. siswa berdiskusi dan mencari informasi untuk mendapatkan solusi dari

permasalahan yang dihadapi.

d. siswa mempresentasikan solusi permasalahan atau hasil diskusinya.

e. siswa melakukan refleksi dan evaluasi bersama guru dan siswa lainnya.
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dalam penelitian ini langkah-langkah

pembelajaran yang digunakan adalah menurut pendapat Arends. Adapun tahap-

tahap pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh Arends

(2012) adalah :

Tabel 2.1. Fase–Fase Pembelajaran Berbasis Masalah

Fase-fase Pembelajaran
berbasis masalah

Perilaku guru

1. Orientasi siswa pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang diperlukan dan
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas
pemecahan.

2. Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

3. Membimbing
penyelidikan individual
maupun kelompok

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah.

4. Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan
dan menyiapkan karya sesuai seperti laporan,
dan membantu mereka untuk berbagi tugas
dengan temannya

5. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka
dan proses yang mereka gunakan

3. Kemampuan Representasi Matematis

Alhadad (2010: 34) mengungkapkan bahwa representasi adalah ungkapan dari ide

matematis sebagai model yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah

yang dihadapinya sebagai hasil interpretasi pikirannya. Selanjutnya Hudiono

(2005:19) menyatakan bahwa kemampuan representasi mendukung siswa

memahami konsep matematika yang dipelajarinya dan keterkaitannya,

mengkomunikasikan ide-ide matematika, mengenal koneksi diantara konsep
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matematika dan menerapkan matematika pada permasalahan matematika realistik

melalui pemodelan. Jadi, kemampuan representasi matematis adalah kemampuan

siswa mengungkapkan ide-ide mereka ke dalam model matematika untuk

merencanakan suatu penyelesaian masalah.

Proses representasi terjadi dalam dua tahapan yaitu representasi internal dan

representasi eksternal. Menurut Hiebert dan Carpenter dalam Mudzakir (2006: 21)

representasi internal merupakan proses berpikir tentang ide-ide matematik yang

memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Representasi

eksternal adalah penyajian dari representasi internal ke dalam model-model

matematika.

Mudzakir (2006:47) mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga

ragam representasi yang utama, yaitu (1) representasi visual berupa diagram,

grafik, atau tabel, dan gambar, (2) persamaan atau ekspresi matematika, dan (3)

kata-kata atau teks tertulis.  Dalam mengukur kemampuan representasi matematis,

perlu diperhatikan indikator-indikator untuk tercapai atau tidak kemampuan

representasi matematis.

Adapun dalam penelitian ini, indikator kemampuan representasi matematis yang

diamati yaitu :

a. menggunakan refresentasi visual untuk menyelesaikan suatu masalah.

b. menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematik.

c. menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematik dengan kata-

kata.
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d. Menjawab soal dengan menggunakan gambar grafik untuk memperjelas

masalah.

Mudzakir (2006:47) menyajikan indikator-indikator kemampuan representasi

matematis seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis

Representasi Bentuk-Bentuk Operasional
Representasi
visual
a. Diagram,

grafik, atau
tabel

 Menyajikan kembali data/informasi dari suatu
representasi ke representasi diagram, grafik, atau
tabel

 Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah

b. Gambar  Membuat gambar grafik
 Membuat gambar grafik untuk memperjelas masalah

dan memfasilitasi penyelesaiannya
Persamaan atau
ekspresi
matematik

 Membuat persamaan, model matematik, atau
representasi dari representasi lain yang diberikan

 Membuat konjektur dari suatu pola bilangan
 Menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi

matematik
Kata-kata atau
teks tertulis

 Membuat situasi masalah berdasarkan data atau
representasi

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi
 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah

matematik
 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu

representasi yang disajikan
 Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau

teks tertulis
(Sumber: Mudzakir (2006:47))

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis

masalah terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Dalam penelitian ini

pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan pada kelas eksperimen,
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pembelajaran konvensional pada kelas kontrol dijadikan sebagai variabel bebas,

dan kemampuan representasi matematis siswa sebagai variabel terikat.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menjadikan

masalah sebagai pemandu berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran berbasis masalah terdiri dari fase mengorientasi siswa pada

masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pada fase yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang

diperlukan dan mengajukan masalah-masalah yang bersifat kontekstual.

Pemberian masalah yang bersifat konstektual bertujuan untuk memberikan

pemahaman baru bahwa tidak semua masalah dalam matematika bersifat abstrak.

Hal ini akan memberikan keyakinan baru siswa terhadap karakteristik dan

kegunaan matematika. Fase kedua yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam

kelompok-kelompok diskusi yang heterogen dan membimbing siswa melakukan

penyelidikan dalam kelompok. Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa

dituntut mampu menganalisis masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai dan

menghubungkannya dengan ide-ide mereka, lalu menyajikan pemikiran mereka ke

dalam bentuk gambar atau ekspresi matematika, dan terakhir menemukan solusi

dari masalah yang diberikan. Selain itu, mereka saling memotivasi bahwa dengan

berkerjasama mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Kegiatan

tersebut dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa terhadap

kemampuannya dalam proses pembelajaran.
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Fase selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase

ini, perwakilan dari beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi

kelompoknya dan kelompok lain bertugas untuk memberikan tanggapan. Saat

melakukan presentasi siswa berusaha untuk menampilkan hasil presentasi terbaik

mereka di depan kelas. Sehingga kemampuan representasi siswa dalam proses

pembelajaran akan meningkat.

Fase terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah,

Siswa bersama dengan guru akan melakukan refleksi dan evaluasi serta

mengklarifikasi terkait hasil diskusi yang telah dilakukan dan menyimpulkan

materi yang telah dipelajari. Dalam hal ini siswa akan berinteraksi dengan guru

sehingga dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Selain

itu akan meningkatkan keyakinan siswa dalam mengungkapkan ide atau pendapat

yang ia kemukakan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kemampuan

representasi siswa terhadap matematika.

Dalam proses pembelajaran berbasis masalah memberikan peluang kepada siswa

untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Sedangkan pada

pembelajaran konvensional yang pembelajarannya berpusat pada guru seperti

guru menjelaskan materi, kemudian memberikan contoh soal dan siswa diberikan

latihan soal yang penyelesaiannya mirip dengan contoh. Sehingga kemampuan

komunikasi matematis siswa kurang berkembang. Selain itu keyakinan siswa yang

dimiliki cenderung negatif sebab siswa berpendapat bahwa pelajaran matematika

tidak menyenangkan bahkan menakutkan.
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C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 1 Seputih Mataram

memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa selain model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran

konvensional dianggap memiliki kontribusi yang sama.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan representasi

matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang menggunakan

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Seputih Mataram yang terletak di

Jl. AMD Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung

Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester

ganjil SMP Negeri 1 Seputih Mataram tahun ajaran 2016/2017 yang terdistribusi

dalam lima kelas. Dari lima kelas tersebut dipilih dua kelas sebagai sampel

penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

Pengambilan sampel secara purposive dengan pertimbangan bahwa kelas yang

dipilih diasuh oleh guru yang sama sehingga memiliki pengalaman belajar yang

sama. Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilihlah kelas VIII B dengan

jumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII C dengan jumlah 36

siswa sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment (eksperimen semu).

Desain yang digunakan adalah pretest-posttest control group desaign.
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Tabel 3.1 Desain penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 PBM Y2

K Y1 Konvensional Y2

(Sumber : Fraenkel dan Wallen (1993: 248))
Keterangan:
E = Kelas eksperimen
K = Kelas kontrol
Y1 = Dilaksanakan pretest skor kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas

kontrol
Y2 = Dilaksanakan posttest skor kemampuan akhir kelas eksperimen dan kelas

kontrol

C. Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kemampuan representasi

matematis siswa yang diperoleh dari skor pretest-posttest dan data skor

peningkatan (gain). Data ini berupa data kuantitatif.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini instrumen tes. Instrumen tes

digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa. Instrumen

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dalam bentuk soal

uraian dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Tes yang diberikan

pada setiap kelas baik soal-soal untuk pretest dan posttest adalah sama. Tes ini

diberikan kepada siswa secara individual, pemberiannya bertujuan untuk

mengukur peningkatan kemampuan representasi matematis. Pedoman pemberian

skor kemampuan representasi matematis disajikan pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis

Skor Menggunakan
representasi
visual untuk
menyelesaikan
masalah

Membuat
ekspresi
matematis

Penyelesaian
masalah dari
suatu
ekspresi
matematis

Membuat
gambar
grafik untuk
memperjelas
masalah

0 Tidak ada jawaban
1 Representasi visual

salah tapi
penyelesaian
masalah benar atau
representasi visual
salah dan
penyelesaian
masalah salah.

Membuat
ekspresi
matematis tapi
tidak sesuai
dengan konsep.

Membuat
ekspresi
matematis
yang salah
dan
penyelesaian
masalahnya
salah atau
ekspresi
matematisnya
salah tapi
penyelesaiann
ya benar.

Melukiskan
grafik tapi
tidak sesuai
dengan
konsep.

2 Membuat
representasi visual
dengan benar, tapi
penyelesaian
masalahnya salah.

Membuat
ekspresi
matematis secara
benar namun
kurang lengkap.

Membuat
ekspresi
matematis
dengan benar,
tapi
penyelesaian
masalahnya
salah.

Melukiskan
grafik namun
kurang tepat.

3 Representasi visual
benar dan
penyelesaian
masalahnya benar.

Membuat
ekspresi
matematis secara
benar dan
lengkap.

Membuat
ekspresi
matematis
dan
mendapatkan
penyelesaian
masalah
secara benar
dan lengkap.

Melukiskan
grafik dengan
benar.

Pada penenlitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen yang memenuhi

kriteria tes yang baik, yaitu valid, reliabel, dan memiliki daya pembeda serta

tingkat kesukaran butir soal yang baik.
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a. Validitas Isi

Validitas isi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tes kemampuan

representasi matematis terkait materi pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan kepada guru mata

pelajaran matematika kelas VIII. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-

kisi tes yang diukur dan penilaian terhadap kesesuaian bahasa yang digunakan

dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan

daftar ceklis oleh guru. Hasil penilaian menunjukkan bahwa instrumen tes telah

memenuhi validitas isi Lampiran B.5 halalaman 115 sehingga instrumen dapat

diuji cobakan pada siswa di luar sampel tetapi masih dalam populasi penelitian

yang sudah mempelajari materi tersebut.

b. Reliabilitas Tes

Reliabilitas suatu tes berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberikan hasil yang tetap atau mempunyai hasil yang konsisten dalam

mengukur apa yang mesti diukur dan seandainya hasilnya berubah-ubah,

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2010: 86).

Semakin reliabel suatu tes maka kita dapat semakin yakin menyatakan hasil tes

tersebut akan mempunyai hasil yang sama ketika tes tersebut dilakukan kembali.

Untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu dilakukan analisis

butir soal seperti halnya soal bentuk objektif. Skor untuk masing-masing butir soal

dicantumkan pada kolom item. Rumus yang digunakan untuk mengukur
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reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus Alpha dalam Arikunto (2010: 109)

sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= reliabilitas yang dicari
n = banyaknya butir soal∑ = jumlah varians skor tiap-tiap item

= varians total

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan rumus

Alpha dalam Arikunto (2010: 109) seperti yang terlihat dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat Rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40< r11≤ 0,60 Cukup
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat Tinggi

Kriteria reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang

termasuk dalam kriteria minimal tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan uji coba

instrumen tes, diperoleh bahwa nilai koefisien reliabilitas tes adalah 0,61 dapat

dilihat pada Lampiran C.1 halaman 116 Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang digunakan memiliki reliabilitas yang  tinggi.
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c. Daya Pembeda

Daya beda tiap butir soal menyatakan seberapa jauh soal tersebut mampu

membedakan siswa yang dapat menjawab dengan benar (berkemampuan tinggi)

dengan siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar (berkemampuan rendah).

Untuk menghitung daya pembeda, data terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sampai terendah, selanjutnya diambil 50% siswa yang

memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok atas) dan 50% siswa yang

memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Menurut Sudijono (2008: 386), daya pembeda dihitung menggunakan rumus:

DP = B − BJ
Keterangan :DP : Koefisien daya pembeda suatu butir soalB : Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolahB : Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolahJ : Jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Sudijono

(2011: 389) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Interpretasi Daya Pembeda

Koefisien DP Interpretasi
Kurang dari 0,20 Jelek

0,20 − 0,40 Cukup
0,40 – 0,70 Baik
0,70 − 1,00 Sangat Baik

Bertanda negatif Sangat jelek

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai daya

pembeda tes adalah 0,23 sampai dengan 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa
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instrumen tes yang diujicobakan memiliki daya pembeda yang cukup sampai baik.

Hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.2

halaman 117.

d. Tingkat Kesukaran

Sedangkan tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran

suatu butir soal. Bermutu atau tidaknya butir-butir soal pertama-tama dapat

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-

masing butir soal tersebut. Menurut Sudijono (2008: 372), rumus yang digunakan

untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut.

=
Keterangan :

: Koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal
: Jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
: Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Hasil perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal diinterpretasi berdasarkan

kriteria indeks kesukaran yang dijelaskan Sudijono (2008: 372) seperti pada

Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Skor Interpretasi

TK < 0,30 Sangat Sukar

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang

0,70 < TK Terlalu Mudah
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Menurut Sudijono (2007: 370), butir-butir soal dikatakan baik apabila butir-butir

soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Berdasarkan hasil

perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai tingkat kesukaran tes

adalah 0,43 sampai dengan 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang

diuji cobakan memiliki tingkat kesukaran yang mudah dan sedang. Hasil

perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.2

halaman 117.

E. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan model

pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan bahan ajar.

b. Membuat instrumen tes kemampuan representasi matematis siswa berupa

soal pretest dan posttest beserta penyelesaian dan aturan penskorannya.

c. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa.

d. Melakukan uji coba instrumen tes kemampuan representasi matematis

siswa berupa soal pretest, lalu melakukan uji validitas, reliabilitas, daya

pembeda, dan tingkat kesukaran.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kontrol untuk melihat taraf

awal kemampuan awal representasi matematis siswa pada materi sebelum

diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah.
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b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

berbasis masalah pada kelas eksperimen.

c. Melakukan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.

d. Melaksanakan posttest pada kedua kelas sampel untuk melihat taraf akhir

kemampuan akhir representasi matematis siswa pada materi setelah

diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah.

3. Pengumpulan, pengolahan,dan analisis data penelitian

4. Membuat laporan hasil penelitian

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat data kemampuan representasi siswa. Data yang

diperoleh dari hasil pretest dan postest dianalisis untuk mengetahui besarnya

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Besarnya peningkatan menurut Meltzer (Noer 2010: 105) dapat dihitung

dengan rumus gain,yaitu.

g = posttestscore − pretestscoremaximumposssiblescore − pretestscore
Setelah data gain diperoleh, selanjutnya data diolah dengan uji normalitas, uji

homogenitas dan uji hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan pada data gain

kemampuan representasi siswa. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang
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digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov Z. Rumusan hipotesis untuk uji ini

adalah sebagai berikut.

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam Russefendi (1998: 405), untuk menghitung nilai Uji Kolmogorov-Smirnov

Z, rumus yang digunakan sebagai berikut.

= −
Keterangan:= angka pada data= rata-rata data
s   = standar deviasi

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan persamaan Kolmogorov-Smirnov

sebagai berikut:

= | ( ) − ( )|
Keterangan:
Dn : Nilai hitung Kolmogorov Smirnov
Fn(xi) : Peluang harapan data ke i
F(xi) : Luas kurva z data ke i

Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov Z menggunakan software SPSS

Statistic 17.0 dengan kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai probabilitas

(sig) > 0,05 (Trihendradi, 2005: 113).

Rekapitulasi uji normalitas data gain kemampuan representasi matematis

disajikan pada Tabel 3.6. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.7 sampai C.11 halaman 124-128.
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Penelitian

Sumber Data Kelompok
Penelitian

Banyanya
Siswa

K-S (Z) Sig Ho

Pretest Representasi
Matematis

Eksperimen 36 0,177 0,006 Ditolak
Kontrol 36 0,152 0,035 Ditolak

Skor Gain
Representasi
Matematis

Eksperimen 36 0,158 0,024 Ditolak
Kontrol 36 0,210 0,000 Ditolak

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data pretest representasi

matematis dan indeks skor gain representasi matematis untuk kelas eksperimen

berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

maka uji hipotesis yang digunakan yaitu uji non-parametrik Mann-Whitney U.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hipotesis uji data kemampuan representasi matematis

H0: μ1 = μ2, (tidak ada perbedaan antara kemampuan representasi matematis yang

mengikuti pembelajaran konvensional dengan kemampuan

representasi matematis setelah mengikuti pembelajaran berbasis

masalah)

H1: μ1≠ μ2, (ada perbedaan antara kemampuan representasi matematis yang

mengikuti pembelajaran konvensional dengan kemampuan

representasi matematis setelah mengikuti pembelajaran berbasis

masalah)
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Rumus yang digunakan menurut Ruseffendi (1998: 398) adalah sebagai berikut:= + ( )− ∑
= + ( )−∑

Keterangan:
na = Banyaknya sampel pada kelas pembelajaran konvensional
nb = Banyaknya sampel pada kelas pembelajaran berbasis masalah
Pa = Rangking unsur a
Pb = Rangking unsur b

Kriteria pengujian: terima H0 jika nilai Uhitung ≥ Utabel dan tolak Ho jika

sebaliknya. Jika hipotesis nol ditolak maka perlu dianalisis lanjutan untuk

mengetahui apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh

terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Adapun analisis lanjutan

tersebut menurut Ruseffendi (1998: 314) adalah melihat data sampel mana yang

rata-ratanya lebih tinggi.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih

Mataram tahun ajaran 2016/2017 dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa

model PBM tidak berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis

siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa dengan PBM lebih rendah daripada peningkatan kemampuan representasi

matematis siswa dengan pembelajaran konvensional

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Bagi guru, dalam penerapan pembelajaran PBM harus diimbangi dengan

perencanaan yang matang dan pengelolaan yang tepat agar suasana belajar

semakin kondusif sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

model pembelajaran berbasis masalah hendaknya lebih melakukan penelitian

lebih lama agar memperoleh hasil yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Afrilianto, Muhammad. dan Tina Rosyana. 2014. Strategi Thinking Aroud Pair
Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan Kelancaran
Berprosedur Dan Kompetensi Strategis Matematis Siswa SMP. Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan Matematika Vol.02 Hlm. 45-53. [online].
Diakses di http://publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/12/Prosiding-
Semnas-STKIP-2014.pdf. [28 juni 2016].

Ahsan, Arfiyadi.2012. Pembelajaran Berbasis Masalah (model-pembelajaran-
kooperatif.blogspot.co.id/2012/08/pembelajaran-berbasis-masalah-
pbm.html?m=1) (online) [24 januari 2017].

Alhadad, Syarifah Fadillah. 2010. Meningkatkan Kemampuan Representasi
Multipel Matematis, Pemecahan Masalah Matematis dan Self Esteem Siswa
SMP melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Open Ended. Disertasi UPI.
[Online]. Tersedia: http://repository.upi.edu. [28 Juni 2016].

Alwi, H. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.

Amir, Taufiq. 2009. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning.
Jakarta: Kencana.

Arends, Richard I. 2012. Learning to Teach. New York: The Mc Graw-Hill
companics, slnc.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi
Aksara.

Azwar, Saifuddin. 1995. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran
Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

. 2012. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Badadu, Zain. 1994. Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Bumi Aksara.
Depdiknas. 2006. Undang-Undang SISDIKNAS 2003 . Jakarta: Sinar Grafika.

Fraenkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. 1993. How to Design and Evaluatif
Research in Education. New York: Mcgraw-hill Inc.



43

Hamzah, Ali dan Muhlisrarimi. 2014. Perencanaan dan Strategi Pembelajaran
Matematika. Depok: Rajawali Pers.

Herman, Tatang. 2007. Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Menengah
Pertama.[online].Tersedia:http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/EDUCATI
ONIST/Vol._I_No._1 Januari_207/6._Tatang_Herman.pdf. (Diakses 1 juli
2016)

Hudiono, Bambang. 2005. Peran Pembelajaran Diskursus Multi Representasi
terhadap Pengembangan Kemampuan Matematik dan Daya Representai
pada Siswa SLTP. Disertasi UPI. [Online]. Tersedia:
http://repository.upi.edu. [1 Juli 2016].

Mudzakir, Hera Sri. 2006. Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write untuk
Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematik Beragam Siswa
SMP. Disertasi UPI. [Online]. Tersedia: http://repository.upi.edu. [1 Juli
2016].

Mullis, et al. 2012. Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) 2011 International Result in Mathematics. Boston: TIMSS and
PIRLS International Study Center.

NCTM (National Council Teacher of Mathematics), Virginia, 2000. Principles
and Standards for School Mathematics. NCTM: Reston.

Noer, Sri Hastuti. 2010. Evaluasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa
SMP. Jurnal Pendidikan MIPA. Jurusan P. MIPA. Unila.

Pannen, P., dkk. 2001. Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Jakarta: PAUPPAI.

Ruseffendi. 1998. Statistika Dasar untuk Penelitian Pendidikan. Bandung: IKIP
Bandung Press.

Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme
Guru. Jakarta: Grafindo.

Sari, Intan Permata. 2010. Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap
Kemampuan representasi matematis dan belief siswa. Skripsi pendidikan
MIPA. Jurusan P. MIPA. Unila.

Sudijono, Anas. 2007. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.



44

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito.

Suherman, E. 1990. Petunjuk Praktis untuk Melaksanakan Evaluasi Pendidikan
Matematika. Bandung: Wijayakusumah.

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif : Konsep
Landasan dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana.

Thobrono, Muhamad dan Arif Mustofa. 2011. Belajar dan Pembelajaran,
Mengembangkan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan
Nasional. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Trihendradi, Cornelius. 2005. Step by Step SPSS 17.0 Analisis Data Statistik.
Yogyakarta: Andi Offset.

Wardhani, Sri dkk. 2011. Instrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP:
Belajar dari PISA dan TIMSS. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. [Online]. Diakses
di http://p4tkmatematika.org. [28 juni 2016].

Wardoyo, Sigit Mangun. 2013. Pembelajaran Konstruktivisme Teori dan Aplikasi
Pembelajaran dalam Pembentukan Karakter. Bandung : Alfabeta.


	Untitled.pdf
	1. Cover Depan.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover Dalam.pdf
	4. Halaman Persetujuan.pdf
	5. Halaman Pengesahan.pdf
	6. PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. motto.pdf
	9. Persembahan.pdf
	10. sanwacana.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR TABEL.pdf
	13. DAFTAR LAMPIRAN.pdf

	isi.pdf
	BAB 1 rev.pdf
	BAB 2 rev.pdf
	BAB 3 HASIL.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf


