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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki banyak manfaat.  Ilmu matematika 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang ekonomi, 

geografi, biologi, dan fisika.  Dalam bidang ekonomi, ilmu matematika digunakan 

untuk menghitung bunga, untung dan rugi, serta transaksi jual beli.  Dalam bidang 

geografi, ilmu matematika digunakan untuk mengukur jarak dan luas suatu 

daerah. Dalam bidang biologi, ilmu matematika digunakan untuk menghitung 

jumlah populasi pada suatu tempat. Dalam bidang fisika, ilmu matematika 

digunakan untuk menghitung besar kecepatan benda yang bergerak.  Selain dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu matematika juga dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 

 

Kemampuan berpikir yang dapat dikembangkan dari ilmu matematika dapat 

berupa kemampuan pemahaman konsep, pemecahan masalah, penalaran, koneksi, 

komunikasi, representasi, dan berpikir kreatif.  Dengan memiliki kemampuan 

berpikir yang baik, seseorang diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah 

kompleks (sulit) yang sedang dihadapinya. 

 

Berdasarkan hasil survey Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) pada tahun 2011 dalam Mullis dkk (2012: 42), prestasi matematika 
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siswa Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia 

memiliki rata-rata skor sebesar 386 dari skor maksimal 1000.  Rata-rata skor ini 

mengalami penurunan sebesar 11 poin dibandingkan tahun 2007 yang pada saat 

itu rata-rata skor sebesar 397. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

siswa Indonesia masih kurang baik untuk memecahkan masalah yang diberikan 

dari TIMSS.  Penilaian TIMSS terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) pengetahuan, 

mencakup fakta, konsep, dan prosedur; (2) penerapan, berfokus pada kemampuan 

siswa untuk menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah matematika; 

dan (3) penalaran, berfokus pada penyelesaian non rutin dan konteks yang 

kompleks.  

 

Prestasi matematika siswa Indonesia yang rendah terjadi karena kemampuan 

berpikir matematis siswa yang rendah.  Kemampuan berpikir matematis yang 

digunakan untuk memecahkan masalah matematika antara lain kemampuan 

representasi matematis. Kemampuan representasi matematis membantu siswa 

untuk memecahkan masalah matematika berdasarkan ide yang dimiliki.  Ide 

tersebut disajikan ke dalam bentuk representasi yang sesuai.  Oleh karena itu, 

rendahnya kemampuan berpikir matematis siswa Indonesia dapat disebabkan oleh 

kemampuan representasi matematis siswa yang masih rendah. 

 

Berdasarkan hasil tes pendahuluan yang dilakukan di SMP Tamansiswa 

Telukbetung diperoleh bahwa kemampuan representasi matematis siswa pada 

sekolah tersebut masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa dengan contoh soal sebagai berikut: 
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“Pesta ulang tahun Lisa dihadiri oleh 40 teman sekelasnya dan 15 orang 

tetangganya. Jika 5 orang teman sekelasnya adalah tetangganya juga, maka 

berapakah banyak tamu yang hadir di pesta ulang tahun Lisa?”.  Dari data yang 

diperoleh, hanya 14% dari 29 siswa yang menjawab soal tersebut dengan benar.  

Kelemahan siswa dalam menjawab soal tersebut adalah mereka belum mampu 

menyajikan kembali informasi dari masalah yang diberikan dan menggunakan 

representasi visual/simbolik untuk menyelesaikan masalah.  Contoh penyelesaian 

yang diberikan oleh siswa antara lain: 

Penyelesaian 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 2 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Contoh Penyelesaian yang Diberikan Siswa 
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Kemampuan representasi matematis siswa yang rendah dapat disebabkan oleh 

kegiatan pembelajaran yang diterapkan di kelas.  Pada umumnya, pembelajaran 

matematika dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian tugas. Tugas yang 

diberikan juga termasuk ke dalam soal-soal rutin.  Soal-soal rutin yang diberikan 

oleh guru belum tentu dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa. 

 

Pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah sebaiknya diatur agar dapat 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.  Untuk meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa diperlukan suatu pembelajaran yang 

melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan matematisnya.  

Ide-ide atau gagasan matematis dikomunikasikan melalui penciptaan representasi 

yang sesuai.  Penciptaan representasi yang sesuai dapat dikembangkan melalui 

tugas-tugas yang meminta siswa untuk berpikir dan bernalar tentang ide-ide dan 

konsep matematika. Tugas-tugas tersebut dapat berupa masalah-masalah 

matematika yang memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri konsep yang 

mereka pelajari.  Jadi, untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis, 

siswa diberikan masalah-masalah yang harus mereka pecahkan dan masalah-

masalah tersebut meminta mereka untuk berpikir tentang ide-ide dan konsep 

matematika seperti memberikan alasan, membuat konjektur, menginterpretasikan, 

dan mengkorelasikan ide-ide matematika. 

 

Model pembelajaran yang memiliki karakteristik pemberian tugas di sekitar 

kegiatan pemecahan masalah adalah model pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning).  Pembelajaran berbasis masalah menekankan peran 
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aktif siswa sebagai pemecah masalah.  Melalui kegiatan pemecahan masalah, 

siswa dilatih untuk merepresentasikan ide-ide pemikirannya.  Dengan menerapkan 

model pembelajaran berbasis masalah diharapkan kemampuan representasi 

matematis siswa dapat meningkat.  Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

bagi perkembangan pembelajaran matematika yang terkait dengan model 
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pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan representasi matematis 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi guru:  memberikan sumbangan pemikiran kepada guru dan menjadi 

model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas dalam upaya 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

b. Bagi siswa: melatih kemampuan representasi matematis siswa serta 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

c. Bagi peneliti: melatih kemampuan peneliti dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran serta menambah wawasan dan memberikan 

pengalaman belajar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah di sekitar kehidupan nyata sebagai fokus dalam 

pembelajaran sehingga siswa memperoleh konsep yang dipelajari 

berdasarkan masalah yang diberikan. 

2. Kemampuan representasi matematis siswa adalah kemampuan siswa 

menciptakan dan menggunakan representasi sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan matematis yang dimiliki. 


