
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan.  Oleh karena itu pelajaran matematika diberikan di 

semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  

Pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa agar objek-objek matematika 

menjadi bagian dalam diri siswa, sehingga siswa mampu dalam memecahkan 

masalah melalui penyusunan rancangan model matematika, penyelesaian dan 

penafsiran solusi, dan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006:346). 

 

Pentingnya pelajaran matematika ternyata tidak diikuti dengan tingginya prestasi 

siswa Indonesia di bidang matematika.  Ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada siswa kelas 

VIII tahun 2011, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 42 negara dengan nilai 

rata-rata 386.  Rangking Indonesia pada Programme for International Student 

Assesment (PISA) tahun 2009 tidak lebih baik dari TIMSS, Indonesia hanya 
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menempati urutan ke-61 dari 65 negara peserta dengan nilai rata-rata 371.  Hasil 

survei TIMSS dan PISA tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematika 

siswa Indonesia masih rendah. 

 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) ada lima 

kemampuan matematika yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran 

matematika, yaitu kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, 

koneksi, dan representasi.  Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan representasi 

termuat pada kemampuan standar menurut Depdiknas dan NCTM.  Hal ini berarti 

bahwa kemampuan representasi merupakan salah satu kemampuan yang penting 

untuk dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa.  

 

Representasi matematis menduduki peran yang penting dalam pembelajaran 

matematika karena siswa dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman 

akan konsep dan keterkaitan antarkonsep matematika yang mereka miliki melalui 

membuat, membandingkan, dan menggunakan representasi.  Bukan hanya baik 

untuk pemahaman siswa, representasi juga membantu siswa dalam mengomuni-

kasikan pemikiran mereka (Pratiwi, 2013:2). 

 

Selain kemampuan representasi matematis yang perlu ditingkatkan, belief 

(keyakinan) terhadap matematika juga merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam dimensi afektif.  Aspek belief siswa terhadap matematika ini terdiri dari 

empat macam, yakni keyakinan siswa terhadap karakteristik matematika, 

keyakinan siswa terhadap kemampuan diri sendiri, keyakinan siswa terhadap 

proses pembelajaran matematika, dan keyakinan siswa terhadap kegunaan 

matematika (Sugiman, 2009). 
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Belief siswa terhadap matematika mempengaruhi bagaimana ia menghadapi 

pelajaran matematikanya.  Keyakinan yang salah, seperti menganggap matematika 

sebagai pelajaran yang sangat sulit, sangat abstrak, penuh rumus, hanya bisa 

dipahami oleh anak-anak jenius, menjadikan banyak siswa yang cemas berlebihan 

menghadapi pelajaran dan ulangan/ujian matematikanya, padahal kecemasan yang 

berlebihan tentulah berdampak negatif terhadap hasil ujian/ulangan yang 

diperoleh (Widjayanti, 2009). 

 

Salah satu SMP di Indonesia yang memiliki karakteristik seperti SMP pada 

umumnya di Indonesia adalah SMP Negeri 3 Pringsewu.  Kemampuan represen-

tasi matematis dan belief siswa di SMP Negeri 3 Pringsewu masih belum 

berkembang secara optimal.  Meskipun sudah ada beberapa siswa yang berani 

untuk mengungkapkan gagasan matematikanya di depan kelas namun masih 

banyak siswa yang belum berani atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan 

pendapatnya di depan kelas.  Proses pembelajaran dalam pembelajaran matemati-

ka masih dilaksanakan secara konvensional, yaitu pembelajaran yang berpusat 

pada guru.  Model ini menyebabkan siswa kurang terlibat aktif selama proses 

pembelajaran, sehingga kemampuan representasi matematis dan belief siswa 

kurang berkembang secara optimal.  

 

Pada proses pembelajaran matematika guru memegang peran yang sangat penting 

yang salah satunya adalah membangun kemampuan representasi matematis dan 

belief siswa terhadap matematika.  Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan belief siswa adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang membuat siswa terlibat aktif dalam 
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pembelajaran di kelas, dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk menganalisis 

suatu masalah, mengungkapkan gagasan yang ia miliki serta mendengarkan 

gagasan dari orang lain.  Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan belief siswa adalah 

model pembelajaran berbasis masalah (PBM). 

 

Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) diyakini mampu memberi 

pengalaman belajar yang beragam kepada siswa.  Pembelajaran berbasis masalah 

menggambarkan suatu suasana pembelajaran dimana masalah yang memandu, 

menggerakkan, atau mengarahkan pembelajaran.  Pembelajaran dimulai dengan 

suatu masalah yang harus diselesaikan.  Masalah kontekstual berguna untuk 

mengembangkan keyakinan siswa bahwa pelajaran matematika tidak semuanya 

abstrak.  Diskusi dalam kelompok yang memberi kesempatan setiap siswa untuk 

mengomunikasikan ide-ide matematis dengan cara tertentu akan meyakinkan 

setiap siswa bahwa mereka dapat bersama-sama mempelajari matematika yang 

dianggap sulit (Widjayanti, 2009). 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi 

eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan belief pada siswa  kelas 

VIII SMP Negeri 3 Pringsewu. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini yaitu “Apakah pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan  
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kemampuan representasi matematis dan belief siswa?”. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dinyatakan ke dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: “Apakah peningkatan kemampuan representasi 

matematis dan belief siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan representasi matematis dan belief siswa SMP yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dibandingkan dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan pembelajaran 

konvensional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dan keterkaitannya dengan peningkatan kemampuan 

representasi matematis dan belief siswa. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman 

berbeda bagi siswa saat belajar matematika menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah.  Sedangkan bagi guru pembelajaran ini dapat memberikan 

wawasan mengenai model pembelajaran matematika dan keterkaitannya 
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dengan peningkatan kemampuan representasi matematis dan belief siswa.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan suatu model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan 

matematis yang kemudian dengan melalui masalah tersebut siswa belajar untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga 

siswa akan memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi 

pelajaran.  

2. Representasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk menyajikan 

gagasan matematika yang meliputi penerjemahan masalah atau ide-ide 

matematis ke dalam interpretasi berupa gambar, persamaan matematis, maupun 

kata-kata.  

3. Belief terhadap matematika merupakan keyakinan seseorang tentang 

kemampuan dirinya mencapai tujuan pembelajaran atau menyelesaikan 

masalah matematika.  Belief siswa terhadap matematika akan mempengaruhi 

bagaimana siswa menghadapi pelajaran matematikanya. 


