
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar

1. Belief Siswa terhadap Matematika

Secara umum belief diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan diri terhadap

sesuatu. Belief siswa terhadap matematika adalah keyakinan siswa terhadap

matematika yang mempengaruhi respon siswa dalam menanggapi masalah

matematika. Breiteig (2010: 1) mengungkapkan “The learning outcomes of

students are strongly related to their beliefs and attitudes about mathematics”,

yaitu hasil pembelajaran  siswa  sangat berkaitan dengan kepercayaan dan sikap

terhadap  matematika.

Hasil penelitian tentang belief terhadap matematika, yang dilakukan oleh

Schoenfeld (1989: 338) mengindikasikan adanya korelasi yang kuat antara hasil

tes matematika yang diharapkan oleh siswa dan kepercayaan siswa itu tentang

kemampuannya. Dari korelasi itu disimpulkan sebagai berikut: (1) siswa yang

merasa lemah dalam matematika percaya bahwa keberhasilan dalam tes

matematika merupakan kebetulan atau nasib baik, sedangkan kegagalan (hasil

rendah) dalam tes matematika merupakan akibat dari kekurangmampuan.

Sementara itu, murid yang merasa dirinya kuat dalam matematika percaya bahwa

keberhasilan dalam tes matematika adalah hasil dari kemampuannya sendiri, (2)
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semakin kuat dalam matematika siswa semakin kurang percaya bahwa

kebanyakan isi pelajaran matematika merupakan hafalan, dan (3) semakin kuat

dalam matematika siswa semakin kurang percaya bahwa keberhasilan dalam tes

matematika tergantung pada kekuatan menghafal.

Goldin (2002: 67) mengungkapkan bahwa struktur keyakinan ada pada masing-

masing individu yang terbentuknya dipengaruhi melalui interaksi dengan sistem

keyakinan pada kelompok sosial. Dengan demikian, keyakinan siswa terhadap

matematika dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini sejalan

dengan pendapat Eynde, Corte, dan Verschaffel dalam Sugiman (2009: 3-4),

bahwa ada tiga aspek yang secara simultan mempengaruhi keyakinan matematik,

yakni objek pendidikan matematika, konteks kelas, dan dirinya sendiri. Ketiga

aspek tersebut satu sama lain saling mengkait dalam membetuk keyakinan

matematik pada diri siswa. Implikasinya dalam pembelajaran matematika adalah

untuk meningkatkan keyakinan matematik siswa maka perlu memperhatikan

kondisi masing-masing siswa, situasi kelas secara umum, interaksi antar siswa,

buku matematika yang menjadi pegangan, guru pengajar, dan metode mengajar

yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, Sugiman (2009: 1) juga menyebutkan

empat aspek yang terdapat dalam keyakinan matematika siswa, yaitu keyakinan

siswa terhadap karakteristik matematika, keyakinan siswa terhadap kemampuan

diri sendiri, keyakinan siswa terhadap proses pembelajaran, dan keyakinan siswa

terhadap kegunaan matematika.

Berdasarkan pendapat di atas, ada empat aspek belief siswa yang diteliti, yaitu

keyakinan siswa terhadap karakteristik matematika, keyakinan siswa terhadap
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kemampuan diri sendiri, keyakinan siswa terhadap proses pembelajaran dan

keyakinan siswa terhadap kegunaan matematika.

2. 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. Hudiono (2005: 19)

menyatakan bahwa kemampuan representasi mendukung siswa memahami

konsep matematika yang dipelajarinya dan keterkaitannya, mengkomunikasikan

ide-ide matematika, mengenal koneksi diantara konsep 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.

Representasi dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu representasi visual, representasi

simbolik dan representasi verbal. Mudzakir (2006: 47) mengungkapkan indikator

kemampuan representasi matematis seperti pada Tabel 2.1 berikut.
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Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Indikator Representasi Matematis

Representasi Bentuk-Bentuk Indikator
Representasi
visual; diagram,
tabel atau grafik,
dan gambar

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

 Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah.

 Membuat gambar pola-pola geometri.
 Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas

masalah dan mengfasilitasi penyelesaiannya.
Persamaan atau
ekspresi matematis

 Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari
representasi lain yang diberikan.

 Membuat konjektur dari suatu pola bilangan.
 Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis.

Kata-kata atau teks
tertulis

 Membuat situasi masalah berdasarkan data atau
representasi yang diberikan.

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi.
 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu

representasi yang disajikan.
 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah

dengan kata-kata atau teks tertulis .
 Membuat dan menjawab pertanyaan dengan

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.

Berdasarkan pendapat di atas, maka kemampuan representasi matematis yang

diteliti adalah kemampuan representasi visual dan ekspresi matematis dengan

indikator sebagai berikut.

a. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah.

b. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah.

c. Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari representasi lain yang

diberikan.

d. Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis.
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3. Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning merupakan

pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar bagi siswa untuk belajar

(Widjajanti, 2009: 4). Menurut Boud dan Feletti (1997: 2), “Problem based

learning is a way constructing and teaching courses using problems as the

stimulus and focus for student activity”. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan

oleh Pannen (2001: 85) berikut.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang
berfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata ataupun simulasi)
kepada siswa, kemudian siswa diminta mencari pemecahannya melalui
serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip
yang dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu (multiple perspective).

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Arends (2004: 392) adalah

adanya kerjasama secara berpasangan atau kelompok kecil untuk melakukan

investigasi dalam upaya pemecahan suatu masalah. Hal ini juga sejalan dengan

pendapat Ernawati (2011: 28-29) bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki

karakteristik sebagai berikut: 1) adanya permasalahan yang disajikan; 2)

penyelidikan yang autentik; 3) hasil karya berupa solusi terbaik atas permasalahan

yang ada; 4) adanya kerjasama secara berpasangan atau kelompok kecil.

Menurut Trianto (2010: 92) pembelajaran berbasis masalah bertujuan agar siswa

dapat menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan inkuiri, kemandirian, dan

keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta rasa percaya diri dalam memecahkan

masalah. Sehingga peran guru dalam pembelajaran ini adalah hanya sebagai

pembimbing dan fasilitator. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah

yang dikemukakan oleh Darmawan (2010: 110) adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Fase Pembelajaran Berbasis Masalah

Fase Pembelajaran
Berbasis Masalah

Tingkah Laku Guru

1. Orientasi siswa pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

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 yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka untuk berbagi tugas
dengan temannya.

5. Menganalisis dan
mengevalusi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan.

Pada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran dimulai dengan pemberian

masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang disajikan berupa masalah

kontekstual. Menurut Widjajanti (2009: 7), masalah kontekstual berguna untuk

mengembangkan keyakinan positif siswa terhadap matematika. Dalam diskusi

kelompok yang memberikan kesempatan siswa untuk merepresentasikan ide-ide

mereka akan meyakinkan setiap siswa bahwa mereka dapat bersama-sama

menyelesaikan masalah matematis yang dianggap sulit. Masalah yang menantang

akan memandu diskusi yang menarik minat siswa bahwa belajar matematika

adalah hal yang menyenangkan.

Kegiatan dalam pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk

menganalisis masalah matematis yang diberikan dan mengkorelasikannya dengan
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ide-ide dan konsep-konsep terkait. Kemudian mereka menyajikannya dalam

bentuk representasi matematis yang sesuai dengan masalah. Bentuk representasi

masalah yang sesuai membantu siswa untuk memahami masalah dan kemudian

merancang pemecahan masalah. Siswa yang terbiasa diberikan masalah-masalah

matematis untuk dipecahkan, memiliki banyak kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan mereka dalam merepresentasikan masalah. Seperti

yang diungkapkan Roh (2003: 3) bahwa siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran berbasis masalah memiliki kesempatan lebih besar untuk

mengembangkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dan mengubah metode

untuk menyelesaikan masalah yang baru.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis

masalah terhadap kemampuan representasi matematis dan belief siswa. Dalam

penelitian ini pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan pada kelas

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol dijadikan sebagai

variabel bebas. Kemampuan representasi matematis dan belief 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.
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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 berikutnya 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 dan

belief siswa terhadap kemampuannya serta proses pembelajaran.

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. Hasil

diskusi yang baik akan menambah belief siswa ketika mempresentasikannya.

Dengan demikian, belief siswa terhadap proses pembelajaran akan meningkat.

Fase yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah. Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap

materi yang telah mereka diskusikan. Fase ini akan meningkatkan belief siswa

terhadap matematika.
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Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran berbasis masalah memberikan

kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan representasi

matematis dan belief, sedangkan pada pembelajaran konvensional kesempatan

tersebut tidak didapatkan siswa. Hal ini terlihat dari langkah-langkah

pembelajaran konvensional yaitu guru menjelaskan materi kemudian memberikan

contoh soal dan latihan soal kepada siswa yang penyelesaiannya mirip dengan

contoh soal. Dengan demikian, siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan representasinya yang mengakibatkan belief siswa

juga rendah.

Berdasarkan penjabaran di atas, pembelajaran matematika yang menggunakan

pembelajaran berbasis masalah akan menghasilkan kemampuan representasi

matematis dan belief siswa yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran

matematika yang menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga

pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan representasi

matematis dan belief siswa.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 25 Bandar Lampung

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.
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D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan

representasi matematis dan belief siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan representasi matematis dan belief siswa yang

menggunakan pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.


