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ABSTRAK 

National Council of Teacher Mathematics (2000) menetapkan 5 

keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika 

yaitu: (1) pemecahan masalah (problem solving); (2) Penalaran dan pembuktian 

(reasoning and proof); (3) Komunikasi (communication); (4) Koneksi 

(connection); dan (5) Representasi (representation). Berdasarkan 5 keterampilan 

proses di atas, representasi dan pemecahan masalah merupakan salah satu 

keterampilan yang memegang peranan penting. Dalam kegiatan pemecahan 

masalah, siswa dapat mempresentasi ulang suatu konsep matematika dalam 

beberapa format yang berbeda-beda, konsep tersebut dinamakan Multiple 

representations Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana deskripsi 

kemampuan multiple representations dalam pemecahan masalah matematika pada 

siswa kelas VIII SMP.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena  

mendeskripsikan bagaimana deskripsi kemampuan multiple representations dalam 

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII SMP melalui jawaban 

yang diberikan siswa terhadap tes tertulis serta wawancara. Subjek yang akan 

dijadikan penelitian ini adalah siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mranggen 

Kabupaten Demak. Pemilihan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes tertulis dan 

wawancara. Analisis data dilakukan berdasarkan data hasil tes tertulis dan data 

hasil wawancara. Kemudian dilakukan triangulasi metode untuk menghasilkan 

data dari subjek penelitian yang valid.  

Hasil dari penelitian ini adalah: subjek dengan kemampuan matematika 

tinggi mampu mengidentifkasi dan menggunakan obyek, proses dan prosedur 

yang sesuai, dalam berbagai representasi (Versatile/ Cakap), Mengaitkan prosedur 

dan proses, yang dapat diterapkan pada berbagai representasi pada konsep yang 

relevan (berorientasi pada konsep), beroperasi pada simbol (representasi 

simbolik), menggambar (representasi grafik/ gambar)dan menggunakan prosedur 

untuk memperoleh hasil numerik (representasi numerik); subjek dengan 

kemampuan matematika sedang mampu mengidentifikasi namun tidak dapat 

merencakan prosedur yang sesuai dalam penyelesaian masalah (tidak versatile/ 

cakap), mampu menggambar (representasi grafik/ gambar), mengiterpretasi 

makna symbol (representasi simbolik), Menggunakan prosedur untuk memperoleh 

hasil numerik (representasi numerik); subjek dengan kemampuan matematika 

rendah mampu mengidentifkasi dan menggunakan obyek, tetapi tidak dapat 

memproses dan dan menggunakan prosedur yang sesuai, tidak dapat mengaitkan 

prosedur dan proses, , beroperasi pada simbol (representasi simbolik), tidak 

menggunakan gambar sebagai ekspresi dalam menjawab dan tidak  menggunakan 

prosedur untuk memperoleh hasil numerik. 

 

Kata Kunci: Multiple Representations, Pemecahan Masalah, Kemampuan 

Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Matematika merupakan suatu sistem representasi abstrak yang 

digunakan dalam studi angka, bentuk, struktur dan perubahan serta hubungan 

antara konsep-konsep. Matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif 

aksiomatis yang berangkat dari hal-hal yang abstrak. Gilfeather & Regato 

(1999) mengungkapkan matematika adalah sebuah area investasi dimana 

analisis secara logis, serta hubungan urutan, operasi, dan struktur. Berkaitan 

dengan matematika sekolah, Romberg & Kaput (2009: 5) menyatakan bahwa 

matematika merupakan suatu kegiatan manusia yang mencerminkan hasil 

karya matematikawan, yaitu menyelidiki mengapa suatu teknik dapat bekerja, 

menemukan teknik baru, membenarkan pernyataan, dan lain sebagainya. 

National Council of Teacher Mathematics (2000) menetapkan bahwa 

terdapat 5 keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa melalui 

pembelajaran matematika yaitu: (1) pemecahan masalah (problem solving); 

(2) Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) Komunikasi 

(communication); (4) Koneksi (connection); dan (5) Representasi 

(representation). Sedangkan Depdikas dalam Shadiq (2009) yang menjadi 

perumus pembelajaran di Indonesia merinci empat jenis kemampuan penting 

yang harus dikuasai oleh siswa, di antaranya: (1) pemecahan masalah 

(problem solving); (2) penalaran (reasoning); (3) komunikasi 

(communication); dan (4) menghargai kegunaan matematika sebagai tujuan 

pembelajaran matematika.  

Dari kedua pendapat di atas, representasi dan pemecahan masalah 

merupakan bagian penting dalam penguasaan matematika. Representasi 

sangat berperan dalam matematika, yaitu untuk mengubah ide abstrak 

menjadi konsep yang nyata, misalnya dengan gambar, simbol, kata-kata, 

grafik, tabel dan lain-lain. Selain itu matematika memberikan gambaran yang 

luas dalam hal analogi konsep dari berbagai topik yang ada. Dengan demikian 
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diharapkan bahwa bilamana siswa memiliki akses ke representasi-representasi 

dan gagasan-gagasan yang mereka tampilkan mereka, maka mereka memiliki 

sekumpulan alat yang secara signifikan siap memperluas kapasitas mereka 

dalam berpikir secara matematis (NCTM, 2000). 

Sementara pemecahan masalah merupakan suatu cara yang dilakukan 

seseorang dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman 

untuk memenuhi tuntutan dari situasi yang tidak rutin. Polya dalam Hudoyo 

(2003) menyatakan pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari 

solusi dari suatu kesulitan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak segera 

dapat dicapai. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan 

pemahaman yang telah dimilikinya. Sementara Krulik dan Rudnick (1995) 

menyatakan pemecahan masalah adalah suatu cara yang dilakukan seseorang 

dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman untuk 

memenuhi tuntutan dari situasi yang tidak rutin. 

Dalam kegiatan pemecahan masalah, siswa dapat mempresentasi 

ulang suatu konsep matematika dalam beberapa format yang berbeda-beda, 

konsep tersebut dinamakan Multiple representations Carl Angels, dkk (2007).   

Multiple representations (representasi ganda) dirasa sesuai dengan proses 

kognisi siswa dalam pemecahan masalah walaupun pada kenyataanya masih 

terjadi kesukaran dalam menjembatani representasi-representasi secara 

fleksibel berpindah dari satu representasi ke representasi lainnya 

(Yerushalmy, 1997). Ferrini-Mundy dan Graham (1993)  mengungkapkan 

bahwa dalam pembelajaran, siswa seringkali merasa puas dengan hasil yang 

berbeda dengan representasi yang berbeda, dan tidak selalu menyadari bahwa 

hasilnya ini tidak konsisten, bahkan saling berkontradiksi. Demikian pula, 

Sfard (1992), Greer dan Harel (1998), Hong, Thomas, dan Kwon (2000), 

Greeno dan Hall (dalam Zachariades, Christou, dan Papageorgiou, 2002) 

mengatakan bahwa siswa mempunyai kemampuan minimal dalam 
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menjembatani representasi-representasi tanpa memahami benang merah antar 

ide konsep materi-materi yang direpresentasikan. 

Implementasi multiple representations dalam mengubah berbagai 

bentuk representasi siswa ke bentuk representasi lain harus diketahui oleh 

guru, mengingat hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta 

dapat ditindaklanjuti menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan multiple representations siswa. Terdapat 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Stein, dkk (1996) dengan judul penelitian “Building Student 

Capacity for Mathematical Thinking and Reasoning: An Analysis of 

Mathematical Tasks Used in Reform Classrooms”. Hasil dari penelitian 

tersebut dua pertiga dari hasil tugas-tugas diberikan telah menggunakan 

multiple representasi, sementara sekitar sepertiganya hanya menggunakan 

satu representasi. Kurnaz, dkk (2014) dengan judul penelitian “Effectiveness 

of Multiple Representations for Learning Energy Concepts: Case of Turkey”. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah siswa memiliki berbagai alternatif dalam 

menuangkan ide terkait materi yang diujikan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih 

lanjut tentang identifikasi kemampuan multiple representations dalam 

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII SMP, untuk itu perlu 

dilakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Harapannya, hasil dari 

penelitian ini akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran kelas VIII SMP dalam rangka meningkatkan 

kemampuan multiple representations dalam pemecahan masalah matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimana deskripsi kemampuan multiple 

representations dalam pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII 

SMP?” 
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C. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui deskripsi kemampuan multiple representations 

dalam pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII SMP. 

D. Urgensi Penelitian 

Begitu pentingnya rencana penelitian ini mengingat capaian dalam 

penelitian ini adalah konstruksi teoritik dan konseptual yang dapat berupa 

deskrispsi kemampuan multiple representations dalam pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VIII SMP. Hasil penelitian ini dapat 

melengkapi teori pembelajaran matematika yang sudah ada, khususnya yang 

berkaitan dengan pengembangan kemampuan multiple representations dalam 

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII SMP. Dengan 

mengetahui kemampuan multiple representations siswa dalam pemecahan 

masalah matematika, diharapkan guru dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan siswa, artinya pemecahan 

yang diselesaikan siswa dapat dijadikan sumber informasi bagi guru untuk 

merancang pembelajaran yang sesuai sehingga pembelajaran dapat berjalan 

secara maksimal.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Representasi Multipel (Multiple Representations) 

Berbagai pandangan dan pendapat tentang representasi multipel salah 

satunya Tall (1991) menyebutkan bahwa salah satu makna dari representasi 

yang lebih terfokus pada belajar dan berpikir dalam matematika. Ketika 

seseorang berbicara atau berpikir tentang sebuah grup, suatu integral, suatu 

aproksimasi, tentang sembarang objek matematika atau bahkan proses, ia 

selalu menghubungkannya dengan sesuatu yang ada dalam pikirannya, yaitu 

suatu representasi mental dari objek atau proses yang terkait. Katakanlah 

suatu fungsi, representasi mental yang muncul tentang ide fungsi ini mungkin 

sangat berlainan. Ide seorang siswa tentang sebuah fungsi mungkin hanya 

sampai prosesnya (dari perhitungan atau pemetaan), tetapi kalau pengajar 

yang mengajar integral tak tentu, mungkin akan berpikir fungsi dalam 

integral sebagai suatu objek yang ditranformasikan. Perbedaan-perbedaan 

demikian dengan mudah akan menuju suatu situasi dimana siswa sukar 

memahami pengajarnya.  

Santos dan Thomas (2003) menyebutkan bahwa dalam proses berpikir 

matematis, terdapat lima dimensi yang diperoleh dari suatu pendekatan 

teoritis proses-obyek ke berpikir matematis tingkat tinggi, diperlihatkan 

dalam suatu kerangka kerja dalam bentuk matriks, yang menjelaskan 

kemampuan yang mungkin dari siswa dalam berbagai modus representasi 

(simbolik, grafik, dan numerik). Ke lima dimensi berpikir tersebut adalah: 

1. Proses berpikir yang berorientasi pada prosedur (procedure-oriented 

knowing) – keberhasilan memperoleh solusi dengan mengikuti suatu set 

prosedur (atau aturan), yang mungkin atau tidak bermakna bagi siswa, 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Prosedur ini tidak selalu tidak 

bermakna dan tidak terbatas pada suatu aplikasi prosedur yang telah 

diketahui (Hiebert dan Lefevre, 1986). Termasuk di dalamnya kemampuan 

menginterpretasi dan merepresentasi masalah dalam suatu sistem 
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representasi, dan tahu bilamana dan bagaimana menerapkan prosedur 

tersebut (Skemp, 1976). 

2. Proses berpikir yang berorientasi pada proses – siswa telah merangkum 

dan menginteriorisasi suatu prosedur secara total. Tidak berorientasi pada 

tahapan-tahapan dan terurut, melainkan lebih global dan holistik. Siswa 

mempunyai ide proses apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

masalah dan bilamana proses ini sesuai. Termasuk kemampuan untuk 

menjelaskan dan merefleksikan pada prosedur-prosedur tanpa perlu 

mendemonstrasikannya (Cottrill, et al., 1996). 

3. Proses berpikir yang berorientasi pada obyek suatu proses yang 

dioperasikan sebagai suatu obyek. Siswa dapat merefleksikan pada proses, 

dan juga dapat membangun suatu entiti matematis. Mereka mengenal 

suatu representasi seperti memotret suatu operasi dan mengenal hasil dari 

operasi tersebut. 

4. Proses berpikir yang berorientasi pada konsep, tahapan dengan siswa dapat 

menciptakan gambaran yang „lebih besar‟, terdiri dari skema-skema yang 

memuat prosedur, proses, dan obyek yang teratur urutannya. Siswa dengan 

pemahaman ini dapat menjawab mengapa prosedur dan proses tertentu 

digunakan, dan mampu menciptakan suatu link-link secara konseptual 

melalui representasi, dan mengaitkan proses dan obyek-obyek untuk 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

5. Proses berpikir yang versatile (cakap dalam berbagai hal), siswa memiliki 

pengetahuan yang cukup luas dari empat jenis proses berpikir yang 

dijelaskan di atas, sehingga mampu untuk memilih cara dalam pemecahan 

masalah, dan dapat mengembangkan kemampuan metakognitif dalam 

memilih perspektif yang sesuai pada setiap waktu, serta berpindah dari 

satu perspektif ke perspektif lain apabila diperlukan.     

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan teoritis di atas, suatu 

matriks dapat dikonstruksi (lihat Tabel 2.1.1), yang menjelaskan kriteria 

yang umum, dengan contoh singkat dari kemampuan representasi yang 

terkait dengan berpikir matematika: 
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Tabel 2.1.1.  Dimensi Proses Berpikir 

Dimensi Proses 

Berpikir 

Representasi 

Simbolik Grafis Numerik/tabular 

Berorientasi  

Prosedur 

Memanipulasi simbol Menghitung dari 

bentuk grafik 

Menggunakan 

prosedur untuk 

memperoleh hasil 

numerik 

Berorientasi 

Proses 

Menginterpretasi 

makna symbol 

Menggambarkan 

fungsi yang 

diberikan/dihitung  

Memahami dan 

menerapkan proses 

dalam bentuk 

numerik 

Berorientasi  

Obyek 

Beroperasi dengan 

symbol 

Beroperasi pada 

grafik 

Menginterpretasi 

tabel 

Berorientasi 

Konsep 

Mengaitkan prosedur dan proses, yang dapat diterapkan pada berbagai 

representasi pada konsep yang relevan. 

Mengidentifikasi dan mengoperasi pada obyek konsep 

Versatile (cakap) Memiliki cukup pengetahuan untuk berorientasi dengan semua di atas, 

dan mampu mengidentifkasi dan menggunakan obyek, proses dan 

prosedur yang sesuai, dalam berbagai representasi.  

Sumber: (Santos dan Thomas dalam Stanley Dewanto, 2007) 

B. Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah secara sederhana merupakan proses penerimaan 

masalah sebagai tantangan untuk memecahkannya. Polya dalam Hudoyo 

(1988) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan 

keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera 

dapat dicapai. Fuson dalam (Begerson, 2000) menyatakan bahwa istilah 

problem solving memiliki beragam interpretasi mulai dari pemecahan 

masalah yang standar hingga pemecahan masalah non-rutin. Sedangkan 

Bergenson (2000) menyatakan bahwa masalah matematika dalam problem 

solving yaitu masalah harus sistematis; konteks masalah adalah objek nyata 

atau simulasi objek nyata; situasi masalah menarik bagi pebelajar karena sifat 

material masalah, situasi masalah itu sendiri; masalah harus memberikan 

kesempatan kepada pebelajar untuk melakukan transformasi atau modifikasi; 

masalah harus memberikan kesempatan tingkat pemecahan yang berbeda; 

situasi apapun yang dipilih sebagai sarana khusus bagi suatu masalah 

memungkinkan menciptakan situasi lain yang memiliki struktur matematis 

yang sama (Muhtarom, 2012).  

Menurut NCTM (2000) problem solving dalam pendidikan 
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matematika didefinisikan sebagai “problem solving means engaging in a task 

for which the solutions is not known in advance”. Hal ini berarti bahwa 

masalah yang cocok bagi problem solving tidak harus soal cerita atau 

masalah dunia nyata. Sepanjang siswa tidak tahu bagaimana memecahkan 

masalah, maka masalah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai masalah 

problem solving bagi siswa. Proses pemecahan masalah merupakan alat yang 

digunakan untuk mengubah dari keadaan yang ditemui menjadi keadaan yang 

diinginkan.  

Pemecahan masalah melibatkan proses berpikir dan melibatkan 

penuh usaha. Problem solving is the cognitive process (Maarten W, 1994). 

Hal ini mengartikan bahwa tanpa proses berpikir dan tanpa usaha yang 

penuh, maka bukan dikatakan memecahkan masalah. Robert L Solso (1995) 

dalam Dewiyani (2008) menyatakan problem solving is “thinking that is 

directed toward the solving of a spesific problem that involves both the 

information of responses and the selection among possible response”. 

Pandangan ini menyatakan bahwa proses pemecahan masalah, selain harus 

melibatkan proses berpikir dan dilakukan penuh usaha, tapi juga harus 

memilih diantara banyak kemungkinan yang ada.  

Wayne A. Wickelgren (1974: 15) menyatakan bahwa bagian dari 

masalah dapat diubah hanya dengan mengaplikasikan sebuah operasi kesatu 

atau lebih pernyataan untuk menghasilkan pernyataan yang baru. Pemecahan 

masalah adalah proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk 

memecahkannya. Huitt (1992) mengklasifikasikan teknik yang digunakan 

dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kedalam dua 

kelompok secara kasar, terkait dengan dikotomi kritikal/kreativitas. 

Kelompok pertama cenderung lebih linear dan serial, lebih terstruktur, lebih 

rasional dan analitik, dan lebih berorientasi ketujuan; teknik ini sering 

dipandang sebagai bagian dari latihan berpikir kritis. Kelompok kedua 

cenderung lebih holistik dan paralel, lebih emosional dan intuitif, lebih 

kreatif, dan lebih aktual/kinestetik; teknik ini sering dipandang sebagai 

bagian dari latihan berpikir kreatif.  
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Untuk dapat memecahkan masalah, siswa harus menguasai hal-hal 

yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengetahui, memahami serta 

terampil menggunakan suatu konsep, dalil, teorema tertentu. Memiliki 

kemampuan, pemahaman dan keterampilan menggunakan konsep saja 

tidaklah cukup, ia harus juga dapat menghubungkan dan menggunakan apa 

yang dimilikinya secara tepat pada situasi baru yang dihadapinya. Hal 

tersebut didukung oleh Patrick Reany (1991) yang menyatakan If a large 

problem is broken down into pieces, then one challenge becomes keeping 

track of what to do and when. The importance of monitoring sub-goals is an 

example of a more general phenomenon: the capacity to examine and control 

one’s own thoughts. This self-monitoring is known as metacognition. Istilah 

metakognitif pada dasarnya mencakup pengetahuan tentang proses berpikir 

kita sendiri, regulasi-diri, dan memantau apa yang sedang kita kerjakan, 

mengapa kita mengerjakan itu, dan apa yang sedang kita kerjakan dapat 

membantu (atau tidak dapat membantu) mengatasi masalah (Daniel Muijs 

and David R, 2008: 191).  

C. Penelitian yang relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan serta mendukung terhadap 

pelaksanaan penelitian ini, antara lain: 

1. Stein, dkk (1996) dengan judul penelitian “Building Student Capacity for 

Mathematical Thinking and Reasoning: An Analysis of Mathematical 

Tasks Used in Reform Classrooms”. Hasil dari penelitian tersebut dua 

pertiga dari hasil tugas-tugas diberikan telah menggunakan multiple 

representasi, sementara sekitar sepertiganya hanya menggunakan satu 

representasi. 

2. Kurnaz, dkk (2014) dengan judul penelitian “Effectiveness of Multiple 

Representations for Learning Energy Concepts: Case of Turkey”. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah siswa memiliki berbagai alternatif dalam 

menuangkan ide terkait materi yang diujikan. 

3. Vanessa R. Pitts Bannister (2014) dengan judul penelitian “Flexible 

Conceptions of Perspectives and Representations: An Examination of 
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Pre-Service Mathematics Teachers’ Knowledge”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah dalam melakukan kegiatan pembelajaran, siswa 

menggunakan dua perspektif yang dioperasikan yakni representasi aljabar 

dan representasi grafis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Moleong (2007) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian 

untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mendeskripsikan 

secara mendalam bagaimana deskripsi kemampuan multiple representations 

dalam pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VIII SMP melalui 

jawaban yang diberikan siswa terhadap tes tertulis serta wawancara. Maka 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. . 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Mranggen Kabupaten Demak 

dengan alasan:  

1. Belum diadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Semarang terkait 

dengan penelitian yang akan dilakukan; dan  

2. SMP N 1 Mranggen Kabupaten Demak memiliki koordinasi baik, 

sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. 

C. Subjek dan Prosedur Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Mranggen 

Kabupaten Demak. Pemilihan subjek penelitian ini didasari oleh 

pertimbangan sebagai berikut. 

1. Siswa kelas VII SMP N 1 Mranggen Kabupaten Demak sudah cukup 

memperoleh banyak materi pokok matematika, sehingga diharapkan 

sudah memiliki pengalaman belajar yang cukup untuk menyelesaikan 

soal-soal yang berkaitan dengan konsep tentang matematika. 

2. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. 

3. Kemampuan mengemukakan pendapat baik secara lisan dan tertulis..  

Pemilihan subjek penelitian yang lebih tepat harus dilakukan secara 

sengaja  yaitu dengan teknik  purposive sampling, dimana didasarkan pada 
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kecederungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan posisi dengan 

akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang mantap (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini, diperoleh tiga subjek 

yaitu subjek  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti berperan 

sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, dibantu dengan 

instrumen bantu I yaitu tes tertulis, instrumen bantu II yaitu pedoman 

wawancara. Sebelum di ujicobakan, instrumen tersebut harus divalidasi oleh 

validator yang berkompeten di bidang matematika dan pendidikan 

matematika agar menghasilkan instrumen yang valid. 

E. Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali di lapangan, dikumpulkan dan dicatat 

dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan bukan hanya untuk kedalaman 

dan kemantapannya tetapi juga bagi kebenarannya. Oleh karena itu setiap 

peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data 

dengan beragam tekniknya harus benar-benar sesuai dan tepat untuk 

menggali data yang diperlukan bagi kematangan hasil penelitian. 

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan triangulasi metode. Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara 

dari seorang siswa dibandingkan dan ditarik kesimpulan data yang lebih kuat 

validitasnya. Validitas data ini merupakan jaminan bagi kemantapan 

simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. (Sutopo, 2006).  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, prosedur untuk menganalisa data yang akan 

diperoleh dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara untuk ditarik kesimpulan 

dilakukan dengan mengikuti konsep Miles dan Huberman (Sutopo, 2006) 

dengan proses: (1) Reduksi data, (2) Sajian data; dan (3) Penarikan 
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kesimpulan dan verifikasi. Sebagaimana disajikan dalam diagram 3.6.1 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.6.1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Proses analisis data pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Tertulis 

a. Analisis tugas tertulis berdasarkan kebenaran pemecahan yang 

dilakukan siswa dengan dipandu petunjuk penyelesaian dan kuncinya. 

b. Dari hasil jawaban siswa tersebut, dilakukan pengklasifikasian dan 

identifikasi data (berdasarkan tabel 2), yaitu menuliskan kumpulan 

data yang teroganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk 

menarik kesimpulan dari data tersebut. 

c. Menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut. 

Memverifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan.  

2. Analisis Data Hasil Wawancara 

a. Reduksi data yaitu kegiatan mengacu pada proses pemilihan, 

pemusatan perhatian penyederhanakan pengabstraksian dan 

transformasi data mentah di lapangan. 

b. Dari jawaban siswa tersebut dilakukan pengklasifikasian dan 

identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir 

dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. 

Masa pengumpulan data 

REDUKSI DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN/VERIVIKASI 

Selama  

Selama  

Selama  

Pasca  

Pasca  

Pasca  

Antisipasi   

= ANALISIS  
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c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan 

memverifikasi kesimpulan tersebut. Memveririfikasi data dilakukan 

secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dari dari bulan Juli 

sampai dengan bulan September 2017. Dengan hasil sebagai berikut. 

1. Data Subjek MRP dengan Kemampuan Matematika Tinggi 

a. Memahami Masalah 

Subjek MRP mampu memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang disajikan. Subjek mampu 

menyebutkan bahwa semut dapat berjalan dari titik B ke titik I melalui 

sisi luar bagian bangunan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tes tertulis 

subjek MRP sebagai berikut. 

 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek MRP mampu merencanakan stategi pemecahan dengan terlebih 

dahulu menggambar bangun ruang. 

 

Kemudian subjek MRP mencari sisi miring tersebut dengan 

menggunakan aturan phytagoras, sebagaimana ditunjukkan dalam tes 

tertulis tersebut. 
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c. Menemukan Jawaban 

Pada tahap ini, subjek MRP dapat menemukan jawaban berdasarkan 

pada strategi yang telah disusun sebelumnya. Subjek dapat 

menghubungkan satu prosedur ke prosedur yang lain.  

 

d. Menyimpulkan Hasil Jawaban 

Subjek MRP dapat menyimpulkan hasil dari jawaban yang telah 

dilaksanakan.  

P-51 : Dapatkah kamu menjelaskan hasil..kesimpulan dari 

jawabanmu? 

R-51 : Bisa pak 

P-52 : Coba jelaskan?.  

R-52 : Lintasan terpendek dari semut tersebut adalah 90 cm.  

P-42 : Mengapa hasilnya bisa sama 

R-42 : Karena semut tersebut melewati alas dari bangun tersebut, 

tinggi, dan sisi miring dari segitiga tersebut 

P-43 : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang telah kamu 

berikan? 

R-43 : Sebentar paka, saya cek dulu 

Selang beberapa saat 

R-44 : Sudah saya cek pak dan benar, saya yakin 

 

e. Simpulan multiple representation dalam pemecahan masalah pada 

subjek MRP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa multiple representation dalam pemecahan masalah  

pada subjek MRP dengan kemampuan matematika tinggi dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 
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No. Indikator Pemecahan 

masalah 

Bentuk multiple representation dalam 

pemecahan masalah 

1 Memahami masalah Memahami apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari permasalahan yang 

disajikan. Mampu menyebutkan bahwa 

semut dapat berjalan dari titik B ke titik I 

melalui sisi luar bagian bangunan 

2 Merencakan pemecahan 

masalah 

mampu merencanakan stategi 

pemecahan dengan terlebih dahulu 

menggambar bangun ruang, mencari sisi 

miring tersebut dengan menggunakan 

aturan phytagoras 

3 Menemukan jawaban menemukan jawaban berdasarkan pada 

strategi yang telah disusun sebelumnya. 

Subjek dapat menghubungkan satu 

prosedur ke prosedur yang lain 

4 Menyimpulkan hasil 

jawaban 

menyimpulkan hasil dari jawaban yang 

telah dilaksanakan 

Kesimpulan umum:  

Subjek MRP dengan kemampuan matematika tinggi mampu 

mengidentifkasi dan menggunakan obyek, proses dan prosedur yang sesuai, 

dalam berbagai representasi (Versatile/ Cakap), Mengaitkan prosedur dan 

proses, yang dapat diterapkan pada berbagai representasi pada konsep yang 

relevan (berorientasi pada konsep), beroperasi pada simbol (representasi 

simbolik), menggambar (representasi grafik/ gambar)dan menggunakan 

prosedur untuk memperoleh hasil numerik (representasi numerik) 

 

2. Data Subjek SPR dengan Kemampuan Matematika Sedang 

a. Memahami Masalah 

Subjek SPR mampu memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang disajikan. Subjek mampu 

menyebutkan bahwa semut dapat berjalan dari titik B ke titik I melalui 

sisi luar bagian bangunan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tes tertulis 

subjek SPR sebagai berikut. 

 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek SPR tidak dapat merencanakan stategi pemecahan dalam 

penyelesaian masalah yang akan dilakukan. Sebagaimana disajikan 

dalam tes tertulis sebagai berikut. 
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c. Menemukan Jawaban 

Pada tahap ini, subjek SPR dapat menemukan jawaban dengan 

menggambar permasalahan yang ada. 

 

Subjek dapat menemukan jawaban dengan cara menginterpretasi 

makna simbol. Sebagaimana disajikan dalam tes tertulis subjek sebagai 

berikut  

 

d. Menyimpulkan Hasil Jawaban 

Subjek SPR dapat menyimpulkan hasil dari jawaban yang telah 

dilaksanakan.  

 

e. Simpulan multiple representation dalam pemecahan masalah pada 

subjek SPR 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa multiple representation dalam pemecahan masalah  

pada subjek SPR dengan kemampuan matematika tinggi dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 
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No. Indikator Pemecahan 

masalah 

Bentuk multiple representation dalam 

pemecahan masalah 

1 Memahami masalah mampu memahami apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dari 

permasalahan yang disajikan. Subjek 

mampu menyebutkan bahwa semut 

dapat berjalan dari titik B ke titik I 

melalui sisi luar bagian bangunan 

2 Merencakan pemecahan 

masalah 

tidak dapat merencanakan stategi 

pemecahan dalam penyelesaian masalah 

yang akan dilakukan 

3 Menemukan jawaban menemukan jawaban dengan 

menggambar permasalahan yang ada, 

dapat menemukan jawaban dengan cara 

menginterpretasi makna simbol  

4 Menyimpulkan hasil 

jawaban 

dapat menyimpulkan hasil dari jawaban 

yang telah dilaksanakan 

Simpulan umum: 

Subjek SPR dengan kemampuan matematika sedang mampu 

mengidentifikasi namun tidak dapat merencakan prosedur yang sesuai 

dalam penyelesaian masalah (tidak versatile/ cakap), mampu menggambar 

(representasi grafik/ gambar), mengiterpretasi makna symbol (representasi 

simbolik), Menggunakan prosedur untuk memperoleh hasil numerik 

(representasi numerik) 

 

3. Data Subjek PSW dengan Kemampuan Matematika Rendah 

a. Memahami Masalah 

Subjek PSW mampu memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari permasalahan yang disajikan. Sebagaimana 

ditunjukkan dalam tes tertulis subjek PSW sebagai berikut. 

 

b. Merencanakan Pemecahan Masalah 

Subjek PSW tidak dapat merencanakan stategi pemecahan yang akan 

dilakukan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tes tertulis subjek PSW 

sebagai berikut. 
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c. Menemukan Jawaban 

Pada tahap ini, subjek PSW tidak  dapat mengaitkan prosedur dan 

proses, yang dapat diterapkan pada berbagai representasi pada konsep 

yang relevan, tidak menggunakan gambar dalam pemecahan masalah.  

 

d. Menyimpulkan Hasil Jawaban 

Subjek PSW tidak dapat menyimpulkan hasil dari jawaban yang telah 

dilaksanakan. Sebagaimana hasil tes wawancara subjek PSW sebagai 

berikut. 

P-45 : Dapatkah kamu menjelaskan hasil..kesimpulan dari 

jawabanmu? 

R-45 : Bisa pak 

P-46 : Coba jelaskan? 

R-46 : Bahwa semut dapat melalui tiga lintasan 

P-47 : Coba sebutkan 

R-47 : Yaitu pada angka 40 cm, 25 cm dan 25 cm 

P-48 : Mengapa seperti itu, coba jelaskan 

R-48 : Ya seperti itu pak pokonya 

 

e. Simpulan multiple representation dalam pemecahan masalah pada 

subjek PSW 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa multiple representation dalam pemecahan masalah  

pada subjek PSW dengan kemampuan matematika tinggi dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

No. Indikator Pemecahan 

masalah 

Bentuk multiple representation dalam 

pemecahan masalah 

1 Memahami masalah mampu memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan 
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dari permasalahan yang disajikan 

2 Merencakan pemecahan 

masalah 
tidak dapat merencanakan stategi 

pemecahan yang akan dilakukan. 
3 Menemukan jawaban tidak  dapat mengaitkan prosedur dan 

proses, yang dapat diterapkan pada 

berbagai representasi pada konsep 

yang relevan, tidak menggunakan 

gambar dalam pemecahan masalah 

4 Menyimpulkan hasil 

jawaban 
tidak dapat menyimpulkan hasil dari 

jawaban yang telah dilaksanakan. 
Kesimpulan umum:  

Subjek PSW dengan kemampuan matematika rendah mampu 

mengidentifkasi dan menggunakan obyek, tetapi tidak dapat memproses dan 

dan menggunakan prosedur yang sesuai, tidak dapat mengaitkan prosedur 

dan proses, , beroperasi pada simbol (representasi simbolik), tidak 

menggunakan gambar sebagai ekspresi dalam menjawab dan tidak  

menggunakan prosedur untuk memperoleh hasil numerik 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

sebagai berikut. Subjek MRP dengan kemampuan matematika tinggi mampu 

mengidentifkasi dan menggunakan obyek, proses dan prosedur yang sesuai, 

dalam berbagai representasi (Versatile/ Cakap), Mengaitkan prosedur dan 

proses, yang dapat diterapkan pada berbagai representasi pada konsep yang 

relevan (berorientasi pada konsep), beroperasi pada simbol (representasi 

simbolik), menggambar (representasi grafik/ gambar)dan menggunakan 

prosedur untuk memperoleh hasil numerik (representasi numerik). Subjek 

SPR dengan kemampuan matematika sedang mampu mengidentifikasi namun 

tidak dapat merencakan prosedur yang sesuai dalam penyelesaian masalah 

(tidak versatile/ cakap), mampu menggambar (representasi grafik/ gambar), 

mengiterpretasi makna symbol (representasi simbolik), Menggunakan 

prosedur untuk memperoleh hasil numerik (representasi numerik). Subjek 

PSW dengan kemampuan matematika rendah mampu mengidentifkasi dan 

menggunakan obyek, tetapi tidak dapat memproses dan dan menggunakan 

prosedur yang sesuai, tidak dapat mengaitkan prosedur dan proses, , 

beroperasi pada simbol (representasi simbolik), tidak menggunakan gambar 
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sebagai ekspresi dalam menjawab dan tidak  menggunakan prosedur untuk 

memperoleh hasil numerik. 

Kemampuan multiple representation setiap siswa berbeda sesuai 

dengan kemampuan matematika yang dimiliki. Siswa dengan kemampuan 

matematika rendah tidak dapat menuangkan ide – idenya dalam pemecahan 

masalah dalam berbagai bentuk ekspresi matematika. Siswa dengan 

kemampuan matematika rendah hanya menunjukkan representasi yang 

terbatas dalam pemecahan masalah. Sementara siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi dapat secara lengkap menuangkan berbagai bentuk 

ekspresi matematika. Siswa tersebut mampu secara lengkap menunjukkan 

representasi numerik, grafik/ gambar, maupun simbolik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sujadi (2010) bahwa makin tinggi tingkat pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, makin tinggi taraf berpikir yang dapat dilakukannya 

Subjek MRP dan SPR mampu menuangkan idenya dalam gambar dan 

mampu mengaitkannya dalam permasalahan yang disajikan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa subjek mampu untuk menggunakan sistem simbolik 

dalam rangka mengaitkan pemahaman satu dengan pemahanan yang lain. 

Sementara subjek PSW tidak dapat menuangkan idenya dalam gambar, 

sehingga dapat diindikasikan subjek tersebut belum mampu mengaitkan 

pemahaman satu dengan yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Bannister (2014) bahwa grafik/ gambar merupakan salah satu titik awal 

dalam matematika di mana seseorang menggunakan satu sistem simbolik 

untuk memperluas dan memahami yang lain. Penyataan tersebut diperkuat 

oleh NCTM (2000) bahwa seseorang harus dapat: (1) membuat dan 

menggunakan representasi untuk mengatur dan mengkomunikasikan ide 

matematika; (2) memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi 

matematika untuk memecahkan masalah; dan (3) menggunakan representasi 

untuk model dan menafsirkan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Glenda 

(2009) menyatakan Seseorang biasanya belajar ide-ide yang berkaitan dengan 

materi yang ada dengan terlebih dahulu beroperasi di dalam representasi 

aljabar dan kemudian dilanjutkan ke representasi grafis. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa multiple 

representatation dapat dinyatakan bahwa siswa dapat menuangkan, 

menyatakan, menerjemahkan, mengungkapkan, atau membuat model dari 

ide-ide atau konsep matematika, diantaranya ke dalam bentuk matematis baru 

yang beragam. Beberapa bentuk representasi tersebut dapat berupa diagram, 

grafik, tabel, ekspresi atau notasi matematik serta menulis dengan bahasa 

sendiri.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: 

1. Subjek dengan kemampuan matematika tinggi mampu mengidentifkasi 

dan menggunakan obyek, proses dan prosedur yang sesuai, dalam berbagai 

representasi (Versatile/ Cakap), Mengaitkan prosedur dan proses, yang 

dapat diterapkan pada berbagai representasi pada konsep yang relevan 

(berorientasi pada konsep), beroperasi pada simbol (representasi 

simbolik), menggambar (representasi grafik/ gambar)dan menggunakan 

prosedur untuk memperoleh hasil numerik (representasi numerik).  

2. Subjek dengan kemampuan matematika sedang mampu mengidentifikasi 

namun tidak dapat merencakan prosedur yang sesuai dalam penyelesaian 

masalah (tidak versatile/ cakap), mampu menggambar (representasi grafik/ 

gambar), mengiterpretasi makna symbol (representasi simbolik), 

Menggunakan prosedur untuk memperoleh hasil numerik (representasi 

numerik).  

3. Subjek dengan kemampuan matematika rendah mampu mengidentifkasi 

dan menggunakan obyek, tetapi tidak dapat memproses dan dan 

menggunakan prosedur yang sesuai, tidak dapat mengaitkan prosedur dan 

proses, , beroperasi pada simbol (representasi simbolik), tidak 

menggunakan gambar sebagai ekspresi dalam menjawab dan tidak  

menggunakan prosedur untuk memperoleh hasil numerik. 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut. 

1. Guru dituntut terampil untuk dapat berkomunikasi matematis kepada para 

siswa 

2. Guru perlu mengajarkan siswa bagaimana mengargumentasikan solusi 

mereka tentang permasalahan matematika, mendorong penggunaan 
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representasi lisan dan tertulis, simbolik dan grafik/ gambar, memodelkan 

proses, menjelaskan dan membimbing siswa ke aturan matematika serta  

menggunakan strategi eksplisit. 

3. Guru membimbing siswa dalam argumentasi matematika dengan (1) 

mengamati ide-ide yang datang langsung dari siswa, (2) membantu 

pengembangan pemahaman siswa terkait ide-ide tersebut, (3) 

menegosiasikan makna dengan siswa, dan (4) menambahkan ide-ide baru, 

atau memindahkan diskusi ke arah lain.  
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Volume 5/ 

Nomor 2/ 

September 

2014 

Aksioma 










