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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan representasi matematis memiliki peranan yang penting 

dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut dikarenakan kemampuan 

representasi matematis berkaitan erat dengan kemampuan matematis lainnya 

terutama komunikasi matematis (Verscharffel et al, 2010:1). Ketika siswa 

ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika maka mereka 

menggunakan beberapa simbol atau ekspresi matematika sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang lain (NCTM, 2000: 

67). Beberapa bentuk dari representasi seperti diagram, grafik, teks tertulis 

(verbal) dan simbol sudah lama menjadi bagian penting pada pembelajaran 

matematika di sekolah (NCTM, 2000: 67). 

SMP Negeri 3 Sumbang merupakan salah satu sekolah di kabupaten 

Banyumas. Pembelajaran matematika di SMP tersebut sudah efektif, namun 

dari hasil obervasi yang dilakukan peneliti, guru belum mengetahui lebih 

mendalam tentang bagaimana kemampuan representasi matematis siswanya. 

Kemampuan representasi matematis dapat diketahui dengan memberikan soal 

yang mampu mendorong siswa untuk memunculkan representasi yang 

beragam, salah satunya soal terbuka atau open-ended. 

Soal open-ended adalah soal yang memiliki metode atau penyelesaian 

lebih dari satu (Shimada, 1977: 1). Soal open-ended memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman menemukan, dan 

mengenali dengan beberapa cara. Jenis soal terbuka ada dua yakni, soal 

dengan satu jawaban benar namun memiliki banyak cara penyelesaian atau 

disebut open-ended teknik, kedua soal dengan banyak cara dan banyak 

jawaban atau open-ended jawaban. Penggunaan soal open-ended dapat 

membuat siswa berperan aktif serta meningkatkan kemampuaan berfikir 

(Shimada, 1977: 3). 

Kemampuan berfikir seseorang beragam tergantung bagaimana cara 

seseorang dalam mengolah dan menerima informasi, atau gaya berfikir. 

Gregore (DePorter, 2003: 124) menyebutkan gaya-gaya berfikir antara lain, 

sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak  konkret, dan acak abstrak. Orang 

yang termasuk dalam sekuensial adalah orang-orang yang dominasi 

menggunakan otak kiri, sedangkan orang-orang yang termasuk acak adalah 

orang yang dominasi menggunakan otak kanan. Setiap orang mempunyai dan 

memakai keempat gaya berfikir, hanya saja akan dominan pada satu atau dua 

gaya berfikir saja (Yao Tung, Khoe, 2015: 191).  

Kemampuan representasi matematis memiliki peranan penting pada 

pembelajaran matematika di sekolah, salah satunya dalam menghubungkan 

antar konsep-konsep pada materi matematika. Bentuk representasi matematika 

beragam untuk memunculkan salah satunya dengan memberikan soal open-

ended. Soal terbuka atau open-ended dapat melatih kemampuan berfikir, 

sehingga perlu mengetahui bagaimana kemampuan representasi matematis 

siswa dalam mengerjakan soal open-ended ditinjau dari masing-masing gaya 
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berfikirnya. Guru matematika di SMP Negeri 3 sumbang belum mengetahui 

bagaimana kemampuan representasi matematis siswanya. Berdasarkan uraian 

di atas maka disimpulkan perlunya dilakukan penelitian dengan judul 

“Deskripsi Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Negeri 3 

Sumbang dalam Menyelesaikan Soal Open-Ended Ditinjau dari Gaya 

Berfikir”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam serta tidak jauh 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada deskripsi kemampuan 

representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open-ended  ditinjau 

dari gaya berfikir pada materi kesebangunan dan kekongruenan di kelas IX 

SMP Negeri 3 Sumbang. Soal open-ended yang digunakan pada penelitian ini 

adalah open-ended teknik dan jawaban. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari gaya berfikir pada materi 

kesebangunan dan kekongruenan di kelas IX SMP Negeri 3 Sumbang tahun 

ajaran 2016/2017. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

melakukan bimbingan terhadap siswa dalam pembelajaran matematika 

untuk meningkatkan mutu sekolah. 

2. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat memperoleh pengalaman 

dalam menulis skripsi dan mendeskripsikan kemampuan siswa. 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru untuk bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik 

dari sebelumnya.  

4. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan representasi matematis dan gaya 

berfikirnya. Sehingga siswa dapat menentukan teknik belajar yang tepat 

dan sesuai dengan gaya berfikir. 
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