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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Representasi Matematis 

Menurut Jones & Knuth (Mustangin, 2015) representasi adalah 

model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari 

suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. 

Sedangkan menurut Kaput (Mustangin, 2015) representasi adalah alat-alat 

yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan ide-ide matematika. 

Bentuk representasi antara lain objek, gambar, kata-kata, atau simbol 

matematika. 

NCTM (2000: 67) menyatakan representasi adalah cara yang 

digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan 

matematik yang bersangkutan kepada orang lain. Standar kemampuan 

representasi menekankan pada penggunaan simbol, bagan, grafik dan tabel 

dalam menghubungkan dan mengekspresikan ide-ide matematika. 

Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-

ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide matematika yang ditampilkan 

siswa dalam upaya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang 

dihadapi (NCTM, 2000).  
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Adapun standar kemampuan representasi matematis yang 

ditetapkan NCTM (2000: 67) adalah bahwa harus memungkinkan siswa 

untuk: 

a. Membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, 

dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. 

b. Memilih, menerapkan, dan menerjemahkan antar representasi 

matematika untuk memecahkan masalah. 

c. Menggunakan representasi untuk memodelkan dan 

menginterprestasikan fenomena fisik, sosial, dan matematika. 

Berdasarkan pengertian representasi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam menggunakan dan menghubungkan antar 

representasi yang berupa simbol, gambar, ekspresi matematika, dan teks 

tertulis sebagai interprestasi dari pikirannya untuk menemukan solusi. 

Adapun indikator kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Membuat serta mengkomunikasikan ide-ide matematika dalam bentuk 

gambar pada materi kesebangunan dan kekongruenan. 

Siswa diharapkan mampu membuat representasi berupa 

gambar matematika untuk mengkomunikasikan ide matematisnya 

dalam menyelesaikan soal pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan. Ketercapaian pada indikator ini dapat dilihat dari 

ketepatan siswa dalam membuat gambar. 
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b. Membuat model matematika dari ide atau gagasan dengan 

menerapkan simbol-simbol serta ekspresi matematika dalam 

menyelesaikan soal kesebangunan dan kekongruenan. 

Siswa diharapkan mampu membuat model matematika dengan 

menggunakan simbol atau ekspresi matematika untuk menyelesaikan 

soal pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Ketercapaian pada 

indikator ini dapat dilihat dari ketepatan siswa dalam membuat model 

matematika dengan menggunakan simbol atau ekspresi matematika 

dan menerapkannya pada penyelesaian soal.  

c. Menggunakan kata-kata atau teks tertulis dalam menyelesaikan soal 

kesebangunan dan kekongruenan. 

Siswa diharapkan mampu menggunakan kata-kata atau teks 

tertulis untuk menyelesaikan soal pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan. Ketercapaian pada indikator ini dapat dilihat dari 

ketepatan dan keluwesan siswa dalam menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis.  

Contoh soal: 

Diketahui ∆ ABC memiliki panjang sisi AB = 15 cm, BC = 18 cm, dan AC 

= 24 cm. Di mana besar ∠ ABC = 72
o 
dan ∠ ACB = 50

o
. Sedangkan ∆PQR 

memiliki panjang sisi PR = 8 cm dengan besar ∠ QPR = 58
o
 dan ∠ PRQ = 

50
o
. Tentukan: 

a. Sketsa dari dua segitiga tersebut. 

b. Apakah ∆ ABC dan ∆ PQR sebangun? 
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c. Jika ∆ ABC dan ∆ PQR sebangun, maka tentukanlah panjang sisi 

∆PQR yang belum diketahui! 

Penyelesaian: 

Diketahui:  

∆ ABC memiliki panjang sisi AB = 15 cm, BC = 18 cm, AC = 24 cm, 

∠ABC = 72
o
, ∠ ACB = 50

o
. 

∆ PQR panjang sisi PR = 8 cm, ∠ QPR = 58
o
, ∠ PRQ = 50

o 

Ditanyakan: 

a. Sketsa dari ∆ ABC dan ∆ PQR. 

b. Apakah ∆ ABC dan ∆ PQR sebangun? 

c. Jika ∆ ABC dan ∆ PQR sebangun, maka tentukanlah  panjang sisi 

∆PQR yang belum diketahui! 

Jawaban: 

a. Sketsa ∆ ABC dan ∆ PQR 

 

Besar ∠ BAC = 180
o
 – (∠ABC + ∠ACB) 

 

    = 180
o
 – (72

o
 + 50

o
)  

    = 180
o
 – 122

o
  

 

Membuat serta mengkomunikasikan 

ide-ide matematika dalam bentuk 

gambar pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan 

Deskripsi Kemampuan Representasi..., Nur Ernawati, FKIP UMP, 2017



9 
 

    = 58
o
 

Besar ∠ PQR = 180
o
 – (∠QPR + ∠PRQ)  

     =180
o
 – (58

o
 + 50

o
)  

     = 180
o
 – 108

o
  

     = 72
o 

b. ∆ ABC dan ∆ PQR sebangun karena 

ketiga sudut dari segitiga ABC dan 

PQR yang bersesuaian sama besar. 

Sudut-sudut yang bersesuaian antara 

lain:  

∠ ABC =  ∠ PQR = 72o 

∠ BCA =  ∠ QRP = 50o 

∠ BAC =  ∠ QPR = 58o 

c. Panjang sisi ∆ PQR yang belum diketahui adalah: 

Panjang sisi QP: 

  

  
 
  

  
  

  

   
 

 

  
  

  

   
 
 

 
  

QP = 15 : 3 

QP = 5 

Panjang sisi QR 

  

  
 
  

  
  

Menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis dalam 

menyelesaikan soal 

kesebangunan dan 

kekongruenan. 

Membuat model matematika dari ide 

atau gagasan dengan menerapkan 

simbol-simbol serta ekspresi 

matematika dalam menyelesaikan 

soal kesebangunan dan 

kekongruenan 
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QR = 18 : 3 

QR = 6 

Jadi panjang sisi segitiga PQR yang belum diketahui adalah QP = 5 cm 

dan QR = 6 cm. 

 

2. Soal Open-Ended 

Pada pembelajaran matematika secara garis besar soal matematika 

dapat dibagi menjadi dua, yakni soal yang bersifat tertutup (Close 

Problem) dan soal yang bersifat terbuka (Open Problem). Pada soal yang 

bersifat tertutup, penyelesaian soal hanya ada satu cara menuju jawaban 

yang benar. Sedangkan soal yang bersifat terbuka penyelesaian memiliki 

lebih dari satu solusi menuju jawaban yang benar. Soal yang kebanyakkan 

digunakan di sekolah adalah soal yang bersifat tertutup (Close Problem). 

Menurut Shimada & Becker (1997: 2) munculnya pendekatan 

open-ended berawal dari pandangan bagaimana menilai kemampuan siswa 

secara objektif kemampuan berfikir tingkat tinggi matematika. Pemberian 

soal open-ended dalam pembelajaran matematika dapat merangsang 

kemampuan intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan 

sesuatu yang baru (Shimada, 1997:2). Shimada (1997: 1) mendefinisikan 

soal  open-ended adalah soal yang diformulasikan mempunyai banyak 
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jawaban yang benar. Soal open-ended dapat dikelompokan menjadi dua 

tipe yakni: 

a. Soal  memiliki satu jawaban dengan banyak cara penyelesaian atau 

open-ended teknik, yaitu mempunyai banyak teknik atau solusi 

penyelesaian akan tetapi mempunyai satu jawaban benar.  

Contoh soal: 

Tunjukan bahwa ∆ ABC dan ∆ CDE adalah segitiga yang saling 

kongruen? 

 

Penyelesaian: 

Cara 1: 

Sisi BC = CE, sisi AC = CD ,  

∠ ABC = ∠ CED 

∆ ABC dan ∆ CDE memenuhi syarat 

kekongruenan segitiga, yakni sisi-sisi-

sudut sehingga terbukti bahwa ∆ ABC dan 

∆ CDE adalah dua segitiga yang kongruen. 

Cara 2:  

Sisi BC = CE, ∠ BCA = ∠ DCE (saling bertolak belakang), sisi AC = 

CD. Segitiga ABC dan CDE memenuhi syarat kekongruenan segitiga 

Menggunakan kata-

kata atau teks tertulis 

dalam menyelesaikan 

soal kesebangunan 

dan kekongruenan. 
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yakni sisi-sudut-sisi sehingga terbukti bahwa segitiga ABC dan CDE 

adalah dua segitiga yang kongruen. 

Cara 3: 

∠ ABC = ∠ CED, ∠ BCA = ∠ DCE (saling bertolak belakang), 

∠ BAC = ∠ CDE (karena ∠ ABC = ∠ CED dan ∠ BCA = ∠ DCE 

maka pastilah ∠ BAC = ∠ CDE) 

∆ ABC dan ∆ CDE memenuhi syarat kekongruenan segitiga yakni 

sudut-sudut-sudut, maka terbukti bahwa segitiga ABC dan CDE adalah 

dua segitiga yang saling kongruen. 

b. Soal dengan banyak cara penyelesaian dan juga banyak jawaban atau 

open-ended jawaban, yaitu mempunyai banyak solusi penyelesaian 

serta mempunyai banyak jawaban.  

Contoh soal: 

Buat dan gambarlah segitiga yang sebangun dengan segitiga dibawah 

ini!  

 

Penyelesaian: 

Segitiga yang sebangun dengan segitiga di atas tentu lebih dari satu, 

salah satunya adalah: 

 

Membuat serta mengkomunikasikan ide-

ide matematika dalam bentuk simbol atau 

gambar pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan 
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Ketiga sisi yang bersesuaian dari ∆ DEF dan ∆ MNO mempunyai 

perbandingan yang sama, yakni: 

  

  
 
  

  
 
  

  
 
 

 
  

 

Pada penelitian ini soal open-ended yang digunakan adalah soal 

open-ended teknik dan open-ended jawaban .  

Shimada (1997: 2) memberikan beberapa hal yang dapat dijadikan 

acuan dalam mengkreasi masalah, antara lain: 

a. Menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana 

konsep matematika dapat dikaji dan diamati siswa. 

b. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menemukan hubungan sifat-sifat dari variabel dalam masalah itu. 

c. Memberikan contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa 

dapat mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat 

yang umum. 

 

3. Gaya Berfikir 

Anthony F. Gregore Ph.D. (Yao Tung, 2015: 191) adalah peneliti 

yang menemukakan teori tentang macam-macam gaya berfikir. Gaya 

berfikir adalah cara dalam menerima dan mengartur informasi. Gregore 

mengemukakan bahwa bagaimana proses dalam menerima informasi 

dibagi menjadi dua cara, yakni konkret dan abstrak. Pada proses menerima 

secara konkret orang menggunakan kelima indranya, sedangkan menerima 

Membuat model matematika dari ide atau gagasan 

dengan menerapkan simbol-simbol serta ekspresi 

matematika dalam menyelesaikan soal kesebangunan 

dan kekongruenan 
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secara abstrak orang cenderung memakai intuisi dan imajinasi. Kemudian 

bagaimana  mengatur informasi dan mengatur proses berfikir dapat dibagi 

menjadi dua cara, yakni sekuensial dan random (acak). Pada pemikir 

sekuensial orang cenderung mengatur proses berfikir dengan teratur 

(langkah demi langkah), sedangkan pemikir random cenderung secara 

acak atau tanpa urutan khusus. Setiap orang mempunyai dan memakai 

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

berfikir saja (Yao Tung, Khoe, 2015:191). Gregore (DePorter dan 

Hernacki, 2007 :128) membagi gaya berfikir ke dalam empat kelompok, 

yakni: 

a. Sekuensial Konkret (SK). 

Pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan 

memproses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan  sekuensial. 

Para sekuensial konkret, realitas terdiri dari indra penglihatan, peraba, 

pendengaran, perasa, dan penciuman. Mereka memperlihatkan dan 

mengingat realitas dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, 

informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan khusus dengan mudah. 

Pemikir sekuensial konkret memiliki karakteristik dalam berfikir yakni 

“satu demi satu dan nyata” (Yao Tung, 2015: 192). Berikut adalah 

beberapa sifat yang dimiliki oleh pemikir sekuensial konkret (Yao 

Tung, 2015: 192): 

1) Ulet. 

2) Tradisional. 

3) Sangat cermat. 

4) Stabil. 
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5) Dapat diandalkan. 

6) Konsisten. 

7) Berpegang pada fakta. 

8) Teratur. 

 

b. Sekuensial Abstrak (SA). 

Pemikir sekuensial abstrak suka berfikir dalam konsep dan 

menganalisis informasi. Realitas bagi para pemikir sekuensial abstrak 

adalah dunia teori metafisis dan pemikiran abstrak. Mereka sangat 

menghargai orang-orang dan peristwa-peristiwa yang teratur dan rapi. 

Proses berfikir mereka logis, rasional, dan intelektual. Pemikir 

sekuensial abstrak memiliki karakteristik dalam berfikir yakni “satu 

demi satu dan imajinatif” (Yao Tung, 2015: 192). Berikut adalah 

beberapa sifat yang dimiliki oleh pemikir sekuensial abstrak (Yao 

Tung, 2015: 192): 

1) Analitis. 

2) Objektif. 

3) Berpengetahuan banyak. 

4) Teliti. 

5) Rapi. 

6) Logis. 

7) Tenang dan hati-hati. 

8) Sistematis. 

 

c. Acak Konkret (AK). 

Pemikir acak konkret mempunyai sikap eksperimental yang 

diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Mereka cenderung 

berfikir berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin melakukan 

pendekatan trial and error. Oleh karenanya mereka sering melakukan 

lompatan intuitif yang diperlukan untuk pemikiran kreatif yang 
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sebenarnya. Pemikir acak konkret mempunyai dorongan kuat untuk 

menemukan alternatif dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara 

mereka sendiri. Pemikir acak konkret memiliki karakteristik dalam 

berfikir yakni “spontan dan nyata” (Yao Tung, 2015: 192). Berikut 

adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh pemikir acak konkret (Yao 

Tung, 2015: 192): 

1) Cepat. 

2) Berdasar kata hati. 

3) Selalu ingin tahu. 

4) Realistis. 

5) Memiliki daya cipta. 

6) Inovatif. 

7) Naluriah. 

8) Sangat berani. 

 

d. Acak Abstrak (AA). 

Pemikir acak abstrak menyerap ide-ide, informasi, dan kesan 

serta mengaturnya dengan refleksi. Mereka perlu melihat keseluruhan 

gambar sekaligus, bukan bertahap. Dengan alasan inilah, mereka akan 

terbantu jika mengetahui bagaimana segala sesuatu terhubung dengan 

keseluruhan sebelum masuk ke dalam detail. Pemikir acak abstrak 

memiliki karakteristik dalam berfikir yakni “spontan dan imajinatif” 

(Yao Tung, 2015: 192). Berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki 

oleh pemikir acak abstrak (Yao Tung, 2015: 192): 

1) Peka. 

2) Penuh belas kasihan. 

3) Cepat memahami. 

4) Imajinatif. 

5) Sentimental. 

6) Idealis. 

7) Spontan. 
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8) Fleksibel. 

 

Pada penelitian ini untuk mengetahui gaya berfikir siswa peneliti 

menggunakan tes yang dirancang oleh John Parks Le Tellier (DePorter dan 

Hernacki, 2007: 124) seorang pembimbing SuperCamp. Tes tersebut 

terdapat empat sifat, di mana setiap sifat tersebut adalah karakteristik dari 

masing-masing gaya berfikir. Cara untuk mengetahui gaya berfikir siswa 

adalah dengan meminta siswa memilih dua sifat yang paling 

menggambarkan dirinya. Berikut adalah rincian sifat yang digunakan 

untuk mengetahui gaya berfikir siswa (DePorter dan Hernacki, 2007: 125): 

Tabel 2.1 Daftar sifat gaya berfikir 
No Sifat No Sifat 

1. a. Imajinatif 

b. investigatif 

c. realistis 

d. analitis 

9. a. pembaca 

b. suka bergaul 

c. mampu memecahkan masalah 

d. perencana 

2. a. teratur 

b. mudah beradaptasi 

c. kritis 

d. penuh rasa ingin tahu 

10. a. penghafal 

b. berasosiasi 

c. berpikir mendalam 

d. pemulai 

3. a. suka berdebat 

b. langsung pada 

permasalahan 

c. suka mencipta 

d. suka menghubung-

hubungkan 

11. a. pengubah 

b. penilai 

c. spontan 

d. mengharapkan arahan 

4. a. personal 

b. praktis 

c. akademis 

d. suka bertualang 

12. a. berkomunikasi 

b. menemukan 

c. waspada (hati-hati) 

d. menggunakan nalar 

5. a. tepat 

b. fleksibel 

c. sistematis 

d. penemu 

13. a. suka tantangan 

b. suka berlatih 

c. peduli  

d. memeriksa 

6. a. suka berbagi 

b. teratur 

c. penuh perasaan 

d. mandiri 

14 a. menyelesaikan pekerjaan 

b. melihat kemungkinan-

kemungkinan 

c. mendapatkan gagasan-

gagasan 

d. menafsirkan 
7. a. kompetitif 

b. perfeksionis 
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c. kooperatif 

d. logis 

8. a. intelektual 

b. sensitif 

c. kerja keras 

d. mau mengambil risiko 

15. a. mengerjakan 

b. berperasaan 

c. berpikir 

d. bereksperimen 

 

Selanjutnya memasukkan jawaban siswa ke dalam kolom sesuai 

dengan kunci jawaban, di mana kolom ke-I adalah untuk sifat pemikir 

sekuensial konkret, kolom ke-II untuk sifat pemikir sekuensial abstrak, 

kolom ke-III untuk pemikir acak abstrak, kolom ke-IV untuk pemikir acak 

konkret. 

Tabel 2.2 Kunci jawaban dari angket gaya berfikir 

No 
Sekuensial  

Konkret 

Sekuensial 

Abstrak 
Acak Abstrak Acak Konkret 

1. C D A B 

2. A C B D 

3. B A D C 

4. B C A D 

5. A C B D 

6. B C A D 

7. B D C A 

8. C A B D 

9. D A B C 

10. A C B D 

11. D B C A 

12. C D A B 

13. B D C A 

14. A C D B 

15. A C B D 

Jumlah     

 

Selanjutnya, kalikan masing-masing kolom dengan 4.  

I. ______                   Sekuensial Konkret (SK) 

II. ______           Sekuensial Abstrak (SA) 

III. ______              Acak Abstrak (AA) 

IV. ______          Acak Konkret (AK) 
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Kemudian dijumlah masing-masing kolom, hasil penjumlahan 

dikali empat. Hasil akhir di masukan ke dalam grafik di bawah ini: 

 
Gambar 2.1 Grafik gaya berfikir 

 

     
Gambar 2.2 Contoh hasil pemetaan gaya berfikir 

 

Gaya berfikir apa yang lebih dominan dapat diketahui dari 

besar kudran pada grafik. Misalnya pada contoh di atas maka gaya 

berfikirnya adalah acak konkret karena kuadarannya lebih besar 

dibandingkan dengan gaya berfikir lain. 
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4. Materi 

Standar Kompetensi :  

1. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah 

 

Kompetensi dasar: 

1.1 Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen 

1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen 

1.3 Menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masala 

 

Indikator: 

1.1.1 Mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun 

1.1.2    Mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen 

1.2.1    Menyebutkan sifat-sifat dua segitiga yang sebangun 

1.2.2    Menyebutkan sifat-sifat dua segitiga yang kongruen 

1.3.1    Menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sebangun 

1.3.2    Menghitung sisi-sisi dua segitiga yang sebangun 

1.3.3    Menyelesaikan masalah yang melibatkan kesebangunan 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan 

dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, ada 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya: 

Darmastini dan Rosyidi (2014) telah melakukan penelitian tentang 

deskripsi kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal terbuka 

matematika ditinjau dari perbedaan gender. Pada penelitian yang dilaksanakan 

pada siswa kelas IX-I SMP Negeri 2 Jombang ini, bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan representasi dari siswa dalam menyelesaikan 

soal terbuka ditinjau dari perbedaan gender. Penelitian dilakukan pada materi 
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bilangan. Hasil penelitian tersebut menunjukan siswa laki-laki dan perempuan 

cenderung menggunakan representasi persamaan dan tabel, sedangkan siswa 

perempuan juga cenderung memberikan representasi verbal. Siswa laki-laki 

cenderung memberikan dua sampai tiga representasi untuk tiap soalnya, 

sedangkan perempuan cenderung memberikan tiga sampai empat representasi 

untuk setiap soalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan 

lebih banyak memunculkan multi representasi dari pada siswa laki-laki. 

Rohmah (2013) melakukan penelitian tentang identifikasi tingkat 

kemampuan berfikir kritis siswa ditinjau dari gaya berfikir pada materi operasi 

aljabar. Penelitian tersebut dilakukan di MTs Mambaul Ma’arif Jombang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat 

kemampuan berfikir kritis siswa apabila ditinjau dari gaya berfikir. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai gaya berpikir 

Sekuensial Konkret (SK) dan Sekuensial Abstak (SA) tingkat kemampuan 

berpikir kritisnya berada pada level 3 yaitu kritis, siswa yang mempunyai gaya 

berpikir Acak Konkret (AK) tingkat kemampuan berpikir kritisnya berada 

pada level 1 yaitu tidak kritis, dan siswa yang mempunyai gaya berpikir Acak 

Abstrak (AA) tingkat kemampuan berpikir kritisnya berada pada level 2 dan 1 

yaitu cukup kritis dan tidak kritis. 

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada 

penelitian ini. Hanya saja dalam penelitian ini akan mendeskripsikan 

kemampuan representasi matematis siswa SMP Negeri 3 Sumbang dalam 

menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari gaya berfikir. 
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C. Kerangka  Pikir 

Representasi matematis adalah ungkapan dari ide atau konsep 

matematika yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasan 

matematis dalam menemukan solusi sebagai hasil dari interprestasi 

pikirannya. Di mana ungkapan ide atau konsep matematika direpresentasikan 

ke dalam bentuk kata-kata (verbal), gambar, simbol, dan ekspresi matematika. 

Representasi pada materi matematika beragam, sehingga dibutuhkan soal yang 

dapat mendorong siswa untuk menggunakan representasi yang bervariasi. 

Salah satunya dengan memberikan soal dengan penyelesaian yang terbuka, 

atau soal open-ended.  

Soal open-ended memiliki banyak solusi menuju jawaban yang benar. 

Pendekatan open-ended berawal dari pandangan bagaimana menilai 

kemampuan berfikir tingkat tinggi matematika siswa secara objektif (Shimada, 

1997: 2). Pemberian soal open-ended dapat melatih kemampuan berfikir 

matematis siswa. Hal ini dikarenakan soal open ended memiliki banyak solusi 

sehingga dapat melatih siswa untuk berfikir divergen. 

Bagaimana cara berfikir setiap orang berbeda-beda. Kecenderungan 

orang dalam menerima dan mengolah informasi disebut dengan gaya berfikir. 

Menurut Geogore (Yao Tung, 2015: 191) gaya berfikir dibagi menjadi empat, 

yakni sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. 

Setiap orang mempunyai atau memakai keempat gaya berfikir, namun akan 

lebih condong ke salah satu atau dua dari keempat gaya berfikir tersebut (Yao 

Deskripsi Kemampuan Representasi..., Nur Ernawati, FKIP UMP, 2017



23 
 

Tung, 2015: 191). Pada masing-masing gaya berfikir memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda.  

Representasi dalam matematika bervariasi, sehingga diperlukan soal 

yang memiliki beragam penyelesaian atau open-ended untuk dapat 

memunculkannya. Soal open-ended dapat melatih kemampuan berfikir siswa. 

Gaya berfikir merupakan karakteristik seseorang dalam menerima dan 

mengolah informasi tersebut. Dengan demikian, perlu dideskripsikan 

kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open-

ended ditinjau dari gaya berfikir. 
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