
BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan studi internasional yang dilakukan oleh TIMSS menyatakan 

bahwa pada tahun 2007 Indonesia berada pada peringkat ke 36 dengan skor rata-

rata untuk matematika adalah 397, sedangkan pada tahun 2011 peringkat 

Indonesia menurun menjadi peringkat ke 38 dengan skor rata-rata untuk 

matematika sebesar 386. Penurunan prestasi matematika tersebut menunjukan 

masih rendahnya kemampuan siswa dalam bidang matematika dimata dunia. 

Mengingat matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

moderen, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia, maka menjadi salah satu hal yang penting untuk 

malakukan suatu upaya perbaikan dibidang pendidikan khususnya matematika, 

agar mampu bersaing diera globalisasi yang semakin pesat.  

Kemampuan yang perlu dimiliki salah satunya yaitu kemampuan 

representasi matematis. Dalam  NCTM (2000) disebutkan bahwa kemampuan 

pemahaman dan representasi matematis merupakan aspek yang sangat penting 

dalam prinsip pembelajaran matematika. Peserta didik dalam belajar matematika 

harus disertai dengan pemahaman, hal ini merupakan tujuan dari belajar 

matematika. Selain itu, dengan menggunakan representasi yang bermacam-macam 

siswa dapat mengembangkan dan memahami konsep matematis lebih dalam. 

Fasha (2014) mengemukakan bahwa kemampuan representasi merupakan salah 

satu standar proses dalam pembelajaran matematika yang harus ditumbuhkan dan 
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dimiliki siswa, dimana dalam penyampaiannya tidak terpisah dengan materi 

matematika.  

Kemampuan representasi matematis dapat digunakan untuk menyajikan 

suatu objek abstrak matematika kebentuk gambar, tabel dan goresan, sehingga 

dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. NCTM 

(2000) menyatakan bahwa kemampuan representasi merupakan salah satu kunci 

keterampilan komunikasi matematika, maka secara tidak langsung, siswa yang 

mempunyai kemampuan representasi matematis dapat menunjang keterampilan 

komunikasinya. Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah dalam memahami dan 

menyelesaikan masalah matematika secara tepat.  

Selain itu, Rangkuti (2014) menyatakan bahwa pembelajaran 

kemampuan representasi matematis dapat memberikan manfaat bagi siswa 

diantaranya yaitu: 1) meningkatkan pemahaman siswa karena ide atau gagasan 

yang dipelajari akan direpresentasikan secara internal dalam fikiran siswa maupun 

secara eksternal yang disajikan dalam bentuk lisan, simbol-simbol tulisan, gambar 

atau objek fisik. 2) menjadikan representasi matematika sebagai alat konseptual 

karena siswa selalu diminta untuk membuat representasi yang beragam dan 

menggunakannya untuk menyelesaikan masalah serta memberikan alasan dan 

penjelasan dari representasi yang dibuat. 3) meningkatkan kemampuan dalam 

menghubungkan representasi matematika dengan koneksi dalam menyelesaikan 

masalah. 4) meminimalisir terjadinya miskonsepsi karena siswa berpartisipasi 

secara langsung dalam pembelajaran untuk melakukan proses representasi sesuai 

kemampuannya sendiri-sendiri dan masih dalam pengawasan guru.  
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Namun, pada kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mengemukakan ide atau gagasan matematika kebentuk yang lebih konkrit. Seperti 

yang disampaikan oleh Sundari (2014) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa 

siswa memahami apa yang dimaksudkan oleh soal, namun mereka belum mampu 

menggambarkan atau menyajikan soal kebentuk gambar untuk memperjelas dan 

menyelesaikan masalah.  Minarni et all (2016) menyatakan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru masih menggunakan pendekatan konvensional yang 

berakibat pada rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan 

kemampuan representasi matematis siswa yang tergolong rendah sebagian besar 

dari mereka tidak mampu mencapai prestasi penguasaan minimal. Selain itu, 

dalam penelitiannya Minarni et.al (2016) menunjukan bahwa hanya 10% siswa 

yang menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan representasi matematis, 

siswa berfikir bahwa membuat grafik untuk menyelesaikan masalaha tidaklah 

penting melainkan cukup dengan menggunakan rumus persamaan garis karena 

pada umumnya siswa tidak suka berlama-lama dalam mengerjakan matematika.  

Dengan demikian dibutuhkan implementasi model pembelajaran yang 

inovatif agar siswa lebih tertarik dalam belajar matematika. Dari banyaknya 

model pembelajaran, salah satu model yang dapat digunakan yaitu model carousel 

feedback. Menurut Nardi (2014) bahwa model carouseelfeedback dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif, karena dalam pembelajaran ini setiap 

kelompok tidak hanya menyelesaikan tugas kelompok, tetapi juga mencermati 

pekerjaan kelompok lain, belajar dari kreativitas kelompok lain, memberikan 

feedback dan dapat melihat bagaimana pekerjaan mereka dicermati oleh kelompok 
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lain. Kagan (2009) menyatakan bahwa model carousel feedback merupakan 

pembelajaran secara berkelompok dimana setiap kelompok memutar dari proyek 

yang satu ke proyek yang lain untuk memberikan feedback ke kelompok lain pada 

formulir feedback yang telah disediakan oleh guru. Kusuma (2013) menyatakan 

bahwa siswa dapat memahami materi peta dengan baik yang disajikan dengan 

pembelajaran kooperatif model carousel feedback. Hal tersebut dapat dilihat pada 

perolehan kenaikan ketuntasan hasil belajar pada pre test dan Post Test 

mengalami peningkatan sebesar 9%.  Selain itu, Nardi (2014) mengemukakan 

bahwa model carousel feedback mempunyai dampak positif dalam proses 

pembelajaran diantaranya yaitu: 1) Semakin banyak siswa yang aktif dalam 

pembelaajaran. 2) semakin banyak siswa yang rajin mengerjakan tugas. 3) 

Meningkatkan efikasi diri dan prestasi siswa. 4) Kegiatan belajar jadi lebih 

menarik, baik, dan memudahkan siswa untuk belajar. Dengan demikian, 

implementasi model carousel feedback dalam pembelajaran matematika 

dipandang berpengaruh terhadap kemampuan representasi siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu :  

Apakah model carousel feedback berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa?  
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:  

Untuk mengetahui apakah model carousel feedback berpengaruh terhadap 

kemampuan representasi matematis siswa.  

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat kepada berbagai 

pihak, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Guru/ Pendidik    

Diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pendidik dalam 

mengimplementasikan model belajar yang berpusat pada siswa, sehingga 

siswa akan berperan aktif dalam proses belajar.   

2. Bagi Peneliti  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman yang berharga 

dalam mengembangkan kemampuan menulis, berkreasi dan bekal menjadi 

guru yang profesional.  

3. Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian yang 

serupa yang dilakukan oleh peneliti lain.  

4. Bagi Siswa  

Diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan representasi 

matematis dan memberikan pengalaman bagi siswa untuk merasakan 

pembelajaran kooperatif  model carousel feedback.  
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