
BAB II  

KAJIAN TEORI  

A. Deskripsi Konseptual  

1. Kemampuan Representasi Matematis  

Matematika merupakan ilmu universal yang mempunyai peranan penting 

dalam berbagai disiplin ilmu dan dapat membantu untuk menyampaikan ide, 

gagasan, dan konsep kebentuk yang lebih konkrit. Fasha (2014) menyatakan 

bahwa matematika merupakan bahasa dan alat yang dapat membantu dalam 

mengkomunikasikan suatu ide dengan tepat dan jelas, sehingga kemampuan 

representasi sangat diperlukan. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan representasi sangatlah penting untuk dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

Hal tersebut didukung oleh Tsani (2015) yang menyatakan kemampuan 

representasi merupakan alat yang dapat membantu siswa untuk berpikir pada saat 

proses pembelajaran matematika. Menurut Lestari (2015) bahwa kemampuan 

representasi merupakan kemampuan  menyajikan notasi, simbol, tabel, gambar, 

grafik, diagram, persamaan atau ekspresi matematis lainnya kedalam bentuk lain. 

Haji (2014) menyatakan bahwa representasi merupakan cara menyajikan objek 

abstrak menjadi lebih konkrit kebentuk gambar, tabel atau goresan agar dapat 

dianalisis lebih lanjut dan dapat dipahami oleh individu lain. Sedangkan Fasha 

(2014) mengemukakan bahwa representasi matematika merupakan 

penggambaran, penterjemahan, pengungkapan, penunjukan kembali, 

pelambangan atau pemodelan dari ide, konsep matematika, dan hubungan 
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diantaranya yang termuat dalam bentuk, susunan masalah tertentu yang 

ditampilkan siswa dalam beragam bentuk sebagai upaya memperoleh kejelasan 

makna, menunjukan pemahamannya, atau mencari solusi dari masalah yang 

dihadapinya.  

Lestari (2015) menyatakan bahwa representasi matematis terdiri atas 

representasi visual, gambar, teks tertulis, persamaan atau ekspresi matematis. 

Menurut Goldin dan Steingold dalam Haji (2014) bahwa kemampuan representasi 

dibagi menjadi dua yaitu: 1) Representasi eksternal adalah tanda untuk 

melambangkan sesuatu selain dirinya sendiri yang dapat berupa notasi dan formal, 

visual, dan kata-kata. 2) representasi internal adalah kemampuan representasi 

yang tidak dapat diamati secara langsung karena merupakan pengetahuan dan 

struktur dalam memori seseorang.  

Rangkuti (2014) menyatakan proses representasi matematik terjadi dalam 

dua tahap yaitu: 1) Secara internal merupakan proses berpikir mengenai ide-ide 

matematik yang mendorong seseorang untuk berfikir atas dasar ide tersebut. 2) 

Secara eksternal merupakan hasil perwujudan untuk menggambarkan representasi 

internal yang telah dikerjakan siswa, guru, dan ahli matematik dan dapat 

diungkapkan secara lisan atau tertulis dalam bentuk kata-kata, simbol, ekspresi, 

atau notasi matematik, gambar, grafik, diagram, tabel, atau melalui objek fisik. 

Hutagaol (2013) mengemukakan bahwa representasi internal merupakan proses 

berpikir siswa yang dipengaruhi oleh informasi dari diri sendiri atau orang lain 

yang kemudian informasi tersebut diolah dalam pikirannya sehingga terjadi 

pembentukan pengetahuan yang kemudian terwujud dalam representasi eksternal 
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berupa kata-kata, gambar, grafik, tabel, model matematika, simbol, dan atau 

skema.   

Rangkuti (2014) mengemukakan representasi internal tidak bisa diamati 

secara kasat mata dan tidak dapat dinilai secara langsung karena merupakan 

aktivitas mental didalam pikiran seseorang mengenai ide, gagasan, atau konsep 

matematika yang sedang dipelajari agar dapat memaknai dan memehami masalah 

secara jelas, menghubungkan dan mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang 

dimiliki dan menyusun strategi penyelesaian, sedangkan perwujudan dari 

representasi internal baik lisan atau tulisan berupa kata-kata, simbol, notasi, 

gambar, grafik, diagram, dan skema merupakan representasi eksternal. Sejalan 

dengan itu, Hutagaol (2013) menyatakan bahwa representasi internal seseorang 

dapat disimpulkan atau diduga berdasarkan representasi eksternalnya dalam 

berbagai kondisi, karena representasi internal sulit untuk diamati secara langsung 

sebab merupakan aktivitas mental dalam pikirannya (minds-on). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa antara 

representasi internal dan representasi eksternal keduanya saling berkaitan satu 

sama lain. Karena representasi ekternal yang telah dibuat menunjukan ide-ide 

siswa dalam menyusun dan memfokuskan apa yang ada dalam pikirannya saat 

menghadapi masalah matematika. Atau dengan kata lain, siswa yang dapat 

membuat representasi ekternal maka siswa tersebut telah melakukan representasi 

internal yaitu proses berpikir berdasarkan masalah matematika yang dihadapinya. 

Oleh karena itu, untuk membuat representasi antara representasi internal dan 

representasi eksternal keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dapat 
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dikatakan bahwa kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan 

siswa dalam memahami masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga 

memunculkan ide-ide atau gagasan dalam pikirannya dan kemudian dituangkan 

dalam bentuk visual berupa gambar, grafik, tabel, diagram,  simbol/ notasi 

matematis, ekspresi matematis dan kata-kata dalam rangka mempermudah dan 

memperjelas dalam menyelesaikan masalah. Indikator representasi matematis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Siswa dapat menggunakan bentuk visual untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian soal statistika.  

b. Siswa dapat membuat model matematika dari data yang disajikan dengan 

melibatkan simbol-simbol dan ekspresi matematik dalam menyelesaikan 

soal statistika.  

c. Siswa dapat membuat interpretasi (pendapat) dengan kata-katanya sendiri 

berdasarkan informasi yang disajikan untuk menyelesaikan soal 

statistika.  

2. Model Carousel Feedback  

Pembelajaran dengan model carousel feedback memungkinkan setiap 

kelompok untuk saling memberikan feedback kepada kelompok lain. Kagan dan 

Kagan (2009) menyatakan bahwa dalam pembelajaran model carousel feedback, 

proyek setiap tim diposting disekitar ruangan dan semua tim berdiri di depan 

proyeknya masing-masing, kemudian berputar searah jarum jam keproyek tim 

yang lain, mendiskusikan reaksi mereka terhadap proyek tim yang lain sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, setelah waktu diskusi habis maka satu orang siswa 
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mencatat feedback untuk tim lain, tim berputar pada proyek selanjutnya, 

mendiskusikannya, dan mencatat feedback dilanjutkan untuk setiap proyek, peran 

mencatat adalah bergiliran untuk setiap proyek, dan mencatat feedback 

menggunakan form feedback yang telah disediakan. 

Lebih dalam lagi Kagan (2009) menyatakan bahwa langkah-langkah 

model carousel feedback adalah sebagai berikut : 1) setiap kelompok berdiri di 

depan proyek yang ditugaskan pada mereka. 2) kelompok memutar searah jarum 

jam untuk proyek selanjutnya. 3) untuk waktu yang ditentukan, setiap kelompok 

mendiskusikan reaksi mereka terhadap proyek kelompok lain, dengan tidak 

menulis. 4) salah satu anggota kelompok mencatat feedback pada formulir 

feedback yang telah disediakan. 5) guru memberikan komando waktu 

perputaran. 6) kelompok memutar, mengamati, berdiskusi, dan memberikan 

feedback pada proyek berikutnya. Baru pencatat feedback dipilih setiap putaran.7) 

kelompok berlanjut sampai masing-masing kelompok kembali pada proyeknya 

sendiri, atau sampai waktu yang ditentukan. 8) Setiap kelompok meninjau 

feedback yang mereka terima dari kelompok lain. 

Meskipun demikian, model carousel feedback  dalam pelaksanaannya 

harus terintegral dengan unsur-unsur pembelajaran koopertif sehingga 

pengelolaan kelas menjadi lebih efektif.  Karena model carousel feedback 

merupakan salah satu jenis model dari cooperatif learning. Slavin (2008: 8) 

menyatakan pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang 

memfasilitasi para siswa untuk belajar dan bekerja sama dalam kelompok secara 

kolaboratif yang beranggotakan empat orang dengan struktur kelompok yang 
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heterogen. Sedangkan Lie (2005: 28) menyetakan pembelajaran kooperatif atau 

yang disebut dengan istilah pembelajaran gotong royong merupakan proses 

belajar yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk saling bekerja 

sama, dan akan berjalan apabila sudah terbentuk kelompok yang didasarkan pada 

unsur-unsur dasar pembelajaran cooperative learning, sehingga anggota-anggota 

kelompok tersebut bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan belajar yang 

sudah ditentukan.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Namun, proses 

belajar harus dapat memfasilitasi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang 

heterogen dan setiap siswa mempunyai peran masing-masing dalam 

kelompoknya. Sehingga, setiap siswa akan mengalami proses belajar sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing. Mereka juga tidak akan segan untuk saling 

bertukar pikiran dalam rangka mencapai tujuan belajar, tetapi pada kenyataannya 

implementasi cooperative learning tidak sesuai dengan teori yang ada. Lie (2005: 

29) menyatakan bahwa hasil belajar siswa menjadi rendah saat guru menggunakan 

cooperative learning dalam pembelajaran, hal tersebut terjadi karena pendidik 

hanya membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan tanpa adanya pedoman pembagian tugas/ prosedur yang jelas bagi 

siswa. Sehingga siswa merasa bingung akan tugas mereka masing-masing, maka 

tujuan dari cooperative learning tidak akan tercapai. Dan kegiatan belajar tidak 

akan kondusif karena siswa dengan kemampuan kurang akan bergantung pada 

temannya yang berkemampuan lebih.  

11 

Pengaruh Model Carousel..., Tri Rahayu Umiatun Mukaromah, FKIP, UMP, 2018



Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika pendidik benar-benar 

menerapkan prosedur pembelajaran cooperative learning. Lie (2005: 31) 

mengemukakan unsur-unsur pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan yaitu: 

1) saling ketergantungan positif sehingga setiap anggota berusaha yang terbaik 

agar dapat mencapai tujuan. 2) masing-masing siswa harus bertanggung jawab 

atas tugas yang telah diberikan, sehingga dapat melaksanakan tugas selanjutnya. 

3) adanya kesempatan untuk saling bertatap muka sehingga terjalin interaksi antar 

anngota kelompok agar dapat membentuk sinergi yang menguntungkan semua 

anggota. 4) adanya kesediaan para anggota untuk berkomunikasi dengan 

mendengarkan dan mengutarakan pendapat mereka sehingga dapat mencapai 

keberhasilan untuk kelompoknya. 5) melakukan evaluasi proses dan hasil kerja 

kelompok agar selanjutnya dapat bekerja sama secara lebih efektif.  

Sedangkan Kagan (2009) menyatakan bahwa dalam bidang akademik 

model carousel feedback direkomendasikan untuk membangun pengetahuan, 

pengolahan info, penyajian info dan sangat direkomendasikan untuk membangun 

keterampilan berpikir siswa. Selain itu, model carousel feedback  bermanfaat bagi 

siswa agar dapat mempraktikan keterampilan evaluasi, mencermati dan 

mendiskusikan tugas, memperlihatkan usaha mereka, dan mengevaluasi pekerjaan 

orang lain serta menyatakan opini. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini 

feedback atau tanggapan yang diberikan kepada kelompok lain berdasarkan poin-

poin yang ada di lembar feedback. Selain itu, jika ada jawaban LKK yang salah 

setiap kelompok harus memberikan bentuk jawaban yang benar pada lembar 

feedbackyang tersedia.  
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Dapat disimpulkan bahwa model carousel feedback berintegral dengan 

unsur-unsur pembelajaran cooperative learning. Oleh karena itu, model carousel 

feedback dipandang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika materi 

statistika khususnya untuk memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

kemampuan representasi matematis siswa.  

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif model carousel 

feedback yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:  

a. Setiap kelompok berkumpul di meja kelompok untuk menyelesaikan proyek 

yang ditugaskan pada mereka.  

b. Guru memberikan komando waktu perputaran LKK.  

c. Setiap kelompok memutar proyek kelompok ke kelompok lain, dan 

kemudian memberikan feedback pada proyek kelompok lain.  

d. Guru memberikan komando waktu diskusi atau pemberian feedback.  

e. Setiap kelompok mengamati, mendiskusikan, dan memberikan feedback 

terhadap proyek kelompok lain. Hal-hal yang didiskusikan dan dicermati 

sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan pada lembar feedback.  

f. Salah satu anggota kelompok mencatat feedback pada lembarfeedback yang 

telah disediakan. Feedbak berupa tanggapan siswa mengenai hasil LKK 

kelompok lain, jika ada jawaban yang salah maka siswa harus menunjukan 

bentuk jawaban yang benar. 

g. Setiap kelompok meninjau feedback yang mereka terima dari kelompok 

lain.   
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3. Pembelajaran Konvensional  

Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang digunakan guru 

dalam pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan model yang bersifat umum, 

bahkan tanpa menyesuaikan model yang tepat berdasarkan sifat dan karakteristik 

dari materi pembelajaran yang dipelajari. Pada pembelajaran konvensional 

cenderung teacher-center sehingga siswa menjadi pasif, jikapun aktif hanya ada 

beberapa siswa saja. Karena pada pembelajaran konvensional siswa tidak 

diajarkan model belajar yang dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana 

belajar, berpikir dan memotivasi diri.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran konvensional yang sering 

dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut :  

a. Menyampaikan tujuan yaitu guru menyampaikan tujuan belajar yang 

ingin dicapai pada pembelajaran yang akan berlangsung.  

b. Menyajikan informasi yaitu guru menyajikan informasi berupa materi 

pembelajaran yang akan dipelajari secara bertahap dengan metode 

ceramah.  

c. Memberikan contoh yaitu guru memebrikan contoh soal yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.  

d. Mencatat materi yaitu siswa mencatat materi yang telah disampaikan 

oleh guru.  

e. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik yaitu guru 

mengecek keberhasilan siswa dan memberikan umpan balik dengan 
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memberikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi yang 

telah dipelajari.  

f. Menjawab soal  yaitu siswa secara mandiri mengerjakan soal-soal 

yang diberikan oleh guru.  

g. Memfasilitasi peserta didik yaitu guru memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua siswa untuk menjawab soal latihan yang diberikan 

tadi supaya dikerjakan dipapan tulis. Diharapkan dengan demikian 

siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung dan 

bermakna.   

h. Melakukan evaluasi yaitu guru melakukan evaluasi dan memberikan 

penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa yang sudah maju ke depan 

untuk menyelesaikan soal.  

i. Memberi umpan balik positif yaitu guru memberi umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap 

keberhasilan siswa.  

j. Memberikan kesempatan latihan lanjut yaitu guru memberikan tugas 

tambahan untuk dikerjakan di rumah.  

B. Penelitian Relevan  

Penelitian Minarniet.all. (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil tes 

uraianmenunjukan kemampuan pemahaman dan representasi matematis siswa 

termasuk dalam kategori rendah. Yang dapat diketahui bahwa hanya 10% siswa 

yang menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan representasi matematis. 

Ellianti et. al (2015) menyatakan bahwa kemampuan representasi matematis siswa 
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termasuk dalam kategori rendah. Hal tersebut dikarenakan siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal representasi. Fasha (2014) 

menytakan bahwa berdasarkan penelitian dan survey yang telah dilakukan, 

Pendidikan Matematik Realistik merangsang kemampuan representasi kearah 

yang lebih baik, selain itu terlihat bahwa siswa dalam menyelesaikan persoalan 

matematika dapat menggunakan berbagai representasi sehingga akan lebih 

bermakna bagi siswa saat mengikuti pembelajaran matematika .  

Haji(2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategi TTW 

berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematik, baik representasi 

internal maupun eksternal. Karena siswa dapat merepresentasikan ide-ide 

matemaika dengan berbagai bentuk (eksternal) dan terbentuknya pemahaman 

suatu konsep (internal). Kartini (2009) menyatakan bahwa kemampuan 

representasi sangat berperan dalam membantu peningkatan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan 

pemecahan masalah matematis siswa.  

Penelitian Kusuma (2013) menyatakan bahwa dengan menerapkan model 

carousel feedback terjadi peningkatan prestasi belajar yang ditunjukan pada ranah 

afektif dan kognitif. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan ketuntasan hasil 

belajar pada pre test dan post test pada siklus 1 yaitu 4% dan naik 9% pada siklus 

2. Selain itu, siswa lebih antusias belajar secara berkelompok, suasana belajar 

lebih kondusif karena diskusi yang dilakukan melaksanakan feedback dengan 

memindah lembar tugas kelompok bukan anggota kelompok yang berpindah. 

Berdasarkan data pengamatan observer menunjukan bahwa aktivitas siswa pada 
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siklus 1 mencapai skor 43,5 dari skor maksimum 52 dan mencapai 91% yang 

artinya termasuk dalam kriteria sangat baik. Begitu juga pada siklus 2 mencapai 

skor 50 artinya aktivitas siswa mencapai 96% dengan kriteria sangat baik.  

Arifet.al. (2016) menyatakan bahwa dengan menerapkan model carousel 

feedback dan two stay two straydalam pembelajaran dapat meningkatan self 

efficacy dan hasil belajar sosial study. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

observasi menunjukan bahwa pada pelaksanaan siklus pertama model carousel 

feedback dalam kategori efektif, dan pada siklus kedua model carousel feedback 

pada kategori sangat efektif. Sedangkan Effendiet.al. (2016) menyatakan bahwa 

model TSTS dan model carousel feedback dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa sebelum mendapatkan 

cooperative learning model TSTS dan carousel feedback hanya 35% yang 

mendapat predikat lulus,sedangkan mengalami peningkatan pada siklus 1 

sebanyak 75% siswa mendapat predikat lulus dan pada siklus 2 sebanyak 90% 

siswa mendapat predikat lulus.  

Nardi (2014) menyatakan bahwa pembelajaran dengan model carousel 

feedback dapat meningkatkan prestasi akademik siswa yang dapat dilihat pada 

siklus I  yaitu prestasi akademik siswa meningkat sebesar 18,6% dan pada siklus 

II meningkat 15,87%. Selain itu, model carousel feedback merupakan model yang 

menarik, baik, memudahkan siswa dalam belajar dan dapat digunakan lebih lanjut 

dalam pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh prestasi siswa yang memberikan 

tanggapan positif dengan kategori baik dan sangat baik, yakni 80% pada siklus I 

dan 90% pada siklus II.  
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Berdasarkan penelitian-penelitiantersebut menunjukan bahwa 

kemampuan representasi matematis siswa masih dalam kategori rendah, meskipun 

diketahui bahwa kemampuan representasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan yang berperan penting dalam meningkatkan kompetensi matematika 

siswa dan akan berpengaruh terhadap tingkat pencapaian prestasi siswa. Dengan 

menerapkan model carousel feedback dalam pembelajaran dapat memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi siswa. Maka dari itu, peneliti ingin 

meneliti mengenai pengaruh model carousel feedback terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa. 

C. Kerangka Pikir  

Pembelajaran kooperatif model carousel feedback merupakan 

pembelajaran yang memberikan masalah-masalah yang dapat merangsang siswa 

untuk berpikir dan menyampaikan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Dalam pembelajaran ini, dipusatkan pada masalah yang disajikan oleh 

guru dalam bentuk lembar kerja kelompok (LKK). Siswa menyelesaikan masalah 

tersebut dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dalam 

pembelajaran ini, siswa memahami materi dimulai saat belajar dan berdiskusi 

mengenai suatu masalah yang disajikan pada LKK.  Sehingga setiap siswa 

mempunyai kebebasan menggunakan nalarnya untuk berpikir hingga 

memunculkan ide-ide guna menyelesaikan masalah yang disajikan.  

Kegiatan dalam pembelajaran kooperatif model carousel feedback 

memberikan pengalaman pada semua siswa agar berperan aktif dalam proses 

belajar. Karena proses belajar dengan model ini dilaksanakan secara berkelompok, 
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dimana setiap kelompok tidak hanya bekerja sama menyelesaikan tugas 

kelompoknya, tetapi juga bekerja sama dalam memberikan feedback pada 

kelompok lain. Sehingga memungkinkan bagi siswa untuk menginterpretasikan 

ide-ide dalam pikirannya mengenai masalah yang disajikan. Dalam pembelajaran 

ini, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan 

pemikirannya dan mendengarkan pemikiran temannya saat proses diskusi baik 

saat menyelesaikan masalah maupun saat memberikan feedback.  

Saat itu siswa dapat menyampaikan gagasan atau ide-idenya untuk 

menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Dalam menyampaikan 

idenya dan menyalesaikan masalah, siswa dapat menggunakan representasi 

gambar, kata-kata dan ekspresi matematis yang sesuai dengan masalah untuk 

mempermudah dan memperjelas  solusi dari masalah tersebut. Hal  tersebut dapat 

mengoptimalkan kemampuan representasi matematis siswa. Sehingga model 

carousel feedback dipandang dapat memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap kemampuan representasi matematis siswa. 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan masalah yang telah dirumusankan, maka dapat dibuat 

hipotesisyaitu, model carousel feedback berpengaruh terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa. 
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