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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Deskripsi konseptual

1. Model pembelajaran Diskursus Multi Representasi(DMR)

Model kooperatif menurut Slavin (2015:3) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif  adalah pembelajaran yang mengacu pada teknik 

kelas di mana siswa mengerjakan kegiatan belajar di kelompok kecil dan 

menerima penghargaan atau pengakuan berdasarkan kinerja kelompok 

mereka. Tujuannya untuk menanamkan jiwa sosial dan toleransi terhadap 

keanekagaraman karakter masing-masing siswa. Cooperative learning atau 

pembelajaran kooperatif ini dilandasi oleh teori belajar interaksi sosial dari 

Vygotsky seorang psikologi asal Rusia yang merupakan tokoh pendidikan 

mengemukakan bahwa belajar dilakukan dengan adanya interaksi terhadap 

lingkungan sosial ataupun fisik seseorang. Model pembelajaran Diskursus 

Multi Representasimerupakan salah satu model kooperatif yang cukup 

menarik perhatian siswa, dengan adanya sistem kelompok siswa menjadi 

lebih rileks dan menyenangkan dalam  proses pembelajarannya.

Menurut Suyatno (2009:69) Diskursus Multi Representasiadalah 

pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan dan 

pemanfaatan berbagai representasi seperti buku-buku,artikel dari surat 

kabar, berita, poster, hasil wawancara terhadap informan (seperti guru, 

kepala sekolah, teman, para ahli), bahan internet, alat peraga dan 

sebagainya dengan setting kelas dan kerja kelompok.Model ini 

menekankan belajar dalam kelompok heterogen supaya dapat saling 
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membantu satu sama lain, bekerja sama menyelesaikan 

masalah,menyatukan pendapat atau pemikiran dalam memperoleh 

keberhasilan yang optimalbaik kelompok maupun individu.Berbagai jenis 

representasi dapat digunakan untukmembantu siswa dalam menggali 

informasi sehingga materi akan mudah dipahami. Model DMR 

membentuk kerjasama siswa,membentuk hubungan positif,meningkatkan 

rasa percaya diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Van Der Meij (2007:15-16) mengemukakan bahwa jika siswa 

dapat mengintegerasikan secara mental maka informasi dari beberapa 

representasi mereka, memiliki gambaran yang lengkap dan mengarah pada 

pemahaman yang lebih dalam. Belajar dengan lebih dari satu representasi 

diasumsikan mendorong siswa untuk merefleksikan kesamaan dan 

perbedaan suatu representasi agar mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik.Langkah – langkah  proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Diskursus Multi Representasi(DMR) menurut Suyatno 

(2009:69) sebagai berikut :

a. Persiapan

b. Pendahuluan

c. Pengembangan 

d. Penerapan

e. Penutup
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Sedangkan menurut Lestari dan Yudhanegara (2015:70) adalah sebagai 

berikut:

a. Mempersiapkan lembar kerja siswa dan media pembelajaran yang 

dibutuhkan.

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

c. Memotivasi dan menumbuhkan minat siswa melalui eksplorasi media 

pembelajaran yang digunakan.

d. Mengembangkan permasalahan.

e. Penerapan penyelesaian masalah dalam diskusi kelompok.

f. Laporan akhir kelompok.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan langkah – langkah 

model pembelajaran Diskursus Multi Representasiyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahapan pembelajaran Diskursus Multi Representasi
Tahapan Deskripsi 

Persiapan

Pada tahap ini siswa dan guru membuka 
pembelajaran dengan berdoa bersama. 
Guru mengatur tempat duduk untuk siswa 
secara berkelompok, serta siswa duduk 
berdasarkan kelompok yang telah guru 
tentukan. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 
orang siswa. setelah siswa duduk ditempat 
masing-masing, siswa 
mempersiapkanperlengkapan untuk 
memulai pembelajaran.

Pendahuluan

Pada tahap ini siswa diingatkan kembali 
materi sebelumnya sebagai pengantar atau 
penghubung untuk melanjutkan materi 
selanjutnya.Kemudian siswa diberikan 
motivasi agar lebih semangat dan lebih 
tertarik untuk belajar matematika.
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Tahapan Deskripsi 

Pengembangan 

Masing-masing kelompok diberikan 
lembar kerja siswa (LKS) dan media 
pembelajaran lain. Kemudian masing –
masing kelompok berdiskusi untuk 
mencari informasi dengan mengeksplorasi
media lain yang diberikan untuk 
mendapatkan informasi dan kemudian
menyelesaikan masalah.anggota kelompok 
diharuskanberpartisipasi untuk ikut 
mengemukakan pendapatnya tentang 
informasi media yang didapatkan dan
kemudianmerancang langkah-langkah 
penyelesaian permasalahan yang ada di 
lembar kerja siswa. Disini guru memantau 
jalannya diskusi supaya berjalan dengan 
baik dan menjadi fasilitator bagi siswa.

Penerapan
Kemudian masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil dikusinya didepan 
kelas. Dan melakukan tanya jawab jika 
dengan penanya dari kelompok lain. 

Penutup
Siswa dan guru bersama-sama menarik 
kesimpulan dari hasil diskusi 
pembelajaran. Kemudian mengevaluasi 
hasil pembelajaran yang telah dilakukan.

Kelebihan dan kekurangan dari model Diskursus Multi 

Representasimenurut Rostika& Junita (2017:35-46):

a. Kelebihan dari model Diskursus Multi Representasi:

1) Melatih siswa supaya mampu berinteraksi dan bekerjasama 

dengan teman kelompoknya dalam memecahkan suatu

permasalahan.

2) Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran.

3) Materi pembelajaran akan lebih dipahami oleh siswa.

4) Pembelajaran akan lebih rileks dan menyenangkan.
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5) Terjadinya komunikasi yang baik antara guru dan siswa.

b. Kekurangan dari model Diskursus Multi Representasiberikut:

1) Membutuhkan waktu yang cukup lama karena dalam kegiatan 

eksplorasi media siswa perlu adanya diskusi dan melakukan 

pencarian informasi.

2) Guru harus mempersiapkan media dan rencana pembelajaran 

dengan baik.

2. Kemampuan Eksplorasi

Kemampuan eksplorasi matematis menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2015:70)  adalah kemampuan untuk menggali kembali 

konsep atau teori yang telah dipelajari sebelumnya untuk dikembangkan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1998:274), eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh 

pengalaman baru dari situasi yang baru. Dalam aktifitasnya eksplorasi 

siswa dituntut untuk mencari hubungan antara pengetahuan atau data yang 

satu dengan pengetahuan atau data lainnya, menyimpulkan dan melakukan 

analisis secara logis, menyusun dugaan, menyusun pola atau keteraturan. 

Selain itu, seperti dalam tujuan permendiknas No.22 tahun 2006 

menyebutkan bahwa pelajaran matematika menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika.
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Menurut Cai & Cifarelli (2005:43) bahwa aktivitas eksplorasi 

matematika di kelas dipandang sebagai fokus penting dari pengajaran, 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan 

dalam berpikir matematika mereka. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan eksplorasi adalah kemampuan untuk 

menggali kembali konsep atau teori yang telah dipelajari sebelumnya dan 

dikembangkan untuk memperoleh pengalaman baru dengan penalaran dan 

analisis secara logis.Indikator kemampuan eksplorasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah (Lestari dan Yudhanegara, 2015:70):

a. Menafsirkan atau memahami masalah

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam menafsirkan atau memahami suatu masalah.

b. Memeriksa pola

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam memeriksa pola dari suatu masalah.

c. Melakukan pencarian secara informal

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam melakukan pencarian secara informal yang artinya siswa 

dapat menggali informasi berdasarkan hasil pengalaman sendiri.

d. Memperjelas upaya penyelesaian masalah

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam menjelaskan upaya penyelesaian masalah yang dihasilkan 

berdasarkan informasi yang diketahui.
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e. Simbolisasi

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam mengkomunikasikan dengan simbol.

f. Generalisasi

Kemampuan eksplorasi matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam mengkomunikasikan hasil kesimpulan dari fenomena atau 

kejadian-kejadian

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah:

1. Sugiadi(2015) menyatakan bahwa  pembelajaran Diskursus Multi 

Representasi (DMR) dengan pemberian tugas memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa.

2. Hasil penelitian Tiagita,dkk (2016) menunjukkan bahwa interpretasi 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

diajarkan menggunakan model DMR dan reciprocal learning sama sama 

memberikan peningkatan yang signifikan. 

3. Hasil penelitian Tetin(2017) menyatakan bahwa model DMR mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran biasa, selain itu juga sikap yang 

ditunjukan pada siswa menunjukan sikap positif karena hampir seluruh 
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siswa antusias, semangat, senang dan percaya diri tanpa adanya rasa 

khawatir dalam mengemukakan pendapatnya.

4. Hasil penelitian Novi Mandasari (2012) menyatakan bahwa peningkatan 

kemampuan eksplorasi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe RTE akan lebih baik dari pada menggunakan 

model pembelajaran konvensional dan respon siswa terhadap model 

pembelajaran RTE adalah positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan Sugiadi, Tiagita 

dkk, dan Tetin adalah variabel bebasnya yaitu Diskursus Multi Representasi   

(DMR) dan perbedaannya adalah variabel terikat yaitu kemampuan eksplorasi. 

Persamaan dengan penelitian relevan Mandasari adalah variabel terikatnya 

yaitu kemampuan eksplorasi dan perbedaannya adalah variabel bebas yaitu 

model Diskursus Multi Representasi(DMR). Peneliti ingin melihat bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran Diskursus Multi Representasiterhadap 

kemampuan eksplorasi matematis siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Sumbang.

C. Kerangka pikir

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

kemampuan eksplorasi matematis siswa sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada pembelajaranDMR terdapat 

tahapan dimana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa mendapat pengalaman langsung untuk memahami masalah, memeriksa 

pola, melakukan pencarian secara informal, melakukan upaya dalam 

memperjelas penyelesaian masalah dan generalisasi. Dibantunyaberbagai 
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reperesentasi yang dapat digunakan untuk menggali informasi, siswa akan 

lebih mudah memahami dan mengetahui materi yang abstrak atau 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipahami. Model DMR 

merupakan salah satu model cooperative yang menggunakan sistem 

berkelompok secara heterogen. Siswa dapat saling berinteraksi dan berdiskusi

dengan teman kelompok  dalam mengesplore berbagai representasi untuk 

menggali kembali informasi yang kemudian dapat dikembangkan sebagai 

bahan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Berbagai representasi yang digunakan siswa dapat membantu untuk 

memperoleh informasi atau pengetahuan yang berkaiatan dengan materi yang 

diajarkan. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah materi 

bangun datar segiempat. Media yang dipakai berupa alat peraga yang dapat 

memberikan pengalaman langsung. Pengalaman langsung yang diperoleh 

oleh siswa tersebut dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, sehingga 

kemampuan eksplorasi siswa dalam menggali informasi dari pengalaman atau 

konsep dan teori yang pernah dipelajari dapat berkembang dengan baik.

D. Hipotesis Penelitian

Dari masalah yang dirumuskan di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu ada pengaruh model pembelajaran Diskursus Multi Representasi

(DMR) terhadap kemampuan eksplorasi matematis siswa SMP Negeri 4 

Sumbang.
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