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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang prosesnya 

sangat panjang untuk dapat dipahami siswa karena dalam pembelajaran 

matematika siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat pelajaran ketika guru 

sedang menjelaskan di depan kelas, selain itu dalam pembelajaran 

matematika juga prosesnya sangat melibatkan pola pikir siswa, sehingga 

untuk melihat berkembang apa tidaknya suatu pola pikir siswa guru harus 

memperhatikan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, selain guru harus 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh siswa guru juga harus 

memperhatikan model pembelajaran yang akan digunakan pada saat 

pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. 

Salah satu pembelajaran inovatif adalah model pembelajaran 

Diskursus Multi Representasi (DMR) dimana dalam model pembelajaran 

DMR ini termasuk kedalam pembelajaran kooperatif yang dalam proses 

pembelajarannya dibentuk secara berkelompok (Suyatno, 2009). Menurut 

Yudhanegara (2015) ”Model Diskursus Multi Representasi  (DMR) adalah 

pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan dan 

pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan kerja kelompok.” 

Dengan digunakannya berbagai representasi diharapkan siswa akan 
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mendapatkan keuntungan dari sifat masing-masing representasi 

tersebut dan siswa akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tahap materi 

yang diajarkan, terutama jika materi berkaitan dengan konteks masalah maka 

representasi terbaik untuk digunakan adalah teks atau gambar (Labeke & 

Ainsworth, 2001).  Dengan digunakannya model pembelajaran yang tepat, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya yaitu 

salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa adalah kemampuan 

pemecahan masalah matematis. 

Berdasarkan (NCTM, 2000) bahwa standar proses dalam 

pembelajaran matematika meliputi kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan penalaran (reasoning), kemampuan komunikasi 

(communication), kemampuan membuat koneksi (conection), dan 

kemampuan representasi (representation). Hal ini menunjukan bahwa salah 

satu dari standar proses pembelajaran adalah kemampuan pemecahan 

masalah. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa yaitu 

kemampuan pemecahan masalah karena dalam kemampuan pemecahan 

masalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik 

dan terstruktur, selain itu kemampuan pemecahan masalah siswa tidak hanya 

mengandalkan hasil akhir melainkan mengutamakan sebuah proses untuk 

mendapatkan hasil akhir tersebut, sehingga kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa sangat penting dimiliki oleh siswa karena dapat melatih pola 

pikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan. 
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Kemampuan pemecahan masalah bertujuan untuk membantu siswa 

dalam menemukan atau mengetahui jalan keluar pada suatu masalah 

matematis yang dihadapi, yang memerlukan usaha dalam menyelesaikannya 

(Husna, dkk, 2013). Kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu 

keterampilan yang melibatkan segala aspek pengetahuan yaitu ingatan, 

pemahaman penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi serta melibatkan aspek 

sikap mau menerima tantangan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya (Adjie dan maulana, 2006). Menurut NCTM (2000) 

mengemukakan bahwa tujuan pengajaran pemecahan masalah secara umum 

adalah untuk membangun pengetahuan matematika baru, memecahkan 

masalah yang muncul dalam matematika, menerapkan dan menyesuaikan 

bermacam strategi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan dan 

kemudian merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematika. 

Alasan peneliti ingin meneliti di sekolah SMP Negeri 1 Sokaraja 

dengan menggunakan model pembelajaran Diskursus Multi Representasi 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena di sekolah 

tersebut model DMR belum pernah digunakan sehingga dengan adanya 

model pembelajaran DMR siswa diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematisnya sehingga siswa dengan 

mudah menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan 

menggunakan model tersebut. kelebihan yang dimiliki model pembelajaran 

Diskursus Multi Representasi menurut Rostika, dkk (2017) yaitu 

Pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa, Siswa akan lebih mudah 
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mendapatkan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan fasilitas 

seperti diberikannya media pembelajaran, dan berbagai representasi. Bahwa 

dalam pengertian tersebut dapat dikatakan pembelajaran menggunakan model 

Diskursus Multi Representasi merupakan suatu pembelajaran dalam 

mencapai tujuan bersama dalam setting diskusi kelompok, dan akan dapat 

lebih mudah memecahkan suatu persoalan dibandingkan siswa yang bekerja 

secara mandiri. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran. Diskursus Multi Representasi 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

VII di SMP Negeri 1 Sokaraja, Salah satu materi yang akan dipelajari di kelas 

VII adalah materi segiempat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini 

adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

mengikuti model pembelajaran Diskursus Multi Representasi lebih baik dari 

pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang mengikuti model pembelajaran Diskursus Multi Representasi dari pada 
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kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika dalam mengembangkan 

kemampuan pemecahan matematis siswa. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi baru bagi sekolah khususnya dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran yang lebih baik untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

3. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menggali potensi siswa 

untuk lebih memahami kemampuan pemecahan masalah matematisnya 

dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih tepat. 

4. Bagi Peneliti  

Memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana pengaruh model 

pembelajaran yang efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 
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