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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Metematika merupakan mata pelajaran yang diberikan mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai 

peranan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan matematika. 

Dalam matematika memuat beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai 

dan dimiliki oleh siswa, salah satunya yaitu kemampuan representasi matematis 

siswa. 

Menurut Hudiono (2005:19) menyatakan bahwa kemampuan representasi 

matematis dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep matematika 

yang dipelajari dan keterkaitannya, untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika 

siswa, untuk lebih mengenal keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep 

matematika, ataupun menerapkan matematika pada permasalahan matematika 

realistik melalui pemodelan. Selain itu menurut Vergnaud (2002:207) mengatakan 

bahwa representasi merupakan elemen yang sangat penting dalam teori pengajaran 

dan pembelajaran matematika. maka kemampuan representasi matematis menjadi 

salah satu yang kemampuan matematis yang harus diajarkan dalam pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan disalah satu SMP 

di Kuningan,  peneliti menemukan perlu adanya peningkatan kemampuan 

representasi siswa dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini diperkuat 

dengan analisis jawaban siswa dari tiga soal yang diberikan peneliti dengan 

pembahasan sebagai berikut.  

1. Diketahui sebuah bangun ABCD.EFGH berbentuk kubus dan memiliki 

panjang sisi 20 cm. Gambarlah bangun tersebut dan berapakah panjang BD? 

Berikut adalah salah satu jawaban siswa pada soal nomor satu dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1, terdapat indikator kemampuan representasi yaitu membuat 

gambar atau grafik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Terlihat dalam 

gambar bahwa siswa tidak bisa menuliskan kubus ABCD.EFGH dengan benar, 

sehingga yang seharunya BD adalah diagonal bidang tetapi dalam gambar menjadi 

rusuk sebuah kubus, dan jawaban yang seharusnya adalah 20√2 𝑐𝑚. 

2. Berapakah volume dari bangun berikut 

Gambar 1. 2  Soal Kubus dan Balok 

Berikut adalah salah satu jawaban siswa pada soal nomor satu dapat dilihat 

pada Gambar 1.3. 

Gambar 1. 3 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 2 

Pada soal nomor dua, terdapat indikator kemampuan representasi yaitu 

menyelesaikan masalah dengan membuat model ekspresi matematis. Terlihat 

jawaban siswa pada Gambar 1.3 masih kurang tepat dalam memakai ekspresi 

matematis, sehingga jawabannyapun akan salah. Seharusnya siswa mencari volume 

dari tiap susunan bangun tersebut. Bangun ruang pada soal nomor dua tersusun dari 

tiga bangun ruang, pertama hitung volume tiap bangun kemudian dijumlahkan 

maka hasilnya untuk volume bangun yang ditanyakan adalah 445 cm3. 

3. Andi membeli kertas kado dengan luas 200 cm2 untuk membungkus kado 

berbentuk kubus dengan panjang sisi 20 cm sebanyak 3 kado. Apakah kertas 

yang andi miliki cukup untuk membungkus 3 kado? Coba jelaskan 

pendapatmu! 
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Berikut adalah salah satu jawaban siswa pada soal nomor satu dapat dilihat 

pada Gambar 1.4. 

Gambar 1. 4 Jawaban Siswa pada Soal Nomor 3 

Pada soal nomor tiga, terdapat indikator kemampuan representasi matematis 

siswa yaitu menjawab soal dengan menggunakan teks tertulis. Terlihat dalam 

Gambar 1.4 siswa menjawab soal dengan menggunakan teks tertulis dengan bahasa 

siswa tersebut, akan tetapi dalam jawaban siswa tersebut kurang tepat dikarenakan 

siswa tidak menjelaskan tentang yang dia katakan, seharusnya siswa menjawab 

dibarengi alasan atau penjelasan yang jelas. Jawaban yang seharusnya yaitu andi 

tidak dapat membuat tiga kado dengan menggunakan kertas kado yang luasnya 200 

cm2, karena untuk membungkus tiga kado yang mempunyai panjang rusuk 20 cm 

minimal andi membutuhkan kertas kado dengan luas 240 cm2. 

Berdasarkan analisis jawaban dari ketiga soal yang diberikan, dapat 

disimpulkan bahwa siswa belum mampu mencapai indikator kemampuan 

representasi, sehingga kemampuan tersebut perlu untuk ditingkatkan. Hal ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu siswa yang kurang menyukai 

pelajaran matematika dan juga siswa tidak semangat dalam proses belajarnya. 

Cara yang harus dilakukan yaitu memperbaiki proses pembelajaran 

matematika salah satunya dengan memanfaatkan model pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif learing adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

membantu memudahkan siswa dalam belajar. Miftahul Huda (2012:31) 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif learning sebagai pembentukan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan 

saling meningkatkan pembelajarn siswa lain. Peneliti memilih model pembelajaran 

kooperatif tipe Match Mine untuk menyelesaikan permasalahan. Model 

pembelajaran Match Mine ini merupakan salah satu tipe pelajaran kooperatif yang 

dicetuskan oleh Spencer Kagan dalam artikelnya “The Structural Approach to 

Cooveratif Learniing”.  
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Menurut Latifah (2011:4) tahapan dalam proses pembelajaran Match Mine 

yaitu siswa pertama menyampaikan ide atau gagasannya kepada siswa kedua, 

namun terlebih dahulu ia menggambarkan ide atau gagasannya tersebut. Kemudian 

siswa kedua membuat menggambarkan ide atau gagasannya sesuai dengan yang 

siswa pertama sampaikan. Setelah selesai mereka saling mendiskusikan hasilnya.  

Cara komunikasi matematis dengan menyamakan suatu gambar, grafik, 

ataupun tabel ini erat kaitannya dengan kemampuan representasi matematis. Siswa 

dapat merefleksikan gambar, tabel dan grafik kedalam bentuk matematika. 

Sehingga, model pembelajaran Match Mine merupakan model pembelajaran yang 

cocok untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

Selain menggunakan model pembelajaran Match Mine, Pengetahuan Awal 

Matematis (PAM) siswa penting untuk diperhatikan. Pengetahuan Awal Matematis 

merupakan modal bagi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran dengan mempertimbangkan pengetahuan awal dapat membantu 

dalam mengatasi keragaman kemampuan yang dimiliki siswa. Untuk mengetahui 

Pengetahuan Awal Matematis Siswa dapat dilakukan tes terlebih dahulu berupa tes 

Pengetahuan Awal Matematis (PAM) yang berisi soal yang telah dipelajari siswa 

sebelumnya. 

Dalam menunjang keberhasilan belajar siswa tidak hanya diperhatikan dari 

kemampuan kognitifnya saja melainkan dari sikap siswa pada pmebelajaran 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa murid SMP di Kuningan 

mengatakan bahwa mereka tidak menyukai pelajaran matematika dan mereka 

kurang semangat belajar matematika dibanding dengan pelajaran lainnya. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Purnomo (2016: 96) bahwa sikap positif siswa 

terhadap pembelajaran matematika sangat rendah, dan kebanyakan siswa 

mengalami kebosanaan pada saat pembelajaran matematika. Oleh karena itu 

dengan menggunakan model pembelajaran Match Mine diharapkan dapat 

menumbuhkan semngat belajar siswa pada saat pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul: “Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Melalui 

Model Pembelajaran Match Mine”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan 

siswa yang menggunakan  pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan representasi matematis 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan 

siswa yang menggunakan pembelajaran  konvensional berdasarkan tingkat 

Pengetahuan Awal Matematika (PAM) yang kategorinya tinggi, sedang dan 

rendah? 

3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran  Match Mine? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelian yang ingin dicapai yaitu 

untuk mengetahui : 

1. Perbandingan peningkatan kemampuan representasi matematis antara siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Perbandingan pencapaian kemampuan representasi matematis antara siswa  

yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan 

Awal Matematika (PAM) yang kategorinya tinggi, sedang dan rendah. 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran  Match Mine. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebegai berikut: 

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman secara langsung dalam memberikan 

pembelajaran matematika, terutama dalam peningkatan kemampuan 

representasi matematis siswa dengan model pembelajaran Match Mine. 
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2. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa 

serta dapat menumbuhkan keaktifan, rasa ingin tahu siswa serta menanamkan 

rasa percaya diri dan saling menghargai antar diri siswa satu sama lain. 

3. Bagi guru, sebagai langkah alternatif yang dijadikan inovasi dalam 

pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa dalam mengembangkan 

representasi matematis siswa.  

E. Kerangka Pemikiran 

Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan untuk mencari solusi 

dari suatu masalah dengan ungkapan-ungkapan dari gagasan atau ide dapat berupa 

objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. 

Menurut Hwang et.al (2007: 197) mengatakan bahwa “mathematics 

representation means the process of modeling concrete things in the real world into 

abstract concepts or symbols” yang berarti proses pemodelan sesuatu dari dunia 

nyata ke dalam konsep dan simbol yang abstrak yaitu dengan kemampuan 

representasi  matematis. 

Adapun indikator dari kemampuan representasi, yaitu: 1) membuat gambar 

atau grafik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, 2) menyelesaikan 

masalah dengan membuat model ekspresi matematis, dan 3) Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis (Villegas, 2009: 287).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa yaitu dengan menerapkan inovasi dalam proses 

pembelajaran. Adapun alternatif yang digunakan peneliti yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Match Mine dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Kagan Match Mine merupakan model pembelajaran yang dapat 

membangun keterampilan berkomunikasi. Selain itu, Match Mine juga dapat 

diartikan sebagai model pembelajaran dimana siswa mencoba diharuskan untuk 

menyamakan ide atau gagasannya dengan siswa lain dengan cara berkomukiasi 

baik itu menggunakan komunikasi lisan maupun tulisan.  

Adapun langkah-langkah pembelajarannya menurut Griffin (2010: 63) sebagai 

berikut: 

1. Siswa dibentuk kedalam grup-grup yang berpasangan. 
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2. Setiap grup terdapat penghalang/ jarak. 

3. Setiap grup mendapat lembar kerja peserta didik (LKPD) 

4. Grup pertama sebagai “penyampai”. Mengacu pada LKPD, ia menjelaskan 

sebuah permaslahan berupa gambar, ide, atau klu kepada “penerima” yaitu 

grup pasangannya, sehingga si “penerima” dapat menggambarkan atau 

menyamakan idenya dengan si “penyampai”.  

5. Setelah selesai, kemudian mereka saling bergantian untuk menyampaikan 

permasalahannya yang mengacu kepada LKPD. 

6. Mereka mendiskusikan hasil dari permasalahan yang telah disampaikan. 

Sedangkan langkah-langkah model konvensional yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut (Setyaningrum, 2019: 7). 

2. Guru memberikan materi kepada siswa, kemudian siswa mendengarkan dan 

memahami apa yang dijelasan oleh guru dan mencatatnya. 

3. Guru memberikan contoh soal kemudian siswa diberikan latihan soal. 

4. Siswa mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru dan menyimpulkan 

jawaban latihan soal tersebut. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

1.5 sebagai berikut. 

Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran 

Konvesional 

berdasarkan PAM 

Kelas Eksperimen 

Pembelajaran 

Menggunakan Match 

Mine berdasarkan PAM 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Skala Sikap 

Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis: 

1) Membuat gambar 

atau grafik untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

diberikan 

2) Menyelesaikan 

masalah dengan 

membuat model 

ekspresi matematis 

3) Menjawab soal 

dengan menggunakan 

kata-kata atau teks 

tertulis 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat 

dua hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis antara 

siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan yang 

menggunkan pembelajaran konvensional. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

H1 : Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan representasi matematis antara 

siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan 

Awal Matematika (PAM) dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan representasi matematis 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat 

Pengetahuan Awal Matematika (PAM) dengan kategori tinggi, sedang, 

dan rendah 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan representasi matematis antara 

siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dengan siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat 

Pengetahuan Awal Matematika (PAM) dengan kategori tinggi, sedang, 

dan rendah 

G. Hasil Penelitian yang Terdahulu 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Laila Fitria, Alfi Yunita dan Tika Septia pada tahun 2012 dengan 
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judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Match Mine Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 12 Padang”. Hasil 

dari penelitian tersebut yaitu setelah dilakukan penelitian pada siswa kelas VIII 

SMPN 12 Padang menunjukkan bahwa lebih baik kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran Match Mine dari pada 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Burhan 

Yusuf pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Model Berbasis Masalah 

Terhadap Kemampuan Representasi Matematis Siswa”. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu penerapan model berbasis masalah berpengaruh terhadap 

kemampuan repsentasi matematis siswa, dan lebih baik kemampuan representasi 

matematis siswa yang mengguakan model pembelajaran berbasis masalah dari 

pada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 


