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Drs. Darsono, M.kom 

Ratna Yulis Tyaningsih, M.Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

 
Yunita Sari : Profil Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VII Ditinjau Dari Kemampuan 

Kognitif Siswa Pada Materi Bangun Datar, Skripsi, Matematika, FKIP UN PGRI Kediri, 2017.  

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa kemampuan 

representasi matematis pada siswa saat ini masih sangat rendah.Dalam pembelajaran matematika selama ini 

siswa tidak pernah atau jarang diberikan kesempatan untuk menghadirkan representasinya sendiri.Akibatnya, 

kemampuan representasi matematis siswa menjadi tidak berkembang. Permasalahan penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana kemampuan representasi matematis siswa kelas VII ditinjau dari kemampuan kognitif siswa yang 

rendah pada materi bangun datar ?, (2) Bagaimana kemampuan representasi matematis siswa kelas VII ditinjau 

dari kemampuan kognitif siswa yang sedang pada materi bangun datar ? , (3) Bagaimana kemampuan 

representasi matematis siswa kelas VII ditinjau dari kemampuan kognitif siswa yang tinggi pada materi bangun 

datar ? 

Sejalan dengan standar representasi menurut NCTM, beberapa representasi yang dapat digunakan 

dalam mengkomunikasikan matematika antara lain tabel, gambar, grafik, persamaan atau notasi matematis, serta 

menulis dengan bahasa sendiri, baik formal maupun informal.  Mudzakir (dalam Suryana,2012) pada 

penelitiannya mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi yang utama, yaitu :(a) 

Representasi visual berupa diagram, grafik, atau tabel, dan gambar. (b) Persamaan atau ekspresi matematika. 

(c)Kata-kata atau teks tertulis.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) Profil kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VII ditinjau dari kemampuan kognitif siswa yang rendah pada materi bangun datar. (2) 

Profil kemampuan representasi matematis siswa kelas VII ditinjau dari kemampuan kognitif siswa yang sedang 

pada materi bangun datar. (3) Profil kemampuan representasi matematis siswa kelas VII ditinjau dari 

kemampuan kognitif siswa yang tinggi  pada materi bangun datar.  

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan subjek 

penelitian kelas VII D Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Papar ( SMPN 1 Papar ). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkap data tentang profil kemampuan representasi matematis siswa kelas VII pada materi bangun 

datar . 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) siswa dengan kategori kemampuan kognitif rendah 

memiliki kemampuan representasi matematis yang rendah dari segi visual kurang mampu menyajikan data dari 

suatu representasi ke representasi grafik,dari segi verbal kurang mampu menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis ,dan dari segi simbolik kurang mampu menuliskan langkah-langkah teks tertulis. 

(2) siswa dengan kategori kemampuan kognitif sedang memiliki kemampuan representasi matematis yang 

sedang dari segi visual cukup mampu menyajikan data dari suatu representasi ke representasi grafik,dari segi 

verbal cukup mampu menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis ,dan dari segi simbolik 

cukup mampu menuliskan langkah-langkah teks tertulis. (3) siswa dengan kemampuan kognitif tinggi memiliki 

kemampuan representasi matematis yang tinggi dari segi visual mampu menyajikan data dari suatu representasi 

ke representasi grafik,dari segi verbal mampu menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 

,dan dari segi simbolik mampu menuliskan langkah-langkah teks tertulis. Berdasarkan  simpulan hasil penelitian 

ini, direkomendasikan : (1) Kemampuan kognitif setiap  siswa memang berbeda, kemampuan kognitif siswa 

menentukan kemampuan representasi matematis siswa tersebut. Maka, sudah seharusnya sebagai guru harus 

dapat mendorong dan mengasah kemampuan representasi matematis siswa dengan berbagai cara sesuai 

kemampuan guru tersebut. (2) Guru masih perlu meneliti secara terus – menerus  untuk membuktikan apakah 

kemampuan representasi matematis siswa tergantung pada kemampuan kognitif siswa.  

 
KATA KUNCI : Kemampuan Representasi Matematis, Kemampuan Kognitif 
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I. LATAR BELAKANG    

Pendidikan dipandang sangat penting 

untuk mempersiapkan masa depan 

yang lebih baik.  Sebab hingga saat ini 

dunia pendidikan merupakan sebagai 

sarana yang efektif dalam berusaha 

mewariskan dan melestarikan nilai-

nilai kehidupan. Namun, pendidikan                                                                                                                                                                                    

di Indonesia cenderung mengabaikan 

kemampuan representasi matematis 

dan kemampuan kognitif dari siswa. 

Disisi lain dalam pembelajaran 

matematika jarang sekali siswa diminta 

untuk mengkomunikasikan ide-idenya. 

Sehingga siswa sangat sulit 

memberikan penjelasan yang benar, 

jelas, dan logis atas jawabannya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Cai, Lane, 

dan Jakabesin ( 1996 ) bahwa sebagai 

akibat dari sangat jarangnya para siswa 

dituntut untuk menyediakan penjelasan 

dalam pembelajaran matematika, 

sehingga sangat asing bagi mereka 

untuk berbicara tentang matematika. 

Namun, kemampuan representasi matematis 

siswa masih tergolong rendah. Ruspiani ( 

2000 ) menyatakan kemampuan siswa dalam 

melakukan koneksi matematis masih rendah 

terutama untuk koneksi antar topik 

matematika.Dalampenelitiannya, Ruspiani ( 

2000 ) dan Yuniawati ( 2001 ) menemukan 

bahwa koneksi matematis  masih tergolong 

rendah. Jika siswa tidak memiliki 

kemampuan representasi matematis maka 

mereka lebih banyak mengingat dan 

mengulangi materi pelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. 

Pembelajaran matematika mempunyai tujuan 

tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh 

peserta didiknya.  

Representasi merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dalam pembelajaran matematika. 

Representasi merupakan suatu model atau 

bentuk yang digunakan untuk mewakili suatu 

situasi atau masalah agar dapat 

mempermudah pencarian solusi. Sejalan 

dengan itu, Brenner menyatakan bahwa 

keberhasilan pemecahan masalah bergantung 

kepada kemampuan mempresentasikan 

masalah termasuk membuat dan 

menggunakan representasi matematis berupa 

kata – kata, grafik, tabel, dan persamaan, 

penyelesaian, dan manipulasi simbol.( Meria 

dkk, 2004 : 409 ). Dari kedua pernyataan 

tersebut tampak bahwa representasi 

merupakan alat untuk memecahkan masalah. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan representasi 

matematis merupakan kemampuan suatu 

kemampuan matematika dengan 

pengngkapan ide – ide matematika ( 

masalah, pernyataan, definisi, dan lain – lain 

) dalam berbagai cara. 
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Selain itu representasi juga berperan dalam 

proses penyelesaian masalah matematis. 

Sebagaimana dinyatakan Brenner bahwa 

proses pemecahan masalah yang sukses 

bergantung kepada ketrampilan masalah 

seperti mengontruksi dan menggunakan 

reresentasi matematik di dalam kata – kata, 

grafik, tabel, dan persaman – persamaan, 

penyelesaian dan manipulasi simbol ( 

Neria& Amit, 2004 : 409 ). Penting bahwa 

mereka mempelajari bentuk – bentuk  

representasi yang konvensional untuk 

mempermudah belajar matematika dan 

komunikasi mereka dengan oang lain tentang 

gagasan – gagasan matematis. ( NCTM, 2000 

) 

Salah satu penyebab kemampuan matematis 

siswa rendah adalah  karena proses 

pembelajaran di SMP Negeri 1 papar masih 

berlangsung secara konvensional. Dalam 

pembelajaran konvensional, guru lebih aktif 

menyampaikan materi tetapi siswa lebih 

pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan menyelesaikan 

soal-soal dalam mempresentasikan masalah 

matematis. 

Menurut I Nyoman Sudana ( 2013 : 4 ) peran 

guru sangat dominan sebagai pemberi 

informasi sedangkan siswa sebagai penerima 

informasi. Sehingga kegiatan belajar 

mengajar lebih dominan pada pengajaran 

daripada pembelajaran. Dalam pembelajaran 

matematika tidak semua masalah yang 

dihadapi oleh siswa dapat diselesaikan 

dengan satu atau dua cara saja. Melainkan, 

banyak cara yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut sesuai 

dengan kemampuan kognitif siswa. 

Tujuan pembelajaran matematika disekolah 

adalah siswa harus memiliki kemampuan 

dalam menyajikan suatu ide – ide 

matematika dalam berbagai bentuk baik 

berupa simbol, tabel, grafik, ataupun bentuk 

yang lain untuk memperjelas masalah. 

Berdasarkan uraian diatas lah yang 

menjadikan alasan peneliti memilih judul 

penelitian profil kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VII ditinjau dari 

kemampuan kgnitif siswa pada materi 

bangun datar. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Yang dimaksud 

dengan pendekatan kualitatif adalah 

suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang beroriantasi pada 

gejala-gejala yang bersifat alamiah 

karena orientasinya demikian, maka 

sifatnya naturalistik dan mendasar 

atau bersifat kealamiahan serta tidak 

bisa dilakukan di laboratorium 

melainkan harus terjun di lapangan. 

(Muhammad Nazir, Metode 

Penelitian (Bandung: Remaja 

Rosdakarya)1986, hlm. 159.) 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

jenis deskriptif yang memiliki tujuan 

untuk  mengungkap fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berjalan dan 

menyuguhkan apa adanya. 

Tujuan dari penelitian deskriptif 

kualitatif  ini searah dengan rumusan 

masalah serta pertanyaan penelitian 

atau  identifikasi masalah. Hal ini 

disebabkan tujuan dari penelitian ini 

akan menjawab pertanyaan yang 

sebelumnya dikemukakan oleh 

rumusan masalah serta pertanyaan 

penelitian atau identifikasi masalah. 

Tujuan dari penelitian ini sendiri 

nantinya untuk mendeskripsikan 

profil kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VII ditinjau 

dari kemampuan kognitif siswa yang 

rendah, sedang, dan tinggi pada 

materi bangun datar. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

 Berikut hasil kemampuan 

representasi matematis siswa 

yang ditinjau dari kemampuan 

kognitif siswa pada materi 

bangun datar :  

1. Indikator menyajikan kembali 

data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

diagram, grafik, atau tabel.  

      Dari indikator pertama 

pada soal nomor satu keenam 

subjek dapat menunjukkan 

kemampuan representasi 

matematis yang tinggi, yang 

dideskripsikan sebagai berikut 

: (a) Subjek LS dan Subjek 

HN pada indikator pertama 

yang ada pada soal nomor 
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satu subjek LS dan subjek HN 

dapat mengerjakan soal 

dengan baik. Subjek LS dan 

subjek HN mampu 

menyajikan data berupa grafik 

sesuai yang diminta pada soal 

dengan baik dan benar , (b) 

Subjek KN dan subjek AA 

pada indikator pertama yang 

ada pada soal nomor satu 

subjek KN dan subjek AA 

dapat mengerjakan soal 

dengan cukup baik. Subjek 

KN dan subjek AA  mampu 

menyajikan data berupa grafik 

sesuai yang diminta pada soal 

namun subjek KN an subjek 

AA tidak menempatkan titik 

koordinat yang diminta pada 

soal dengan baik, (c) Subjek 

AD dan subjek IN pada 

indikator pertama yang ada 

pada soal nomor satu subjek 

AD  dan subjek IN 

mengerjakan soal dengan 

kurang baik. Subjek AD dan 

subjek IN menggambarkan 

grafik tanpa memperhatikan 

titik koordinat yang diketahui 

pada soal dengan  benar . 

2. Indikator membuat 

persamaan atau ekspresi 

matematis  

        Dari indikator kedua 

pada soal nomor dua keenam 

subjek dapat menunjukkan 

kemampuan representasi 

matematis yang sedang, yang 

dideskripsikan sebagai berikut 

: (a) Subjek LS dan subjek 

HN pada indikator kedua yang 

ada pada soal nomor dua 

subjek LS dan subjek HN 

dapat mengerjakan soal 

dengan baik. Subjek LS dan 

subjek HN mampu membuat 

model matematis dari yang 

disajikan pada soal dan 

menuliskan jawaban secara 

runtun , (b) Subjek KN dan 

subjek AA pada indikator 

kedua yang ada pada soal 

nomor dua subjek KN dan 

subjk AA dapat mengerjakan 

soal dengan cukup baik. 

Subjek KN dan subjek AA 

mampu membuat model 

matematis dari yang disajikan 

pada soal namun kurang 

begitu teliti terhadap hasil 

perhitungan, (c) Subjek AD 
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dan subjek IN pada indikator 

kedua yang ada pada  soal 

nomor dua subjek AD  dan 

subjek IN mengerjakan soal 

dengan kurang begitu baik. 

Subjek AD dan subjek IN 

kesulitan dalam menguraikan 

jawaban soal dengan baik .  

3. Indikator membuat 

persamaan atau ekspresi 

matematis 

     Dari indikator kedua  pada   

nomor tiga keenam subjedapat 

menunjukkan kemampuan 

representasi matematis yang 

rendah, yang dideskripsikan 

sebagai berikut : (a) Subjek 

LS dan subjek HN pada 

indikator kedua yang ada  

pada soal nomor tiga subjek 

LS dan subjek HN dapat 

mengerjakan soal dengan 

baik. Subjek LS dan subjek 

HN  mampu membuat model 

matematis dari yang disajikan 

pada soal dan menuliskan 

penyelesaian soal secara 

runtun dan baik,(b) Subjek 

KN dan subjek AA Pada 

indikator kedua yang ada pada 

soal nomor tiga subjek KN 

dan subjek AA dapat 

mengerjakan soal dengan 

cukup baik. Subjek KN dan 

subjek AA  mampu membuat 

model matematis dari yang 

disajikan pada soal namun 

kurang begitu teliti terhadap 

hasil perhitungan, (c) Subjek 

AD dan subjek IN pada 

indikator kedua yang ada pada 

soal nomor tiga subjek AD  

dan subjek IN mengerjakan 

soal dengan kurang begitu 

baik. Subjek AD dan subjek 

IN kesulitan dalam 

menguraikan jawaban soal 

dengan benar dan tidak 

menuliskan model matematis 

dengan baik sehingga tidak 

menuliskan jawaban soal pada 

nomor tiga .  

4. Indikator  kata-kata atau teks 

tertulis 

      Dari indikator ketiga pada 

soal nomor empat keenam 

subjek dapat menunjukkan 

kemampuan representasi 

matematis yang sedang, yang 

dideskripsikan sebagai berikut 

: (a) Subjek LS dan subjek 

HN pada indikator ketiga 
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yang ada pada soal nomor 

empat subjek LS dan subjek 

HN dapat mengerjakan soal 

dengan baik. Subjek LS dan 

subjek HN mampu 

memfasilitasi penyelesaian 

soal secara runtun dan baik, 

(b) Subjek KN dan subjek AA 

pada indikator ketiga yang ada 

pada soal nomor empat subjek 

KN dapat mengerjakan soal 

dengan cukup baik. Subjek 

KN dan subjek AA 

memfasilitasi penyelesaian 

soal secara baik dan 

menuliskan langkah-langkah 

secara runtun, (c) Subjek AD 

dan subjek IN pada indikator 

ketiga yang ada pada soal 

nomor empat subjek AD  da 

subjek IN mengerjakan soal 

dengan kurang begitu baik. 

Subjek AD dan subjek IN  

hanya melukiskan gambar 

segitiganya saja tanpa 

menuliskan panjang sisi 

segitiga tersebut. 

5. Indikator Kata-kata teks 

tertulis  

     Dari indikator ketiga pada soal 

nomor empat keenam subjek dapat 

menunjukkan kemampuan representasi 

matematis yang sedang,yang 

dideskripsikan sebagai berikut : (a) 

Subjek LS dan subjek HN pada 

indikator ketiga yang ada pada soal 

nomor lima subjek LS dan subjek HN  

dapat mengerjakan soal dengan baik. 

Subjek LS dan subjek HN mampu 

melukiskan segitiga sama kaki dan 

mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaiannya, (b) Subjek KN dan 

Subjek AA pada indikator ketiga yang 

ada pada soal nomor lima subjek KN 

dan subjek AA dapat mengerjakan soal 

dengan cukup baik. Subjek KN dan 

subjek AA memfasilitasi penyelesaian 

soal secara baik dengan menuliskan 

langkah-langkah melukiskan segitiga 

sama kaki secara runtun, (c) Subjek 

AD dan subjek IN pada indikator 

ketiga yang ada pada soal nomor lima 

subjek AD  mengerjakan soal dengan 

kurang begitu baik. Subjek AD hanya 

melukiskan gambar segitiga sama kaki 

tanpa menuliskan panjang sisi segitiga 

tersebut. 
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B. Kesimpulan  

     Dari hasil data yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa  : 

1. Profil kemampuan 

representasi matematis 

subjek LS termasuk dalam 

kategori tinggi dimana dari 

segi visual subjek LS 

mampu menyajikan data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik dengan baik dan 

benar , dari segi simbolik 

subjek LS membuat 

persamaan atau model 

matematika dari representasi 

yang diberikan pada soal 

dengan baik dan mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis, dari segi verbal 

subjek LS mampu 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  secara 

baik. 

2. Profil kemampuan 

representasi matematis 

subjek HN termasuk dalam 

kategori tinggi dimana dari 

segi visual subjek HN 

mampu menyajikan data 

atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik dengan menempatkan 

titik koordinat yang diminta 

pada soal dengan benar , 

dari segi simbolik subjek 

HN membuat persamaan 

atau model matematika dari 

representasi yang diberikan 

pada soal dengan baik, 

subjek HN mampu 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis, dari segi verbal 

subjek HN mampu 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  secara 

baik. 

3. Profil kemampuan 

representasi matematis 

subjek KN termasuk dalam 

kategori sedang dimana dari 

segi visual subjek KN dalam  

menyajikan data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik subjek KN tidak 
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menempatkan titik 

koordinat yang diminta pada 

soal dengan benar , dari segi 

simbolik subjek KN 

membuat persamaan atau 

model matematika dari 

representasi yang diberikan 

pada soal dengan baik, 

subjek KN dapat 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis hanya saja 

kurang begitu teliti terhadap 

hasil perhitungan, dari segi 

verbal subjek KN mampu 

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  secara 

baik. 

4. Profil kemampuan 

representasi matematis 

subjek AA termasuk dalam 

kategori sedang dimana dari 

segi visual subjek AA dalam  

menyajikan data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik subjek AA tidak 

menempatkan titik 

koordinat yang diminta pada 

soal dengan benar , dari segi 

simbolik subjek AA 

membuat persamaan atau 

model matematika dari 

representasi yang diberikan 

pada soal dengan baik serta 

dapat menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis, dari 

segi verbal subjek AA 

mampu menuliskan 

langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  secara 

baik. 

5. Profil kemampuan 

representasi matematis 

subjek AD termasuk dalam 

kategori rendah dimana dari 

segi visual subjek AD dalam  

menyajikan data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik tidak menempatkan 

titik koordinat yang diminta 

pada soal dengan benar , 

dari segi simbolik subjek 

AD dalam membuat 

persamaan atau model 

matematika dari representasi 

yang diberikan pada soal 

merasa kesulitan dalam 
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menguraikan jawaban 

begitupun dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis, dari segi verbal 

subjek AD tidak  

menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  dengan 

baik. 

6. Profil kemampuan 

representasi  matematis 

subjek IN termasuk dalam 

kategori rendah dimana dari 

segi visual subjek IN dalam  

menyajikan data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

grafik tidak menempatkan 

titik koordinat yang diminta 

pada soal dengan tepat , dari 

segi simbolik subjek IN 

dalam membuat persamaan 

atau model matematika dari 

representasi yang diberikan 

pada soal merasa kesulitan 

dalam menguraikan 

jawabanbegitupun dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis subjek IN merasa 

kesulitan, dari segi verbal 

subjek IN tidak  menuliskan 

langkah-langkah 

penyelesaian melukiskan 

segitiga sama kaki  dengan 

baik  melainkan langsung 

melukiskan gambar segitiga 

tanpa memperhatikan 

panjang sisi segitiga 

tersebut. 
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