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Kunci

:

Kemampuan

Representasi

Matematis,

Siswa

Field

Independent,Berbasis Pemodelan Matematika
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah dan kemampuan representasi matematis siswa yang
berakibat kepada tinggi atau rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan
suatu permasalahan. Guna mendeskripsikan kemampuan representasi matematis
siswa dengan gaya belajar kognitif field independent maka perlu suatu upaya
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan representasi matematis yang dimiliki
siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan
kemampuan representasi matematis siswa field independent dalam pemecahan
masalah

berbasis

pemodelan

matematika

dan

untuk

menganalisis

dan

mendeskripsikan tingkat kemampuan representasi matematis siswa field
independent dalam pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika.
Berdasarkan ketercapaian indikator kemampuan representasi matematis maka
tingkat kemampuan representasi matematis siswa field Independent dalam
menyelesaikan soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada
materi SPLTV berada pada tingkat baik sekali dengan skor kemampuan
representasi matematis secara umum adalah 8,3.

ABSTRACT
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Hasbullah. 2020. Analysis of Mathematical Represntation Ability of Independent Field
Students in Problem Solving Based on Mathematical Modeling. Essay. Bachelor of
Education in Jambi State Islamic University. Main Advisor Dr. M. Hurmaini, M.Pd,
Counselor Ainun Mardia, M.Sc.

Said Key : Ability Representation Mathematically , Student Field Independent ,
Based Modeling Mathematical
Research is dilat a r background by differences in the ability of the student to
resolve the problem and the ability representation of mathematical students which
resulted in the high or low ability students to resolve a problem . To describe the
mathematical representation ability of students with cognitive field learning styles
independent it needs an effort to determine the extent to which the ability of the
representation of mathematical who owned the students . The purpose of the study
this is to analyze and describe the ability of representation of mathematical
student field independent in solving the problem based on modeling of
mathematics and u ntuk analyze and describe the level of ability of representation
of mathematical students' field independent t in solving the problem based on
modeling of mathematics . Based on the achievement of the indicators of the
ability of Repre se ntasi mathematically the level of ability of representation of
mathematical student field Independent in completing matter of solving problems
based modeling of mathematics at the material SPLTV are at levels well once
with a score of ability representation of mathematical in general is 8 , 3
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan matematika merupakan salah satu unsur dalam kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi kebanyakan siswa tidak menyukai
pelajaran tersebut. Padahal belajar matematika itu sangatlah penting karena tidak
hanya digunakan dalam pelajaran disekolah saja tetapi dalam kehidupan seharihari juga sangat dibutuhkan. Di samping itu, matematika dinilai dapat
memberikan sumbangan yang penting bagi peserta didik dalam pengembangan
nalar, berpikir logis, sistematis, kritis dan cermat serta bersifat objektif dan
terbuka dalam menghadapi berbagai masalah.
Namun pada dasarnya pembelajaran matematika di kelas masih banyak
yang menekankan pemahaman anak didik tanpa memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mencoba berbagai macam representasi dalam memahami suatu
konsep. Anak didik tidak diberi kesempatan menemukan jawaban ataupun cara
yang berbeda dari yang sudah diajarkan guru. Guru sering tidak memberi
kesempatan kepada anak didik untuk mengkontruksikan pendapat atau
pemahamannya sendiri terhadap konsep matematika.
Pembelajaran matematika sangat erat kaitanya dengan kemampuan
matematis yang merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik
dalam

matematika

maupun

kehidupan

nyata.

Menurut

NCTM

(dalam

Mahardiyanti, 2014: hal 144) terdapat lima standar kemampuan matematis, yaitu:
kemampuan pemecahan masalah,kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi,
kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi.
Adapun beberapa kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa
adalah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan kemampuan representasi
matematis. Kemampuan representasi matematis merupakan suatu ungkapan dari
ide dan gagasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika.

1

2

Menurut Lencher dalam Hartono (2012: hal 2) masalah matematika
dideskripsikan sebagai soal matematika yang penyelesaiannya tidak langsung
terlihat, sehingga dalam penyelesaiannya memerlukan pengetahuan, keterampilan
dan pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk itu perlu adanya
pemecahan masalah pada soal matematika. Lebih lanjut Lencher dalam Hartono
(2012: hal 3) mendefinisikan pemecahan masalah matematika sebagai proses
menerapkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya kedalam
situasi yang baru yang belum dikenal.
Pemodelan matematika merupakan satu cara yang dapat digunakan dalam
pemecahan masalah matematika. Ang dalam Wulandari, dkk (2016: hal 115)
mengatakan pemodelan matematika adalah proses mengubah atau mewakili
masalah dalam dunia nyata kedalam bentuk matematika dalam upaya untuk
menemukan solusi dari suatu masalah.Renico, dkk (2014: hal 67) dalam jurnalnya
mengatakan bahwa pemodelan matematika tentulah memiliki hubungan yang erat
terhadap kemampuan pemecahan masalah, hal tersebut didukung oleh penelitian
Eric yang menyatakan bahwa pemodelan matematika sebagai pemecahan masalah
mampu membangun penalaran siswa dalam membangun pengembangan konsep
dengan menggunakan pemodelan.
Kemampuan pemecahan masalah matematika sangat tergantung pada
bentuk soal berbasis pemodelan matematika dikarenakan soal pemodelan
matematika proses mengubah atau mewakili masalah dalam dunia nyata yang
sangat membantu pada persoalan matematika yang sifatnya penyelesaiannya tidak
langsung terlihat. Menurut Benner dalam (Kartini,2014: hal 362) proses
pemecahan masalah yang sukses tergantung pada keterampilan merepresentasikan
masalah seperti mengkonstruksikan dan menggunakan representasi matematis di
dalam kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-persamaan, penyelesaian dan
manipulasi simbol. Kartini (2014: hal 362) dalam jurnalnya juga mengatakan
dalam pembelajaran matematika selama ini siswa tidak pernah atau jarang
diberikan kesempatan untuk menghadirkan representasinya sendiri. Siswa
cenderung meniru langkah guru dalam menyelesaikan masalah.

3

Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa untuk menemukan
dan membuat suatu alat atau cara berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan
matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk
dipahami. Namun faktanya pembelajaran matematika disebagian sekolah masih
belum mampu mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. Hal
ini dapat terlihat dari penyampaian pembelajaran matematika oleh guru yang
masih terpaku pada buku teks, dan cara pengajaran matematika yang masih
terbiasa dengan penyajian materi,memberikan contoh soal, dan meminta siswa
untuk mengerjakan soal-soal latihan. Oleh karena itu pembelajaran dikelas
sebaiknya memberi kesempatan yang cukup bagi siswa untuk melatih dan
mengembangkan kemampuan representasi matematis.
Terlepas dari bagaimana seorang siswa mampu merepresentasikan
persoalan matematikanya, tentunya seorang siswa juga memiliki gaya belajar
yang berbeda salah satunya adalah bentuk gaya belajar kognitif. Gaya kognitif
memiliki beberapa pengklarifikasian didalamnya. Terdapat perbedaan gaya
koognitif pada berbagai aspek seperti perbedaan gaya kognitif secara psikologi,
konseptual tempo dan cara berfikir. Menurut Rahman dalam Rahmatina (2014:
hal 63) perbedaan gaya kognitif secara psikologis, meliputi: gaya kognitif field
dependent (FD) dan field independent (FI). Dalam penelitian ini, peneliti memilih
fokus pada tipe gaya kognitif Field Independent. Perbedaaan mendasar dari kedua
gaya kognitif tersebut yaitu dalam hal bagaimana melihat suatu permasalahan.
Gaya kognitif Field Independent cenderung lebih analitis dalam melihat suatu
masalah, seseorang akan lebih gampang mengurai hal-hal yang kompleks dan
lebih mudah memecahkan persoalan,mempelajari ilmu alam dan matematika
tidaklah sulit dan biasanya lebih sukses dikerjakan sendiri. Sedangkan gaya
kognitif Field Dependent seseorang lebih kuat mengingat informasi atau
percakapan antar pribadi, lebih mudah mempelajari sejarah,kasusasteraan, bahasa
dan ilmu pengetahuan sosial. Menurut penelitian Ranisa (2016: hal 204)
menyebutkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent memiliki
tingkat kemampuan representasi matematis yang baik. Hal tersebut didapatkan
pada penelitian Junita (2016:204) berdasarkan hasil penelitiannya yang
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membandingkan antara siswa field dependent dan siswa field independent
terhadap kemampuan representasi.
Adapun observasi awal yang telah dilakukan peneliti di MA Nurul Ittihad
Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Permasalahan yang terlihat saat
peneliti melakukan tahap pra-lapangan di MA Nurul Ittihad peneliti melihat
proses pembelajaran yang dilakukan masih kurang sesuai dengan aspek
pembelajaran berbasis kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada
dasarnya,dimana guru yang masih banyak berperan aktif dalam proses
pembelajaran. Salah satu tujuan dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh
pemerintah saat ini ialah agar siswa lebih berperan aktif pada saat proses belajar
dan mengajar. Dengan kata lain proses belajar dan mengajar yang seperti ini akan
sulit untuk mengembangkan sebuah kemampuan representasi matematis siswa
atau cara berpikir siswa. Disisi lain juga terdapat permasalahan yang sering
dihadapi oleh siswa dalam megerjakan soal yang diberikan apalagi jika soal
tersebut berhubungan dengan membuat permisalan dengan kata lain masih banyak
siswa yang keliru dalam mengerjakannya. Dari hasil observasi awal yang
dilakukan dengan melihat kondisi tersebut peneliti bermaksud mengadakan
penelitian di MA Nurul Ittihad Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur agar
maksud penelitian nantinya bisa tercapai. Sehingga dengan dilakukannya
penelitian ini, MA Nurul Ittihad Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur
diharapkan mampu megembangkan kemampuan representasi matematis siswanya.
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti

merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Representasi
Matematis Siswa Field Independent dalam Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan Matematika Dimadrsah aliyah swasta nurul ittihad tanjung
jabung timur”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelasakandi atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kemampuan representasi matematis siswa field independent
dalam pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika?
2. Bagaimana ketercapaian aspek atau komponen kemampuan representasi
matematis siswa field independent dalam pemecahan masalah berbasis
pemodelan matematika?
C. Batasan Masalah
Pembatasan

suatu

masalah

digunakan

untuk

menghindari

adanya

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan
tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mencari kemampuan refresentasi matematis siswa field independent dalam
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada kelas X
Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ittihada Tanjung Jabung Timur
2. Mencari ketercapaian aspek atau komponenn kemampauan refresentasi
matematis yang dimiliki siswa
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa field
independent

dalam

memecahkan

masalah

berbasis

pemodelan

matematika.
2. Mendeskripsikan ketercapaian aspek atau komponen kemampuan
representasi matematis siswa field independent dalam memecahkan
masalah berbasis pemodelan matematika.
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2. Manfaat Penelitian
1. Meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kemampuan
representasi matematis siswa terutama siswa dengan gaya kognitif field
independent

dalam

memecahkan

masalah

berbasis

pemodelan

matematika sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan matematis siswa.
2. Bagi siswa yang memiliki kemampuan matematis yang berbeda, yaitu
dengan guru mengetahui aspek kemampuan representasi matematis
siswadalam pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika,
diharapkan agar para siswa dapat memperoleh pembelajaran dengan
cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka
akan merasa nyaman ketika belajar, serta mampu menerima dan
memahami pelajaran dengan baik.
3. Bagi pembaca, yaitu memberikan informasi, khususnya pendidik,
mengenai kemampuan representasi matematis siswa dalam pemecahan
masalah berbasis pemodelan matematika.
4. Bagi

peneliti

lain yaitu

sebagai

bahan

pertimbangan untuk

pengembangan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemampuan
matematis siswa dalam menyelesaikan masalah berbasis pemodelan
matematika berdasarkan kemampuan representasi matematis siswa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori

yang mendasari atau

mendukung penelitian ini. Adapun yang akan diuraikan disini mengenai beberapa
konsep yang

berkaitan dengan penelitian,diantaranya

adalah pengertian

analisis,kemampuan representasi matematis,gaya kognitif field indepent,dan
pemecahan masalah dalam pemodelan matematika.
A. Kajian Teori
1. Pengertian Analisis
Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian
untuk

memperoleh

pengertian

yang

tepat

dan

pemahaman

arti

keseluruhan.Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan
suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda
komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu
keseluruhan yang terpadu. Sebagaimana yang dikatakan Satori dan Komariyah
(2013: hal 200) Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau
fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan
bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara
lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk
perkaranya.
Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaanuntuk memilih
metode seperti nantinya yang akan digunakan. Spradley dalam Sugiyono
(2014: hal 89) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk
mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan
dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian,
hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.Sugiyono
(2017:481) Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja
keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang
tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis,
sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok
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dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain peneliti
yang berbeda
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu
pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian
serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan
pemahaman yang tepat.
2.

Kemampuan Representasi Matematis
Representasi merupakan bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau

aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi,
sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan obyek, gambar,
kata-kata, atau simbol matematika. Berdasarkan pendapat Goldin (Kartini,
2009:

hal

362),

representasi

adalah

suatu

konfigurasi

yang

dapat

menggambarkan sesuatu yang lain dalam beberapa cara. Selain itu Wahyudin
(Alawiyah, 2017: hal 651) juga menambahkan bahwa representasi bisa
membantu para siswa untuk mengatur pemikirannya.
Representasi

merupakan

cara

yang

dapat

digunakan

untuk

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan.
Representasi merupakan bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau
aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi,
sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan obyek, gambar,
kata-kata, atau simbol matematika. Menurut Khalatil Dan Sherin dalam
marlina (2014: hal 9) secara sederhana representasi adalah berbagai bentuk
ungkapan siswa yang menunjukkan penalaran dan pemahamannya terhadap
ide-ide matematika yang ia peroleh. Representasi dapat dibedakan dalam dua
bentuk, yakni representasi internal dan eksternal. Berfikir tentang matematika
yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang
wujudnya antara lain: verbal, gambar, dan benda konkrit. Berfikir tentang ide
matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide
tersebut merupakan representasi internal.
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Menurut

Hudiono

dalam

Alawiyah

(2017:

hal

651),kemampuan

representasi dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep
matematika yang dipelajari dan keterkaitannya,untuk mengkomunikasikan ideide siswa,untuk lebih mengenal keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep
matematika,ataupun menerapkan matematika realistic melalui pemodelan.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
Representasi matematis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk
mengomunikasikan jawaban suatu materi secara lisan maupun tulisan dalam
berbagai bentuk seperti verbal, grafik, gambar, persamaan matematis atau
lainnya.
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a. Indikator Kemampuan Representasi Matematis
Kemampuan representasi matematis siswa dapat diukur melalui beberapa
indikator. Menurut Amelia (2013:20) indikator representasi matematis siswa
adalah sebagai berikut
a). Representasi visual
b.) Persamaan dan ekspresi matematis
c.) Kata-kata atau teks tertulis
Mudzakir (2006: hal 47) memberikan indikator-indikator kemampuan
representasi matematis seperti ditunjuk pada tabel 1.
Tabel 1
Indikator Kemampuan Representasi Matematis
No
1

Representasi

Bentuk-bentuk operasional
• Menyajikan kembali data atau informasi

Representasi visual

dari suatu representasi diagram, tabel

a. Diagram, tabel dan
grafik

atau grafik.
•

Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah.

• Membuat gambar pola-pola geometri.

b. Gambar

• Membuat gambar untuk memperjelas
masalah

dan

memfasilitasi

penyelesaiannya.
2

Persamaan

atau • Membuat

ekspresi matematika

persamaan

atau

model

matematika dari representasi lain yang
diberikan.
• Membuat
bilangan.

konjektur

dari

suatu

pola
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• Menyelesaikan

masalah

dengan

melibatkan

ekspresi

matematis.
3

Kata-kata atau teks
tertulis

• Membuat situasi masalah berdasarkan
data atau representasi yang diberikan.
• Menuliskan

interpretasi

atau

suatu

representasi.
• Menuliskan

langkah-langkah

penyelesaian masalah

matematika

dengan kata-kata.
• Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu
representasi yang disajikan.
• Menjawab soal dengan menggunakan
kata-kata atau teks tertulis.

Penggunaan beragam representasi dalam kegiatan belajar mengajar akan
memperkaya pengalaman belajar siswa.
3. Gaya Kognitif Field Independent
Desmita (2014: hal 146) mengemukakan bahwa gaya kognitif adalah
karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif (berpikir, mengingat,
memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan memproses
informasi, dan seterusnya) yang bersifat konsisten dan berlangsung lama.
Keefe (dalam Uno, 2010: hal 185) menyatakan bahwa gaya kognitif
merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan
cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi,
maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar.
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Selain itu, kemampuan memecahkan masalah matematika dengan
berbagai macam cara yang berbeda juga dipengaruhi oleh gaya kognitif
seperti yang dikemukakan Shirley dan Rita (dalam Uno, 2010: hal 186)
bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir,
merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
Menurut Kagan, sebagaimana dikutip oleh Warli (2010:), gaya kognitif
adalah suatu variasi individu dalam cara merasa,mengingat, dan berpikir atau
sebagai

cara

membedakan,memahami,menyimpan,menjelmakan

dan

memanfaatkan informasi. Jadi,gaya kognitif merupakan kecenderungan
individu

dalam

menerima,mengolah,dan

menyusun

informasi

serta

menyajikan kembali informasi tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman
yang dimiliki.
Seorang siswa dengan gaya FD (field dependent), menemukan
kesulitan dalam memproses, namun mudah mempersepsi apabila informasi
dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia akan dapat memisahkan stimulasi
dalam konteksnya, tetapi persepsinya lemah ketika terjadi perubahan konteks.
Sementara itu, siswa dengan gaya kognitif FI (Field Independent), cenderung
menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan dalam memproses
informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan merasa
efisien bekerja sendiri.
a.

Menentukan Siswa dengan Gaya Kognitif Field Inpendent
Penggolongan siswa ke dalam masing-masing gaya kognitif dilakukan
dengan memberikan suatu test perseptual. Group Embedded Figures Test
(GEFT) merupakan tes perseptual yang menggunakan gambar. GEFT
digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Witkin (Rufi’i, 211:
hal 91-92). Seseorang yang menjalani tes ini dihadapkan pada sekumpulan
gambar-gambar rumit dan sederhana,Setiap gambar rumit terdapat salah
satu dari gambar-gambar sederhana. Tugas yang harus dikerjakan adalah
mempertebal gambar sederhana yang ditetapkan termuat pada masingmasing gambar sederhana.
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Seperti contoh berikut ini:
Tabel 2
Contoh bentuk soal GEFT yang akan dilakukan
No

Bentuk Gambar

Penjelasan
•

1.

Bentuk

gambar

yang sederhana.
•

2.

Bentuk

gambar

yang rumit tetapi
terdapat

bentuk

gambar sederhana
didalam

bentuk

gambar

yang

rumit.
•

3

Pada gambar yang
rumit terlihat jelas
bentuk

gambar

sederhana seperti
yang
dipertebal.

Pada Group Embedded Figures Test (GEFT) yang merupakan objek
dari persepsi adalah gambar sederhana.Lingkungan yang mengacau adalah
gambar rumit. Dalam Group Embedded Figures Test (GEFT) terdiri dari tiga
bagian, yaitu bagian pertama mencakup tujuh buah gambar, bagian kedua dan
ketiga masing-masing terdiri dari sembilan gambar. Bagian pertama untuk
latihan, sehingga hasilnya tidak diperhitungkan sebagai gaya kognitif. Alokasi
waktu untuk mengerjakan bagian pertama adalah dua menit.
Bagian kedua dan ketiga merupakan tes gaya kognitif sesungguhnya,
dimana waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan kedua bagian tersebut
masing-masing Sembilan menit. Untuk menentukan kelompok siswa yang

telah
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mempunyai gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya kognitif field
independent (FI), subjek yang nilainya 0-11 dikategorikan sebagai subjek field
dependent (FD) dan subjek yang nilainya 12-18 dikategorikan sebagai subjek
field independent (FI).
4. Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati
kemudian bila ditemukan ada masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara
menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah
masalah tersebut terjadi dan penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya
satu tapi mungkin bisa beberapa macam. Sebagaimana Siswono (2008: hal 36)
mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya
individu untuk merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu
jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Polya dalam Hamiyah dan
Jauhar (2014: hal 120) pemecahan masalah adalah suatu usaha untuk mencari
jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu
segera dapat dicapai. Lencher dalam Hartono (2012: hal 3) mendefinisikan
pemecahan masalah matematika sebagai proses menerapkan pengetahuan
matematika yang telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi yang baru yang
belum dikenal.
Kemampuan pemecahan masalah bagi siswa perlu diupayakan agar
siswa mampu mencari solusi berbagai permasalahan, baik pada bidang
matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari yang semakin
kompleks. Sebagaimana Zevenbergen (2004: hal 107-108) menyatakan bahwa
dalam memecahkan masalah perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan
yang memadai, serta memiliki berbagai macam strategi yang dapat dipilih
ketika menghadapi masalah yang berbeda. Krulik dan Rudnick (1995)
mendefinisikan kemampuan memecahkan masalah (problem solving) sebagai
sarana individu dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang telah
dimiliki sebelumnya untuk disintesis dan diterapkan pada situasi yang baru dan
berbeda.
Dalam memecahkan suatu masalah matematika, setiap siswa akan
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menjumpai masalah. Meskipun pemecahan masalah membutuhkan pemikiran
tingkat tinggi, namun kemampuan pemecahan masalah sebenarnya dapat
dilatih. Ide tentang pemecahan masalah dirumuskan oleh beberapa ahli yaitu
John Dewey, George Polya, serta Krulik & Rudnick.
5. Pemodelan Matematika
Pemodelan matematika dapat memberikan solusi untuk masalah dunia
nyata. Pemodelan matematika dimaksudkan untuk membantu siswa lebih
memahami masalah disekitarnya, dukungan dalam pembelajaran matematika
(motivasi, pembentukan konsep, pemahaman, mempertahankan), berkontribusi
mengembangkan berbagai kompetensi matematika dan sikap yang tepat,
berkontribusi untuk menciptakan gambaran yang memadai tentang keguanaan
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tujuan pemodelan
matematika adalah mengarahkan siswa untuk membuat prediksi, menjelaskan
masalah, menggambarkan dan memahami situasi yang berbeda di dunia nyata.
Sebagaimana yang dikatakan Dym (2004: hal 3) menyatakan bahwa
pemodelan adalah sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas kognitif dimana kita
berpikir tentang membuat model untuk menjelaskan bagaimana alat atau objek
itu ada. Menurut Cahyono (2013: hal 4) menyatakan bahwa pemodelan
matematika merupakan proses dalam menurunkan model matematika dari
suatu fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.
Pemodelan matematika dapat memberikan solusi untuk masalah dunia
nyata. Pemodelan matematika dimaksudkan untuk membantu siswa lebih
memahami masalah disekitarnya, dukungan dalam pembelajaran matematika
(motivasi, pembentukan konsep, pemahaman, mempertahankan), berkontribusi
mengembangkan berbagai kompetensi matematika dan sikap yang tepat,
berkontribusi untuk menciptakan gambaran yang memadai tentang keguanaan
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tujuan pemodelan
matematika adalah mengarahkan siswa untuk membuat prediksi, menjelaskan
masalah, menggambarkan dan memahami situasi yang berbeda di dunia nyata.
Dari pemaparan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa Pemodelan
matematika adalah proses dalam menurunkan model matematika dari suatu
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fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Fenomena ini berasal
dari masalah dalam dunia nyata yang ditafsirkan kedalam persoalan
matematika.
6. Tahapan Pemodelan Matematika
Secara deskriptif Ferri (2006) telah menjelaskan setiap tahap pemodelan,
yaitu sebagai berikut:
1. Situasi masalah sebenarnya (real situation)
Situasi masalah sebenarnya menyajikan situasi yang diberikan dalam
suatu masalah. Dapat menjadi gambar atau hanya teks ataupun keduanya.
Dalam transisi dari situasi sebenarnya ke mental representasi dari situasi
masalah (MRS), individu kurang lebih mencoba memahami masalah. Dalam
pemahaman masalah terjadi rekontruksi mental, yang mana bersifat implisit
dan sebagian besar individu tidak menyadarinya.
2. Mental representasi dari situasi masalah/MRS (mental representation of the
situation)
Saat

memahami

permasalahan,

individu

melakukan

mental

representasi dari situasi masalah yaitu berupa penyerdehanaan situasi dalam
rangka memperoleh gambaran umum dari apa dilihat. Dalam proses transisi
dari MRS ke model situasi masalah (real model) akan timbul gagasan dan
penyederhanaan masalah.
3. Model situasi masalah (real model)
Model dari situasi masalah biasanya dibagun pada level internal
individu. Dan juga dapat berarti bahwa level dari eksternal representasi (sketsa
atau formula) dapat mewakili model situasi masalah dengan baik. Akan tapi hal
ini sangat bergantung pada pernyataan verbal dari individu ketika membuat
representasi eksternal. Transisi dari model dari situasi masalah ke model
matematika (mathematical model) mengikuti karakteristik sebagai berikut:
individu

mengalami

peningkatan dalam matematika berupa kegiatan

penjabarkan dalam persamaan matematika dari model yang telah dibuat
(mathematizing), lebih dari itu pengetahuan ekstra-matematika (bergantung
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pada soal) sangat dibutuhkan

individu dan digunakan dalam membangun

model matematika.
4. Model matematika (mathematical model)
Pada tahap ini individu membuat eksternal representasi terkait sektsa
atau formula permasalahan.Dalam transisi dari matematika model ke pada hasil
matematis

(mathematic

result)

indvidu

menggunakan

kemampuan

matematikanya.
5. Hasil matematis (mathematic result)
Individu biasanya menuliskan hasil perkerjaan mereka, yang mereka
peroleh berdasarkan model yang dibangun.Penafsiran hasil berlangsung pada
transisi dari hasil kegiatan matematisnya kepada hasil sebenarnya (real result).
6. Hasil sebenarnya(real results)
Merupakan sebuah hasil akhir dari proses matematis sebuah masalah
dengan pemodelan. Dalam memvalidasi hasil yang mereka peroleh, individu
akan berpikir tentang hubungan antara hasil sebenarnya dengan MRS yang
mereka miliki. Hal ini dapat menjadi sebuah kebenaran atau sebaliknya.
Berikut merupakan siklus pemodelan dari Ferri (2010) yang
diilustrasikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.4 Siklus Pemodelan Matematika (Ferri, 2010)
Dari pernyataan beberapa ahli diatas, pemodelan matematika dapat
diartikan sebagai aktivitas kognitif yang berupa interprestasi dari masalah
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dunia nyata ke dalam masalah matematika melalui penggunaan model
matematika.
7. Keterkaitan Kemampuan Reprentasi Matematis dengan Pemecahan
Masalah Berbasis Pemodelan Matematika
Adapun hubungan indikator kemampuan representasi matematis dalam
pemecahan masalah Berbasis Pemodelan Matematika adalah sebagai berikut:
Tabel 3
Keterkaitan Indikator Representasi dengan Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan Matematika
Indikator Representasi dalam Memecahkan Masalah

Tahap Pemecahan
Masalah Berbasis
Pemodelan
Matematika

•

Menyajikan kembali data / informasi yang diketahui melalui
gambar,

teks

tulis,

kata-kata,

atau

notasi/simbol

formal.Menentukan apa yang ditanyakan melalui teks tulis, katakata, atau notasi/simbol.
•

Situasi masalah
sebenarnya

Mengkonstruksi strategi penyelesaian yang akan ditempuh dari
penyajian

kembali

data/informasi

yang

telah

dilakukan

menggunakan gambar, teks tulis, kata-kata, atau notasi/simbol
formal.Membuat model matematika dengan representasi simbol

Penyederhanaan
situasi

formal atau ekspresi matematika dari rancangan strategi
penyelesaian yang telah dibuat.
•

Memanipulasi ekspresi matematika pada pemodelan yang
memuat simbol dan formula matematika sesuai aturan sistem
formal

Model situasi
masalah

•
•

Menyatakan secara tertulis hubungan

rencana pemecahan

masalah yang telah dibuat dengan suatu konsep matematika

Model matematika
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tertentu
Memaknai

simbol/notasi

yang

digunakan

serta

mengintepretasikan hasil jawaban dari simbol formal ke dalam
teks tulis atau kata-kata.

Hasil matematis

•

Menyimpulkan dengan kata-kata atau teks tulis apakah jawaban

Melihat kembali

yang diperoleh telah menjawab pemasalahan yang diberikan.

penyelesaian
masalah yang telah
dilakukan

a).

Keterkaitan
Independent

Kemampuan
Terhadap

Representasi

Pemecahan

Matematis

Masalah

Berbasis

Siswa

Field

Pemodelan

Matematika
Telah dikatakan bahwa kemampuan Representasi matematis adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengomunikasikan jawaban suatu
materi secara lisan maupun tulisan dalam berbagai bentuk seperti verbal,
grafik, gambar, persamaan matematis atau lainnya.Mengenai gaya konitif Field
Independent (FI), Menurut Desmita (2014: hal 148), seorang siswa dengan
gaya kognitif Field Independent (FI) lebih menerima bagian-bagian terpisah
dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola kedalam komponenkomponennya. Selanjutnya, siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI)
cendrung menggunakan faktor internal sebagai arahan dalam memproses
informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan merasa
efesien bekerja sendiri.
Pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika mempunyai
hubungan dengan kemampuan representasi.Pemodelan matematika dapat
dijadikan alternative pembelajaran untuk melatih kemampuan pemecahan
masalah. Polya dalam Hamiyah dan Jauhar (2014: hal 120) pemecahan
masalah adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan
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guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Contoh
penerapan pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika
siswa memecahkan masalah, siswa mencari solusi yang tepat dari masalah
tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian jika dihubungkan dengan
pemodelan matematika, menurut Parlaungan dalam Pitriani (2016: hal 68)
pemodelan matematika merupakan penerjemahan masalah nyata yang telah
diidentifikasikan ke dalam lambang atau bahasa matematika, proses pemodelan
dapat diterjemahkan dari fenomena atau masalah dunia real menjadi masalah
matematika.
Berdasarkan pemaparan diatas maka soal pemecahan masalah berbasis
pemodelan matematika dirasa sangat tepat dalam melihat kemampuan
representasi matematis siswa field independent.
8. Karakteristik Materi
Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka peneliti
memilih materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV),pada kurikulum
2013. Yang terdiri dari Kompetensi dasar dan Kegiatan pembelajaran pada
materi SPLTV yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel4
KD dan KP Pada materiSPTV Kelas X
Kompetensi Dasar
3.3

Menyusun

persamaan
variable

linear
dari

Kegiatan Pembelajaran

system • Mengidentifikasi masalah kontekstual
tiga
masalah

kontekstual
4.4 Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan system persamaan
linear tiga variable

dan

merumuskan

sistem

persamaan

linear tiga variabel yang sesuai.
• Menggunakan ide-ide matematika untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear
tiga variabel.
• Menafsirkan

dan

mengevaluasi

penyelesaian berdasarkan konteks mulamula.
• Menyelesaikan masalah yang berkaitan
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dengan sistem persamaan linear tiga
variabel
• Mengkomunikasikan proses dan hasil
pemecahan

masalah

yang

berkaitan

dengan sistem persamaan linear tiga
variabel

Dari rincian kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran di atas, siswa
diharapkan dapat mengetahui pengertian sistem persamaan linear tiga variabel
serta dapat menerapkan sistem persamaan linear tiga variabel tersebut kedalam
bentuk nyata pada kehidupan sehari-hari.
B. Penelitian Relevan
Untuk memperkuat argument mengenai penelitian tentang analisis
kemampuan representasi matematis siswa field independet dalam pemecahan
masalah berbasis pemodelan matematika, maka penulis akan menunjukkan
penelitian yang relevan.

Perbedaan
No

Peneliti

Judul

Persamaan

Penelitian
1.

Terdahulu

Sekarang

Susepto

Kemampuan

Sama-sama

1.Penelitian

Minggon

representasi

mencari

ini

o dkk.

matematis

seberapa

kualitatif

kualitatif

siswa dalam besar

dengan

dengan

pertidaksam

menggunakan

fokus

aan pecahan representasi

indikator

penelitian

di kelas X matematis

representasi

pada

kemampuan

1.Penelitian

bersifat bersifat

SMA”.

siswa dalaam simbolik

belajar

Rata-rata

menyelesaika

siswa

dengan

gaya

field
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siswa

n

soal instrumen soal independent

menggunaka

pertidaksamaa tes

n

n pecahan.

pada terhadap

materi

kemampuan

representasi

pertidaksaman

representasi

simbolik.

pecahaan.

matematisny
a pada soal
berbasis
pemodelan
matematika

2.

Khairul

representasi

Sama-sama

Warisi

matematis

ingin

berdasarkan

seberapa

tingkat

besar tingkat tingkat

dengan

kemampuan

kemampuan

fokus

dalam

siswa

memecahka

memechakan

n

1.Ingin

1.Penelitian

tahu melihat

bersifat

seberapa besar kualitatif

kemampuan

dalam siswa

dalam penelitian

memecahkan

pada

gaya

masalah masalah yang masalah pada belajar

sistem

ada

pada persoalan

persamaan

persoalaan

siswa

field

matematika

independent

dengan

terhadap

variabel

menggunakan

kemampuan

siswa kelas

instrumen soal representasi

VIII

tes

linier

dua matematika

SMP

Inshafuddin

pada matematisny

materi SPLDV a pada soal

Banda Aceh.

berbasis
pemodelan
matematika

3.

Ika

representasi

Santia

siswa SMA membahas
dalam

Sama-sama

1.Melihat

1.Penelitian

perbedaan

bersifat

tetantang gaya representasi

kualitatif
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memecahka
n

belajar

matematis

masalah kognitif. Gaya siswa

dengan

dalam fokus

matematika

kognitif

memecahakan

berdasarkan

terdiri dari 2 masalah

pada

gaya

yaitu,

belajar

kognitif

kognitif field berdasarkan

gaya matematika

dependent dan gaya
field

penelitian
gaya

siswa

field

belajar independent

kognitif siswa

independet

terhadap
kemampuan
representasi
matematisny
a pada soal
berbasis
pemodelan
matematika

4.

Febi,dkk

penerapan

Sama-sama

1.Penelitian

1.Penelitian

pembelajara

membahas

bersifat

bersifat

n pemodelan tetantang

kuantitatif

kualitatif

matematika

seberapa

dengan

dengan

menggunaka

besar

penerapan

fokus

n

kekamampua

model

penelitian

pendekatan

n pemecahan pembelajaran

pada

gaya

konstruktivis masalah yang matematika

belajar

me terhadap dimiliki siswa dengan

siswa

kemampuan

dalam

menggunakan

independent

pemecahan

menyelesaika

pendekatan

terhadap

masalah

n

matematika

matematika.

persoalan konstruktivis
me

field

kemampuan
representasi

dikelas

matematisny

VIII.1 SMP

a pada soal
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Negeri

5

Palembang

berbasis
pemodelan
matematika

C. Kerangka Berpikir
Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Langkah
pertama adalah diskusi dengan salah seorang guru mata pelajaran matematika.
Tujuan yang ingin dicapai dari hasil diskusi adalah sebagai gambaran awal
penelitian serta dapat digunakan untuk memperkuat hasil analisis data. Setelah
diskusi, didapatkan kelas yang bisa digunakan untuk penelitian.
Tahap selanjutnya adalah menggolongkan individu yang memiliki gaya
kognitif field independent. Penggolongan individu ke dalam salah satu gaya
kognitif dilakukan dengan menggunakan suatu tes perseptual. Witkin (dalam
Mallala, 2003) menyatakan bahwa The Group Embedded Figures Test (GEFT)
merupakan tes visual yang menggunakan gambar. Dalam tes GEFT siswa diminta
untuk menemukan gambar sederhana pada gambar rumit dengan cara menebali
dalam waktu yang diberikan seperti pada gambar. Menurut Rufi’i (2006:92),
Untuk menggolongkan siswa yang memiliki tipe field dependent dan field
independent digunakan patokan: Jika siswa memperoleh skor kurang dari atau
sama dengan 50% atau memiliki jawaban benar 0-11 dari skor maksimal yang
ditentukan maka siswa tersebut digolongkan sebagai siswa field dependent.
Sedangkan siswa yang memperoleh skor lebih dari 50% atau memiliki jawaban
benar 0-12 dari skor maksimal yang ditentukan maka siswa tersebut digolongkan
sebagai siswa field independent.
Setelah menentukan individu yang memiliki gaya belajar kognitif field
independent, tahap selanjutnya adalah memberikan tes pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika. Tujuan pemberian tes adalah untuk mengetahui
kemampuan representasi matematis yang dimiliki oleh siswa field independent,
sementara wawancara dilakukan bertujuan untuk mengkonfirmasi jawaban tes
yang dikerjakan guna mengetahui tingkat kemampuan representasi matematis
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siswa. Dari hasil tes pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika dan
hasil wawancara dilakukan triangulasi teknik yaitu membandingkan data yang
diperoleh dari kedua kegiatan tersebut untuk memperoleh data yang valid.
Tahap selanjutnya adalah kegiatan analisis data yang meliputi tiga
kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yakni reduksi data, pemaparan data,
serta analisis data dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah alur konsep sebagai
pedoman penelitian ini:

Melakukan tes gaya belajar GEFT

Siswa dengan gaya kognitif Filed Independent (FI)

Siswa dengan gaya kognitif Filed Independent (FI) menyelesaikan soal pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika
Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Filed Independent (FI) dalam Pemecahan
Masalah Berbasis Pemodelan Matematika

Deskripsi Tingkat Kemampuan Representasi Matematis SiswaFiled
Independent
(FI) dalam
Pemecahan berpikir
Masalah Berbasis
Pemodelan
Gambar
2.5 Kerangka
konseptual
Matematika

Gambar 2.5 Kerangka berpikir konseptual

BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis penelitian serta
bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini.
Berikut dibawah ini uraiannya.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam moleong
(2011: hal 4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang
diamati.Satori dan Komariah (2013: hal 25) mengungkapkan, penelitian
kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi
sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh
kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan
yang diperoleh dari situasi yang alamiah.
Penelitian kualitatif merupakan penelitiian yang dalam kegiatannya
peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam
memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Sebagaimana yang dikatkan
Prastowo (2011: hal 24) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
sistematis, digunakan untuk mengkaji suatu objek pada latar ilmiah tanpa
manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis, serta menggunakan
metode-metode yang alamiah.Sehingga laporan atau hasil dari penilitian ini
berdasarkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan atau lokasi dimana
penelitian ini dilakukan.
Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang banyak
digunakan dalam dunia pendidikan terutama dalam bidang penelitian psikologi
pendidikan. Menurut Satori dkk (2013: hal 28) Penelitian kualitatif bersifat
deskriptif artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar,
mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana
suatu kejadian terjadi.
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Hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat
kemampuan representasi matematis siswa field independent dalam pemecahan
masalah berbasis pemodelan matematika. Pendeskripsian ini ditelusuri melalui
pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran dan aktivitas siswa yang
tampak yang dilakukan oleh subjek penelitian maupun dari hasil wawancara
yang dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
secara mendalam gambaran minat belajar siswa terhadap pembelajaran
matematika dan soal tentang pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematika pada materistatistika.
B. Subjek Penelitian
Subjek atau responden penelitian merupakan orang yang diminta untuk
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Menurut Lofland
(Moleong, 2014: hal 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali
untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.Berdasarkan definisi tersebut maka
yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MA Nurul
Ittihad Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur yang menjadi populasi
penelitian.
C. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengacu pada
tahap atau prosedur penelitian menurut Bogdan yang dimodifikasi oleh Moleong
(2014:127). Tahap penelitian tersebut meliputi: (1) tahap pra-lapangan; (2) tahap
pekerjaan lapangan; dan (3) tahap analisis data.
1. Tahap Pra-lapangan
observasi awal yang telah dilakukan peneliti di MA Nurul Ittihad
Kec.Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur. Permasalahan yang terlihat
saat peneliti melakukan tahap pra-lapangan di MA Nurul Ittihad peneliti
melihat proses pembelajaran yang dilakukan masih kurang sesuai dengan
aspek pembelajaran berbasis kurikulum yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pada dasarnya,dimana guru yang masih banyak berperan aktif
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dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari kurikulum yang telah
ditetapkan oleh pemerintah saat ini ialah agar siswa lebih berperan aktif
pada saat proses belajar dan mengajar. Dengan kata lain proses belajar dan
mengajar yang seperti ini akan sulit untuk mengembangkan sebuah
kemampuan representasi matematis siswa atau cara berpikir siswa. Disisi
lain juga terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa dalam
megerjakan soal yang diberikan apalagi jika soal tersebut berhubungan
dengan membuat permisalan dengan kata lain masih banyak siswa yang
keliru dalam mengerjakannya.
2. Tahap Pekerjaan lapangan
Pada penelitian ini,tahap pekerjaan lapangan dilakukan dengan langkah
sebagai berikut :
a) Membagikan soal tes GEFT kepada masing-masing siswa
b) Dari hasil tes GEFT,siswa akan digolongkan menjadi dua
kategori yaitu siswa field independent dan siswa field
dependent. Pengkategorian siswa tersebut berdasarkan pendapat
rufi’i dalam penelian soal tes GEFT.
c) Pemilihan subjek pada kategori siswa field independent
d) Diberikan tes tertulis pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematika pada materi sistem persamaan linear tiga variable.
e) wawancara
3. Tahap analisis data
a) Reduksi data (Reduction)
Menurut Satori dan Komariah (2013: hal 218) Mereduksi data
merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan
keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan demikian
data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan
mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan
pada siswa field independent yang hasil jawabannya mengacu pada
aspek kemampuan representasi matematis.
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b) Penyajian data ( data display )
Menurut Satori dan Komariah (2013: hal 219), penyajian data
dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk
seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Miles dan Hubermen
mengatakan

bahwa

yang

paling

sering

digunakan

untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
naratif .
Pemaparan atau penyajian data merupakan proses penyusunan
informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan
sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Pemaparan
atau penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif
dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data,
sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.
Dalam penyajian data pada penelitian ini adalah pengklasifikasian
dan identifikasi data mengenai jawaban siswa berdasarkan
indikator kemampuan representasi matematis.
c) Penarik kesimpulan ( verification )
Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil analisis terhadap
data yang telah terkumpul, baik hasil pekerjaan tertulis maupun
yang diperoleh dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan
didasarkan pada indikator ketercapaian aspek atau komponen
representasi matematis dan tingkat kemampuan representasi
matematis
matematika.

siswa

dalam

memecahkan

masalah

pemodelan
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D. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen pada penelitian ini, yaitu 1) Group Embedded Figures Test
(GEFT) untuk memilih siswa dengan gaya kognitif field independent(FI). 2)
Lembar tugas penyelesaian soal pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematikapada materi SPLTV untuk mengungkap kemampuan representasi
matematis siswa. 3) Pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui
secara mendalam kemampuan representasi matematis siswa field independent
dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika
materi SPLTV.
Menurut Satori dan Komariah (2013: hal 61) instrumen dalam penelitian
kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Hal sama
diungkapkan Nasution (Prastowo, 2011: hal 32) ciri-ciri penelitian kualitatif
adalah peneliti sebagai instrument penelitian yakni alat penelitian utama.
Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi
instrumen utama adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti
berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber
data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya
(Sugiyono, 2013: hal 60). Selain itu, peneliti terjun langsung ke lapangan serta
berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara
(Prastowo, 2011: hal 209).
E.Data Penelitian
Data kualitatif adalah kumpulan informasi deskriptif yang dikonstruksi dari
percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata.Data dalam penelitian ini
berasal dari analisis kemampuan representasi matematis siswa field independent
dalam pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika dan wawancara yang
diolah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui seberapa besar tingkat
minat siswa mempelajari matematika. Oleh karena itu, data yang terkumpul
berupa:
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a. Jawaban siswa dalam bentuk penyelesaian soal sesuai pedoman
GEFT.
b. Jawaban tertulis dari siswa dalam bentuk penyelesaian soal esai
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada materi
statistika.
c. Pernyataan siswa dalam bentuk lisan melalui hasil wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Pohan (Prastowo, 2011:208) teknik pengunpulan data adalah cara
yang

dipakai

untuk

mengumpulkan

informasi

atau

faktor-faktor

dilapangan.(Santori dan Komariah, 2013:145) Teknik pengumpulan data
merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian,karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Nasution (Prastowo,
2011:208) dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan terutama oleh peneliti
sendiri (secara pribadi) dengan memasuki lapangan.
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan memberikan tes GFFT untuk mendapatkan subjek penelitian. Setelah
itu, subjek diberikan lembar penyelesaian soal pemecahan masalah berbasis
pemodelan

matematika

berbentuk

soal

uraian.

Selanjutnya,

subjek

diwawancara untuk melihat lebih lanjut terkait kemampuan representasi
matematis siswa yaitu seperti apa subjek dalam menghadapi soal-soal
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematikadengan cara mengingat
atau mengkonstruksi hubungan pada pengetahuan yang telah di miliki dalam
menyelesaikansoal matematika pada materi SPLTV.
Setelah siswa mengerjakan soal tes untuk menentukan kemampuan
representasinya, kemudian setelah itu dilakukan wawancara. Pada penelitian ini
digunakan wawancara semi terstruktur. Menurut Satori dan Komariah (2013:
hal 135) wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan
beberapa inti pokok pertanyaan, namun dalam pelaksanaannya peneliti
mengajukan pertanyaan secara bebas, pertanyaan tidak perlu ditanyakan secara
berurutan dan pemilihan kata-katanya tidak baku tetapi dimodifikasi sesuai
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situasi. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara
diminta pendapat, dan ide-idenya (Satori dan Komariyah, 2013: hal 135).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini terletak pada sekolah MAS NURUL ITTIHAD
MAS NURUL ITTIHAD ini bertempat dikelurahan tanjung solok, kecamatan
kuala jambi,Kabupaten tanjung jabung timur. Kepala sekolah MAS NURUL
ITTIHAD bernama Rusdianto, S.Pd.

Gambar 4.1 Denah lokasi MAS Nurul Ittihad
Sebelum melalukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mengajukan
permohonan kepada pihak sekolah dan berkonsultasi kepada pihak sekolah
bahwasanya akan melakukan penelitian disekolah ini. Penelitipun disarankan
untuk menemui guru atau wali kelas X karena berdasarkan skripsi yang peneliti
buat itu berhubungan dengan kelasX langsung. Adapun salah satu guru bidang
studi matematika yang mengajar dikelas X ialah ibu Salma, S.Pd. Kemudian
peneliti berkonsultasi kepada guru bidang studi dan guru tersebut menyarankan
untuk melakukan penelitian di kelas X. Adapun fokus pada penelitian ini ialah
peneliti terfokus pada siswa field independent. Pada penelitian ini peneliti hanya
butuh 3 orang siswa yang memiliki gaya belajar kognitif field independent yang
akan menjadi pembahasan dalam penelitian ininantinya. Untuk dapat menentukan
siswa tersebut field independent ialah dengan memberikan soal tes yang berbentuk
soal tes GEFT berikut contoh soal lembar tes GEFT.
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Gambar 4.2 Contoh soal Tes GEFT
1. Deskripsi Data Hasil Validasi Instrumen Lembar Tes Pemecahan Masalah
Berbasis Pemodelan Matematika dan Tes Wawancara
Instrumen lembar tespemecahan masalah berbasis pemodelan matematika
disusun dalam bentuk soal essay yaitu soal materi sistem persamaan linear tiga
variable (SPLTV) yang terdiri dari 1soal. Tes ini dilakukan sebagai bentuk
untuk mengetahui seberapa jauh analisis matematisnya dalam memecahkan
masalah dari soal tersebut. Maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan
peneliti adalah tes dalam bentuk wawancara tes ini akan berbentuk pertanyaanpertanyaan yang mengacu kepada representasi siswa pada soal yang telah
dikerjakan sebelumnya, dari jawaban siswa tersebut akan terlihat seberapa jauh
kemampuan representasi matematisnya.Untuk mengukur kesahihan dan
kevalidan instrumen soal tes maka peneliti melakukan validasi terhadap
instrumen soal tersebut. Pada lembar validasi, terdapat 3 kriteria bentuk soal
tes yang dinilai oleh validator apakah soal tes tersebut layak digunakan atau
tidak. 1. Lembar soal tes dalam bentuk GEFT. 2. Lembar soal tes dalam bentuk
pemodelan matematika. 3. Lembar soal tes wawancara. Lembar soal tersebut
akan divalidasi oleh seorangdosen pendidikan matematika yang bernama Betri
Wendra M.Sc. Hasil penilaian dari dosen terhadap validasi instrumen lembar
soal adalah instrumen tersebut layak digunakan sebagai instrumen penelitian.
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Berikut bentuk soal sistem persamaan linear tiga variable dan soal wawancara
yang telah divalidasi oleh dosen validator:
TES SOAL PEMODELAN MATEAMTIKA
PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda kedalam lembar jawaban yangtersedia
2. Kerjakan soal di bawah ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan
kemampuan anda
3. Kerjakan secara sistematis hinggasimpulan
4. Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman
Kerjakan soal-soal dibawah ini!
1. Ali,badar,dan andi pergi berbelanja disebuah toko buku. Ali membeli 2
buah buku tulis,1buah pensil,dan 1 buah penghapus dengan harga
Rp.4.700. Badar membeli 1 buah buku tulis,2 buah pensil,dan 1 buah
penghapus dengan harga Rp.4.300. Andi membeli 3 buah buku tulis,2
buah pensil,1 buah penghapus dengan harga Rp.7.100.
Jadi berapakah harga setiap 1 buah buku tulis,1 buah pensil,dan 1 buah
penghapus?
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TES PEDOMAN WAWANCARA
Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam proses berpikir siswa
dalam memecahkan masalah matematika yang ditinjau dari gaya kognitif Field
Independent beserta penyelesaiannya setelah siswa menyelesaikan masalah yang
tersedia diawal. Wawancara ini dilakukan untuk mengungkap apa yang tidak
terlihat secara tertulis pada lembar jawaban siswa dan untuk mengetahui maksud
dari jawaban yang telah ditulis siswa. Pedoman wawancara untuk setiap tahapan
proses berpikir dalam memecahkan masalah matematika yang ditinjau dari
gayakognitif Field Independent sebagai berikut :

INDIKATOR

PERTANYAAN

1.Memahami situasi masalah pada tes
pemecahan masalah matematika pada
materi sistem persamaan linear tiga
variable.

1. Apa yang pertama kali Andalakukan
setelah menerima lembarsoal?
2. Apakah Anda mengerti informasi yang
ada di lembarsoal?
3. Coba jelaskan apa saja yang Anda
pahami dalam lembar soalini!

2. Membuat rencana atau penyederhanaan
situasi pemecahan masalah dari tes
pemecahan masalah

1.
2.

3.

3. Melaksanakan rencana atau model
matematika untuk menyelesaikan masalah

1.
2.
3.

4. Hasil matematis

1.
2.

Setelah membaca soal, rencana apa yang
Anda lakukan ? cobajelaskan!
Apakah ada kaitannya, materi pada soal
dengan materi yang sebelumnya
diberikan kepadaAnda?
Coba jelaskan beberapa hal yang Anda
ingat pada materi yang berkaitandengan
soal!
Setelah membuat rencana, apakah
langkah selanjutnya yang Andalakukan?
Apakah tidak ada rencanalain?
Bagaimanakah langkah-langkah
penyelesaian yang Anda lakukan?
Setelah mendapatkan hasilnya apakah
Anda memeriksa kembali jawabannya?
Apakah jawaban yang Andadapat sudah
sesuai dengan apa yang diketahui pada
soal ?

Menurut validator soal-soal yang telah dibuat sudah layak untuk dijadikan
instrument penelitian karna sudah memenuhi setiap indikator baik indikitor
kemampuan

representasi

matematis

maupun

indikator

pemodelan

matematika.Hasil penilaian dari dosen matematika matematika terhadap validasi
instrumen lembar soal tes pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika
materi SPLTV dan instrumen pedoman wawancara adalah instrumen tersebut
layak digunakan sebagai instrumen penelitan. Setelah proses validasi dilakukan
bersama dosen validator diperoleh penilaian terhadap konstruksi soal, bahasa soal
dan materi soal, dinyatakan setuju oleh validator dan dapat digunakan dalam
penelitian berikut gambar persetujuan validator mengenai instrumen soal.

Gambar 4.3 Hasil Validasi Instrumen Soal Tes Dengan Validator
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Adapun hasil validasi ketiga instrumen tes tersebut validator telah setuju
dengan instrumen-instrumen tes yang telah dibuat tersebut. Setelah seluruh
instrumen penelitian tersebut direvisi dan disetujui, maka instrumen tersebut
digunakan peneliti dalam melakukan penelitian di kelas X MA NURUL
ITTIHAD Kecamatan Kuala Jambi.
2. Deskripsi Data Hasil Tes Gaya Belajar
Tabel 4.1
Hasil Perolehan Skor Gaya Kognitif Siswa pada tes GEFT
No

Nama Siswa

L/P

Skor GEFT

Gaya Kognitif

1

Abdul qodir

P

8

FD

2

Aditya Maulana

L

4

FD

3

Amelia

P

3

FD

4

Anggiana

P

8

FD

5

Anggun Setiawan

P

8

FD

6

Ayu wandira

P

8

FD

7

Azka Azifa

P

8

FD

8

Bagas Saputra

L

9

FD

9

Beni Nur Iman

L

5

FD

10

Dhiny Marsyandy

P

9

FD

11

Fauziah

P

15

FI

12

Hikmah

P

2

FD

13

Ifan Juliyansah

L

6

FD

14

M. Ilyas

L

14

FI

15

M. Haikal Ramadhan

L

8

FD

16

M. Riski Fernando

L

7

FD
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No

Nama Siswa

L/P

Skor GEFT

Gaya Kognitif

17

M. Rizki Wandi

L

11

FD

18

Muhammad Akmal

L

6

FD

19

Zaskia Fitriyanti

P

15

FI

Dalam menganalisis kemampuan representasi matematis siswa yang
bergaya kognitif field independent dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika di kelas X maka dilaksanakan tes untuk memilih
siswa sebagai subjek penelitian kepada siswa kelas X MA NURUL ITTIHAD
Kecamatan Kuala Jambi pada tanggal 16 Mei 2018 kepada 19 siswa. Siswa
mengerjakan tes gaya kognitif yaitu Group Embedded Figures Test (GEFT)
secara online dengan cara soal dikirim melalui grup whatsap. Group Embedded
Figures Test (GEFT) ini adalah tes untuk menentukan gaya kognitif field
independent siswa. Tes ini berupa perintah menebali gambar sederhana di dalam
gambar rumit. Terdapat 18 soal dan masing-masing jawaban benar mendapat skor
1, jikalau salah skornya 0. Menurut Rufi’i (2006:92), subjek yang nilainya 0-11
dikategorikan sebagai subjek field dependentdan subjek yang nilainya 12-18
dikategorikan sebagai subjek field independent. Setelah pelaksanaan tes GEFT,
dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil yaitu 3 siswa field independent dan 16
siswa field dependent. Hasil skor siswa dalam tes GEFT dapat dilihat dalam tabel
berikut ini .
Tabel 4.2
Subjek Penelitian
No

Nama Siswa

L/P

Skor
GEFT

Gaya Kognitif

1

Fauziah

P

15

FI1

2

M. Ilyas

L

15

FI2

3

Zaskia Fitriyani

P

14

FI3
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Tabel 4.3
Persentase perolehan Hasil Gaya Belajar Siswa
Gaya Belajar

Frekuensi

Persentase

Field Dependent

16

84%

Field Independent

3

16%

19

100%

Total

Dari 19 siswa kemudian diambil 3 siswa yang dipilih sebagai subjek
dalam penelitian ini sebagai siswa field independent, dapat dilihat dalam tabel
4.2. Ketiga subjek tersebut diberi inisial FI1, FI2 dan FI3. Persentase keseluruhan
hasil tes gaya kognitif siswa kelas X dapat dilihat pada tabel 4.3.
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tes GEFT yang di
berikan kepada kelas X yang peneliti ambil sebagai subjek penelitian siswa yang
memiliki gaya kognitif field independent yakni sebesar 16% dari 19 jumlah
siswa. Pemilihan ketiga subyek ini diambil setelah peneliti mendiskusikan hasil
skor gaya kognitif yang diperoleh kepada guru matematika yang mengajar di
kelas X dengan mencocokan skor dan ciri-ciri serta karakteristik siswa field
independent secara teoritis. Setelah diskusi dilaksanakan, dari 3 siswa dengan
gaya kognitif field independent yang didapat sebelumnya ke 3 siswa tersebut
adalah siswa yang benar-benar suka pada pelajaran matematika kata guru
matematika yang mengajar dikelas X dan juga yang paling kuat dengan
karakteristik siswa field independent secara teoritis pada diskusi bersama guru
matematika tersebut. Sehingga pada akhirnya terpilihlah 3 siswa dengan gaya
kognitif field independent tersebut dapat dijadikan subjek penelitian dan dapat
diberi pengkodingan yakni:
FI1

= Subjek Field Independent Pertama

FI2

= Subjek Field Independent Kedua

FI3

= Subjek Field Independent Ketiga
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3. Deskripsi Data Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis Pemodelan
Matematika Terhadap Kemampuan Representasi Matematis
Setelah didapat 3 orang subjek penelitian, selanjutnya subjek tersebut
diberikan lembar tes pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada
materi SPLTV pada tanggal 18 mei 2020 yang terdiri dari 1 soal yang telah
divalidasi oleh dosen validator matematika/pendidikan matematika dan telah
dinyatakan valid. Tes tersebut dilakukan secara online dan dikerjakan siwa pada
rumahnya masing-masing dengan cara peneliti mengirim soal tes melalui grup wa
secara online. Hal tersebut dilakukan mengenai tengah ada masalah wabah (virus
corona atau covid 19) yang sedang menimpa negara indonesia.Jadi dikarenakan
virus tersebut siswa menyelesaikan tes yang diberikan oleh peneliti terpaksa harus
menyelesaikannya dirumah masing-masing.
Dalam menyelesaikan lembar soal matematika, rata-rata subjek tampak
faham akan soal yang diberikan oleh peniliti dikarenakan tidak ada yang bertanya
pada saat proses menyelesaikan soal. Dalam hal ini yang dilihat ialah proses
representasi matematis siswa dalam penyelesaian masalah atau pemecahan soal
yang akan dianalisis pada tiap tahapan pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematika.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambaran kemampuan representasi
matematis dari ketiga subjek siswa field independent dalam pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika pada materi SPLTV yang akan dibahas pada tiap
tahap penyelesaian masalah yaknimenerima informasi, mengelola informasi, dan
menarik kesimpulan.

42

B. Deskripsi Temuan Penelitian
1. kemampuan representasi matematis siswa field independent dalam
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika
a. Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis Pemodelan Matematika
Terhadap Kemampuan Representasi Matematis Subjek FI1
1.

Memahami situasi masalah
Pada soal, subjek FI1 memahami soal dengan mengetahui dulu apa yang

diketahui di dalam soal berdasarkan hal-hal yang ditanyakan pada soal, dengan
demikian subjek FI1 mengetahui langkah apa yang akan dilakukan untuk
memberikan solusi pada pertanyaan tersebut. Pada lembar jawaban subjek FI1
menuliskan apa yang ditanya dalam soal, serta subjek FI1 juga menuliskan apa
yang diketahui pada soal yang mereka dapatkan pada soal. Jawaban subjek FI1
dalam menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada soal dapat terlihat pada
gambar dibawah ini :

Gambar 4.4Jawaban Subjek FI1Pada Soal Tahap Memahami Masalah

Pada gambar tersebut, siswa FI1 dapan menuliskan bagian diketahui dan
ditanyakan dengan baik sehingga terlihat bahwa FI1 telah memahami masalah
yang

diberikan

dengan

baik.

Hal

ini

terlihat

FI1

telah

menuliskan

apapermasalahan yang ditanya dalam soal tersebut, sehingga jelas apa yang akan
di kerjakan selanjutnya oleh subjek FI1 untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memenuhi aspek representasi katakata dalam indikator kemampuan representasi karena siswa mampu membuat
situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan.
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2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Pada soal, subjek FI1 dapat menyimbolkan setiap informasi yang

digunakan untuk mempermudah penyelesaian masalah, ini terlihat pada gambar
dibawah ini :

Gambar 4.5 Jawaban Subjek FI1pada Soal Tahap Penyederhanaan Masalah

Pada jawaban sujek FI1 diatas terlihat bahwa FI1 dapat memecahkan
masalah tanpa instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada
situasi tertentu. Hal ini merupakan karakter dari siswa FI. Jawaban tertulis FI1
pada soalini menunjukkan bahwa FI1

memenuhi indikator tahap 2 dalam

pemodelan matematika.
3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Pada jawaban tertulis pada soal, FI1 membuat pernyataan-pernyataan

dengan variabel,untuk penyelesaian masalah.FI1 memenuhi indikator menyatakan
hubungan antar variabel menggunakan bahasa matematis. Dengan kata lain
FI1memenuhi tahapan ketiga dalam pemodelan matematika, yaitu menjabarkan
dalam persamaan matematika.
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4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik

Gambar 4.6Jawaban Subjek FI1 Pada Soal Tahap Bekerja Secara Matematik

Pada jawaban tertulis pada soal siswa FI1, terlihat bahwa FI1 dapat
membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari model matematika yang
digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek memenuhi aspek representasi
persaman atau ekspresi matematis karena siswa mampu menyelesaikan masalah
dengan melibatkan ekspresi matematis.
Jawaban tertulis FI1 pada soal menunjukkan bahwa FI1mampu bekerja
secara matematis menggunakan kemampuan matematiknya dengan benar. Dengan
kata lain FI1 mampu memenuhi tahapan keempatdalam pemodelan matematika,
yaitu bekerja matematis.
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5.

Penafsiran Hasil

Gambar 4.7 Jawaban Subjek FI1Pada Soal Tahap Hasil Matematika

Berdasarkan jawaban tertulis FI1 pada soal nomor 1, terlihat bahwa FI1
menyatakan jawaban pada penyelesaian akhirnya dengan kata-kata. Dalam hal ini
FI1 memenuhi aspek representasi kata-kata atau teks tertulis. Jawaban tertulis FI1
pada soal menunjukkan bahwa FI1memenuhi indikator menginterprestasikan
solusi matematika dari model yang digunakan. Dengan kata lain FI1 mampu
memenuhi tahapan kelima dalam pemodelan matematika, yaitu penafsiran. Selain
itu FI1 memenuhi aspek representasi kata-kata atau teks tertulis karena siswa
menjawab soal menggunakan kata-kata atau teks tertulis.
6.

Validasi Hasil
Dari jawaban tertulis FI1 pada soal, tidak terlihat bahwa FI1 dapat
memvalidasi solusi matematika dengan model matematika yang digunakan
karena FI1 hanya memeriksa perhitungannya saja. Jawaban tertulis FI1 pada
soalmenunjukkan bahwa FI1 tidak sepenuhnya memenuhi indikator
melakukan refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI1 tidak mampu
memenuhi tahapan keenam pada proses berpikir dalam pemodelan
matematika, yaitu validasi.
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b.

Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis Pemodelan Matematika
Terhadap Kemampuan Representasi MatematisSubjek FI2

1.

Memahami situasi masalah
Pada soal, subjek FI2 memahami soal dengan memisalkan terlebih

dahulu,setelah itu mencari apa yang diketahui di dalam soal berdasarkan hal-hal
yang ditanyakan pada soal, dengan demikian subjek FI2 mengetahui langkah apa
yang akan dilakukan untuk memberikan solusi pada pertanyaan tersebut. Pada
lembar jawaban subjek FI2 menuliskan apa yang ditanya dalam soal, serta subjek
FI2 juga menuliskan apa yang diketahui pada soal yang mereka dapatkan pada
soal. Jawaban subjek FI2 dalam menuliskan hal yang diketahui dan ditanya pada
soal dapat terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.8 Jawaban Subjek FI2pada Soal Soal Tahap Memahami Masalah

Pada gambar tersebut, siswa FI2 dapat menuliskan bagian diketahui dan
ditanyakan dengan baik sehingga terlihat bahwa FI2 telah memahami masalah
yang diberikan dengan baik. Hal ini terlihat FI2 telah menuliskan apa
permasalahan yang ditanya dalam soal tersebut, sehingga jelas apa yang akan di
kerjakan selanjutnya oleh subjek FI2 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa memenuhi aspek representasi kata-kata dalam
karena siswa mampu membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi
yang diberikan. Jawaban tertulis dari subjek FI2 ini menunjukkan bahwa FI2
memenuhi indikator memahami situasi masalah.
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2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Pada soal, subjek FI2 dapat menyimbolkan setiap informasi yang

digunakan untuk mempermudah penyelesaian masalah, ini terlihat pada gambar
berikut ini:

Gambar 4.9 Jawaban Subjek FI2 Pada Soal TahapPenyederhanaan Masalah

Pada jawaban sujek FI2 diatas terlihat bahwa FI2 dapat memecahkan
masalah tanpa instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada
situasi tertentu. Hal ini merupakan karakter dari siswa FI. Namun, jawaban tertulis
FI2 pada soalini menunjukkan bahwa FI2 memenuhi indikator tahap 2 dalam
pemodelan matematika yaitu menyederhanakan masalah matematis.
3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Pada jawaban tertulis pada soal,terlihat bahwa FI2 dapat membuat

pernyataan-pernyataan dengan variableuntuk penyelesaian masalah. Jawaban
tertulis

FI2

pada

soalmenunjukkan

bahwa

FI2memenuhi

indikator

mengasumsikan variabel yang dibutuhkan dan menyatakan hubungan antar
variabel menggunakan bahasa matematis. Dengan kata lain FI2 mampu memenuhi
tahapan ketiga dalam pemodelan matematika, yaitu menjabarkan dalam
persamaan matematika.
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4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik

Gambar 4.10 Jawaban Subjek FI2 Pada Soal Tahap Bekerja Secara Matematik

Pada jawaban tertulis pada soalsiswa FI2,pada menjawabterlihat bahwa
FI2 dapat membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari model matematika
yang digunakan, menjabarkan masalah untuk menentukan penyelesaiannya.
Jawaban tertulis FI2 pada soal menunjukkan bahwa FI2mampu bekerja secara
matematis menggunakan kemampuan matematiknya tetapi. Dengan kata lain FI2
mampu memenuhi tahapan keempat dalam pemodelan matematika, yaitu bekerja
secara matematis.
5.

Penafsiran Hasil

Gambar 4.11 Jawaban Subjek FI2 Pada Soal Tahap Penafsiran Hasil
Berdasarkan jawaban tertulis FI2 pada soal, terlihat bahwa FI2
dapatmenafsirkan hasil akhir jawaban pada pernyataan teknik pengumpulan data
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dengan kata-kata. Dalam hal ini FI2 memenuhi aspek representasi kata-kata atau
teks tertulis.Jawaban tertulis FI2 pada soal menunjukkan bahwa FI2memenuhi
indikator menginterprestasikan solusi matematika dari model yang digunakan.
Dengan kata lain FI2 mampu memenuhi tahapan kelima dalam pemodelan
matematika, yaitu penafsiran hasil. Selain itu FI2 memenuhi aspek representasi
kata-kata atau teks tertulis karena siswa menjawab soal menggunakan kata-kata
atau teks tertulis.
6.

Validasi Hasil
Dari jawaban tertulis FI2 pada soal, tidak terlihat bahwa FI2 dapat

memvalidasi solusi matematika dengan model matematika yang digunakan karena
FI2 hanya memeriksa perhitungannya saja. Jawaban tertulis FI2 pada
soalmenunjukkan bahwa FI2 tidak sepenuhnya memenuhi indikator melakukan
refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI2 tidak mampu memenuhi tahapan
keenam pada proses berpikir dalam pemodelan matematika, yaitu validasi.
c.

Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis Pemodelan Matematika
Terhadap Kemampuan Representasi Matematis Subjek FI3

1.

Memahami situasi masalah
Pada soal, subjek FI3 memahami soal dengan mengetahui dulu apa yang

diketahui di dalam soal berdasarkan hal-hal yang ditanyakan pada soal, dengan
demikian subjek FI3 mengetahui langkah apa yang akan dilakukan untuk
memberikan solusi pada pertanyaan tersebut. Pada lembar jawaban subjek FI3
menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Jawaban subjek FI3 dalam menuliskan
hal yang diketahui pada soal dapat terlihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.12 Jawaban Subjek FI3 Pada Soal Tahap Memahami Masalah

Pada gambar tersebut, siswa FI3 dapat menuliskan bagian diketahuidengan
baik sehingga terlihat bahwa FI3 telah memahami masalah yang diberikan dengan
baik. Hal ini terlihat FI3 telah menuliskan apa permasalahan yang ditanya dalam
soal tersebut, sehingga jelas apa yang akan di kerjakan selanjutnya oleh subjek
FI3 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Hal ini menunjukkan bahwa
siswa memenuhi aspek representasi kata-kata dalam karena siswa mampu
membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan.
Jawaban tertulis dari subjek FI3 ini menunjukkan bahwa FI3 memenuhi indikator
memahami situasi masalah.
2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Pada soal, subjek FI3 tidak menyimbolkan setiap informasi yang

digunakan untuk mempermudah penyelesaian masalah, ini terlihat pada gambar
berikut ini :

Gambar 4.13 Jawaban Subjek FI3 Pada Soal TahapPenyederhanaan Masalah

Pada jawaban sujek FI3 diatas terlihat bahwa FI3 dapat memecahkan
masalah tanpa instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada
situasi tertentu. Hal ini merupakan karakter dari siswa FI3. Jawaban tertulis FI3
pada soalini menunjukkan bahwa FI3 tidak memenuhi indikator tahap 2dalam
pemodelan matematika.
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3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Pada jawaban tertulis pada soal, terlihat bahwa FI3tidak dapat membuat

pernyataan-pernyataan dengan variabel,untuk penyelesaian masalah dikerjakan
melalui rumus. Hal ini menunnjukkan bahwa subjek FI3 tidak memenuhi aspek
representasi persamaan atau ekspresi matematis karena siswa tidak mampu
membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan.
Jawaban tertulis FI3 pada soalmenunjukkan bahwa FI3 tidak memenuhi
indikator mengasumsikan variabel yang dibutuhkan dan FI3tidak memenuhi
indikator menyatakan hubungan antar variabel menggunakan bahasa matematis.
Dengan kata lain FI3tidak mampu memenuhi tahapan ketiga dalam pemodelan
matematika, yaitu menjabarkan dalam persamaan matematika.
4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik

Gambar 4.14 Jawaban Subjek FI3 Pada Soal Tahap Bekerja Secara Matematis

Pada jawaban tertulis pada soalsiswa FI3, terlihat bahwa FI3 dapat
membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari model matematika yang
digunakan, yaitu pertama dalam menentukan niai pada soal subjek mengeliminasi
variable kemudian menstubtitusikan nilai variabelnya dan dikerjakan secara
runtun sampai menemukan hasilnya.
Jawaban tertulis FI3 pada soal menunjukkan bahwa FI3mampu bekerja
secara matematis menggunakan kemampuan matematiknya dengan benar. Dengan
kata lain FI3 mampu memenuhi tahapan keempat dalam pemodelan matematika,
yaitu bekerja matematis. Subjek FI3 juga memenuhi aspek representasi persamaan
atau ekspresi matematis karena siswa mampu membuat konjektur dari suatu pola

52

bilangan, serta subjek juga memenuhi aspek representasi kata-kata atau teks
tertulis karena siswa mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah
matematika dengan kata-kata.
5.

Penafsiran Hasil

Gambar 4.15 Jawaban Subjek Fi3 Pada Soal TahapHasil Matematika

Berdasarkan jawaban tertulis FI3 pada soal, terlihat bahwa FI3 dapat
menyatakan arti dari nilai-nilai yang telah dikerjakan. Jawaban tertulis FI3 pada
soal menunjukkan bahwa FI3 memenuhi indikator menginterprestasikan solusi
matematika dari model yang digunakan. Dengan kata lain FI3 mampu memenuhi
tahapan kelima dalam pemodelan matematika, yaitu penafsiran hasil. Serta hal ini
menunjukkan bahwa subjek memenuhi aspek representasi kata-kata atau teks
tertulis karena siswa mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau
teks tertulis.
6.

Validasi Hasil
Dari jawaban tertulis FI3 pada soal, tidak terlihat bahwa FI3 dapat

memvalidasi solusi matematika dengan model matematika yang digunakan karena
FI3 hanya memeriksa perhitungannya saja. Jawaban tertulis FI3 pada
soalmenunjukkan bahwa FI3 tidak sepenuhnya memenuhi indikator melakukan
refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI3 tidak mampu memenuhi tahapan
keenam pada proses berpikir dalam pemodelan matematika, yaitu validasi.
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2. ketercapaian aspek atau komponen kemampuan representasi
matematis siswa field independent dalam pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika
a. Wawancara Terhadap Subjek F11
Peneliti

: Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah menerima lembar
soal?

Subjek

: Anu kak…dibaca terus dipahami lalu setelah itu dikerjakan.

Peneliti

: Apakah Anda mengerti informasi yang ada di lembar soal?

Subjek

: Mengerti kak.

Peneliti

: Coba jelaskan apa saja yang Anda pahami dalam lembar soal ini!

Subjek

: Di soal tersebut yang diketahui Ali membeli 2 buah buku tulis,1
buah pensil,dan 1 buah penghapus dengan hargaRp,4.700
Badar membeli 1 buah buku tulis,2 buah pensil,dan 1 buah
penghapus dengan harga Rp,4.300
Andi membeli 3 buah buku tulis,2 buah pensil,dan 1 buah
penghapus dengan harga Rp,7.100

Peneliti

: Setelah membaca soal, rencana apa yang Anda lakukan ? coba
jelaskan!

Subjek

: Rencananya… awalnya bingung kak. Tapi karena pernah dapat
materi ini sebelumnya jadi ingat terus bisa mengerjakan.

Peneliti

: Apakah ada kaitannya, materi pada soal dengan materi yang
sebelumnya diberikan kepada Anda?

Subjek

: Ada kak.

Peneliti

: Coba jelaskan beberapa hal yang Anda ingat pada materi yang
berkaitan dengan soal!

Subjek

: Materi istem persamaan linear satu variable, dan materi sistem
persamaan linear dua variable kak.

Peneliti

: Setelah membuat rencana, apakah langkah selanjutnya yang
kamu lakukan?

Subjek

: Rencananya setelah itu ya langsung saya kerjakan kak.

Peneliti

: Apakah tidak ada rencana lain?
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Subjek

: Tidak ada kak

Peneliti

: Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian yang Anda
lakukan?

Subjek

: Langkah-langkahnya disamakan sama apa yang diketahui kak.

Peneliti

: Setelah mendapatkan hasilnya apakah Anda memeriksa kembali
jawabannya ?

Subjek

: Iya kak. Saya periksa kembali.

Peneliti

: Apakah jawaban yang Anda dapat sudah sesuai dengan apa yang
diketahui pada soal?

Subjek

: Sudah kak.
Terlihat pada petikan wawancara dengan FI1 pada soal menunjukkan

bahwa FI1 memenuhi indikator pedoman wawancara yaitu menerima informasi
dan mengolah informasi yang diberikan dalam suatu masalah dengan baik serta
mampu menarik kesimpulan pada penyelesaian soal tersebut. Hal ini berarti
FI1memenuhi aspek representasi kata-kata pada indikator representasi matematis
karena siswa mampu menerima informasi,mengolah informasi,serta menarik
kesimpulan pada soal yang diberikan dengan baik berdasarkan data atau
representasi yang diberikan.
b. Wawancara Terhadap Subjek FI2
Peneliti

: Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah menerima lembar soal?

Subjek

: Pertama-tama saya memisalkan kak,terus mencari yang diketahui
dan apa yang ditanyakan kak

Peneliti

: Apakah Anda mengerti informasi yang ada di lembar soal?

Subjek

: Mengerti kak

Peneliti

: Coba jelaskan apa saja yang Anda pahami dalam lembar soal ini!

Subjek

: Di soal yang diketahui setiap orang ali,badar,dan andi membeli
sebuah barang dengan jumlah yang berbeda kak

Peneliti

: Setelah membaca soal, rencana apa yang Anda lakukan ? coba
jelaskan!

Subjek

: Rencana ya langsung saya sesuaikan dengan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan,untuk mendapatkan setiap harga satu
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buah buku tulis,pensil,dan penghapus kak.
Peneliti

: Apakah ada kaitannya, materi pada soal dengan materi yang
sebelumnya diberikan kepada Anda?

Subjek

: Ada kak.

Peneliti

: Coba jelaskan beberapa hal yang Anda ingat pada materi yang
berkaitan dengan soal!

Subjek

: Materi PLSV, dan materi SPLDV.

Peneliti

: Setelah membuat rencana, apakah langkah selanjutnya
yang Anda lakukan?

Subjek

: Rencananya saya mengubah soal cerita tersebut kedalam
bentuk SPLTV kak,

Peneliti

: Apakah tidak ada rencana lain?

Subjek

: Tidak ada kak.

Peneliti

: Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian yang Anda lakukan ?

Subjek

: Langkah-langkahnya tinggal masukkan nilai-nilainya pada rumus kak.

Peneliti

: Setelah mendapatkan hasilnya apakah Anda memeriksa kembali
jawabannya ?

Subjek

: Iya kak. Tadi dicoretan terus saya pindah disini.

Peneliti

: Apakah jawaban yang Anda dapat sudah sesuai dengan apa yang
diketahui pada soal?

Subjek

: Sudah kak.

Terlihat pada petikan wawancara dengan FI2 pada soal menunjukkan
bahwa FI2 memenuhi indikator pedoman wawancara yaitu menerima informasi
dan mengolah informasi yang diberikan dalam suatu masalah dengan baik serta
mampu menarik kesimpulan pada penyelesaian soal tersebut. Hal ini berarti
FI1memenuhi aspek representasi kata-kata pada indikator representasi matematis
karena siswa mampu menerima informasi,mengolah informasi,serta menarik
kesimpulan pada soal yang diberikan dengan baik berdasarkan data atau
representasi yang diberikan
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c. Wawancara Terhadap Subjek FI3
Peneliti

: Apa yang pertama kali Anda lakukan setelah menerima lembar
soal?

Subjek

: Dibaca dulu kak, terus dipahami.

Peneliti

: Apakah Anda mengerti informasi yang ada di lembar soal?

Subjek

: Sedikit kak.

Peneliti

: Coba jelaskan apa saja yang Anda pahami dalam lembar soal ini!

Subjek

: Di soal yang diketahui ada sebuah buku tulis,pensil,dan ada
penghapus kak,terus yag ditanya harga setiap satu buah buku
tulis,pensil,dan penghapus kak itu be.

Peneliti

: Setelah membaca soal, rencana apa yang Anda lakukan ? coba
jelaskan!

Subjek

: Rencananya mencari harga satu buah buku tulis,pensil dan
penghapus kak.

Peneliti

: Apakah ada kaitannya, materi pada soal dengan materi yang
sebelumnya diberikan kepada Anda?

Subjek

: Ada kak.

Peneliti

: Coba jelaskan beberapa hal yang Anda ingat pada materi yang
berkaitan dengan soal!

Subjek

: Materi SPLDV sama SPLSV.

Peneliti

: Apakah tidak ada rencana lain?

Subjek

: Tidak ada kak

Peneliti

: Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian yang Anda lakukan ?

Subjek

: Memasukkan nilai-nilai yang ada ke dalam bentuk sistem
persamaan linear tiga variable kak.

Peneliti

: Setelah mendapatkan hasilnya apakah Anda memeriksa kembali
jawabannya ?

Subjek

: Tidak kak

Peneliti

: Apakah jawaban yang Anda dapat sudah sesuai dengan apa yang
diketahui pada soal?

Subjek

: Belum Kak.
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d. Deskripsi Data Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan

Matematika

dan

Wawancara

Terhadap

Kemampuan

Representasi Matematis
Berdasarkan hasil lembar tes pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematika dan hasil wawancara terhadap kemampuan representasi matematis
maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data tersebut. Data yang
didapatkan pada penelitian, terdapat beberapa tahap pemodelan dan indikator
yang telah mampu dimunculkan oleh siswa dan juga terdapat beberapa yang tidak
muncul. Secara umum data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel 4.4
Data Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis Pemodelan Matematika dan
Wawancara Terhadap Kemampuan Representasi Matematis
Pemodelan

Indikator Kemampuan

Matematika

Representasi Matematis

Situasi

masalah

sebenarnya

Membuat

situasi

berdasarkan

maslah

data

Subjek FI1

Subjek FI2

Subjek FI3

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

atau

representasi yang diberikan.
Penyederhanaan

Menuliskan

langkah-langkah

situasi

penyelesaian matematika dengan
kata-kata.

Model

situasi

masalah

Menyusun cerita yang sesuai
dengan suatu representasi yang
disajikan.

Bekerja

secara

Membuat persamaan atau model

matematis

matematika dari representasi lain

menggunakan

yang diberikan.

kemampuan
matematika
Membuat gambar atau pola-pola
geometri.
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Pemodelan

Indikator Kemampuan

Matematika

Representasi Matematis
Membuat konjektur dari suatu

Subjek FI1

Subjek FI2

Subjek FI3

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

-

pola bilangan.
Membuat

gambar

memperjelas

untuk

masalah

dan

memfasilitasi penyelesaiannya.
Penafsiran hasil

Menyelesaikan masalah dengan
melibatkan ekspresi matematis.
Menyajikan kembali data atau
informasi dari suatu representasi
diagram, tabel atau grafik.
Menjawab

soal

dengan

menggunakan kata-kata atau teks
tertulis

Menggunakan representasi visual
untuk menyelesaikan masalah.
Menuliskan

interpretasi

atau

suatu representasi.
Validasi Hasil

e.

Deskripsi Data Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan

Matematika

dan

Wawancara

Terhadap

Kemampuan

Representasi Matematis Subjek FI1
1.

Memahami situasi masalah
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soal dapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
wawancara, bahwa pada soal, FI1 dapat menyatakan apa yang diketahui dari soal
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dan FI1 dapat menyatakan apa yang ditanyakan pada soal. Hal ini menunjukkan
bahwa FI1 memenuhi indikator memahami situasi masalah. Jadi berdasarkan
jawaban yang diberikan siswa FI1 dapat disimpulkan bahwa FI1 mampu
memenuhi tahapan pertama dalam pemodelan matematika serta memenuhi aspek
representasi kata-kata.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada situasi
masalah sebenarnya siswa mampu menyajikan situasi yang diberikan dalam suatu
masalah. Situasi masalah dari dunia nyata bisa berupa gambar atau tulisan atau
keduanya. Dalam transisi situasi masalah sebenarnya dengan mental representasi
dari sebuah situasi (MRS), seseorang individu sedikit banyak akan mencoba
memahami masalah (understanding the task). Dalam pemahaman masalah terjadi
mental rekontruksi, yang mana bersifat implisit dan sebagian besar individu tidak
menyadarinya.
2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soaldapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
wawancara, bahwa pada soalsubjekFI1 dapat memecahkan masalah tanpa
instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada situasi tertentu.
Hal ini merupakan karakter dari siswa FI. Dalam hal ini subjek FI1juga
melakukan mental representasi yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) yang menyatakan bahwa
saat memahami permasalahan seorang individu melakukan mental representasi
yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah dalam rangka memperoleh
gambaran umum dari apa yang dilihat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh
informasi yang releven yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soal dapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesenjangan dengan kutipan
wawancara, FI3 tidak membuat pernyataan-pernyataan dengan variabel dan FI3
tidak dapat merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Akan tetapi,
FI3 mampu menyelesaikan soal berdasarkan rumus yang diketahuinya. Hal ini
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menunjukkan bahwa FI3 memenuhi indikator mengasumsikan variabel yang
dibutuhkan dan FI3 memenuhi indikator menyatakan hubungan antar variabel
menggunakan bahasa matematis. Dengan kata lain FI3 mampu memenuhi tahapan
ketiga dalam pemodelan matematika, yaitu menjabarkan dalam persamaan
matematika. Namun, FI1 juga memenuhi aspek representasi persamaan atau
ekspresi matematis karena siswa mampu membuat persamaan atau model
matematika.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa model dari situasi
masalah atau model ‘’sebenarnya’’ biasanya dibagun pada level internal individu.
Sehingga pada tahap ini telah terjadi koneksi kuat terhadap MRS. Dan juga dapat
berarti bahwa level dari eksternal representasi (sketsa atau formula) dapat
mewakili model situasi masalah dengan baik. Akan tapi hal ini sangat bergantung
pada

pernyataan

verbal

dari

individu

ketika

membuat

representasi

eksternal.Transisi dari model dari situasi masalah ke model matematika
(mathematical

model)

mengikuti

karakteristik sebagai

berikut:

individu

mengalami peningkatan dalam pematematikaan berupa kegiatan penjabarkan
dalam persamaan matematika dari model yang telah dibuat (mathematizing), lebih
dari itu pengetahuan extra-mathematika (bergantung pada soal) sangat dibutuhkan
individu dan digunakan dalam membangun model matematika.
4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI2 dapat membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari
model matematika yang digunakan dan FI2 dapat menyatakan solusi matematika
dari model matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa FI2
memenuhi indikator proses pemecahan masalah untuk menemukan solusi. Dengan
kata lain FI2 mampu memenuhi tahapan keempat dalam pemodelan matematika,
yaitu bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik serta
memenuhi aspek representasi visual karena siswa mampu menyajikan kembali
data atau informasi dari suatu representasi diagram, tabel atau grafik serta mampu
menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Selain itu FI2
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juga memenuhi aspek representasi persamaan atau ekspresi matematika karena
siswa mampu menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada tahap ini
individu membuat eksternal representasi terkait sektsa atau formula permasalahan.
Selanjutnya keterangan lisan individu lebih pada tingkat pematematikaannya.
Dalam

transisi

dari

matematika

model

ke

pada

hasil

matematik

(mathematicresult) indvidu menggunakan kemampuan matematikanya.
5.

Penafsiran Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI1 dapat menyatakan arti dari nilai-nilai variabel yang
diperoleh pada solusi matematika. Hal ini menunjukkan bahwa FI1 memenuhi
indikator menginterprestasikan solusi matematika dari model yang digunakan.
Dengan kata lain FI1 mampu memenuhi tahapan kelima pada dalam pemodelan
matematika, yaitu penafsiran. Namun, FI2 juga memenuhi aspek representasi
kata-kata.
Hal ini berarti sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa seorang
individu biasanya menuliskan hasil perkerjaan mereka, yang mereka peroleh
berdasarkan model yang dibangun. Penafsiran hasil berlangsung pada transisi dari
hasil kegiatan pematematikaan kepada real result. Dan juga pada tahap ini
individu biasanya melakukan dengan tidak menyadarinya.
6.

Validasi Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI1 tidak dapat memvalidasi solusi matematika dengan model
matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa FI1 tidak memenuhi
indikator melakukan refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI1 tidak mampu
memenuhi tahapan keenam pada proses berpikir dalam pemodelan matematika,
yaitu validasi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa memvalidasi hasil
merupakan sebuah hasil akhir dari proses pematematikaan sebuah masalah dengan
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pemodelan. Dalam memvalidasi hasil yang mereka peroleh, individu akan
berpikir terntang hubungan antara hasil sebenarnya dengan MRS yang mereka
miliki. Hal ini dapat menjadi sebuah kebenaran atau sebaliknya. Pada dasarnya
berdasarkan hasil yang diperoleh, ada dua cara untuk memvalidasinya: (1)
validasi intuitif. Inidividu mencari tahu pada dalam dirinya sendiri, terkait
kemungkinan benar atau salah akan hasil yang mereka peroleh. Dalam cara ini
alasan tidak menjadi bagian penting untuk dijelaskan. (2) validasi berbasis
pengetahuan. validasi ini bergantung pada pengetahuan matematika yang
diperlukan dalam masalah.
f. Deskripsi Data Hasil Lembar Tes Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan

Matematika

dan

Wawancara

Terhadap

Kemampuan

Representasi Matematis Subjek FI2
1.

Memahami situasi masalah
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soaldapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
wawancara, bahwa pada soal, FI2 dapat menyatakan apa yang diketahui dari soal
dan FI2 dapat menyatakan apa yang ditanyakan pada soal. Hal ini menunjukkan
bahwa FI2 memenuhi indikator memahami situasi masalah. Jadi berdasarkan
jawaban yang diberikan siswa FI2 dapat disimpulkan bahwa FI2 mampu
memenuhi tahapan pertama dalam pemodelan matematika.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada situasi
masalah sebenarnya siswa mampu menyajikan situasi yang diberikan dalam suatu
masalah. Situasi masalah dari dunia nyata bisa berupa gambar atau tulisan atau
keduanya. Dalam transisi situasi masalah sebenarnya dengan mental representasi
dari sebuah situasi (MRS), seseorang individu sedikit banyak akan mencoba
memahami masalah (understanding the task). Dalam pemahaman masalah terjadi
mental rekontruksi, yang mana bersifat implisit dan sebagian besar individu tidak
menyadarinya.
2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soaldapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
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wawancara, bahwa pada soal subjekFI2 dapat memecahkan masalah tanpa
instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada situasi tertentu.
Hal ini merupakan karakter dari siswa FI2. Namun, FI2 juga melakukan
permisalan untuk menyederhanakan masalah dalam variable yang-variabel yang
diharapkan ada. Dengan demikian subjek FI2 tidakmelakukan mental representasi
yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) yang menyatakan bahwa
saat memahami permasalahan seorang individu melakukan mental representasi
yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah dalam rangka memperoleh
gambaran umum dari apa dilihat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi
yang releven yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara soal dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara, FI2
mampumembuat

pernyataan-pernyataan

dengan

variabel

dan

FI2dapat

merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Dan FI2 juga mampu
menyelesaikan soal berdasarkan rumus yang diketahuinya. Hal ini menunjukkan
bahwa FI2 memenuhi indikator mengasumsikan variabel yang dibutuhkan dan FI2
memenuhi indikator menyatakan hubungan antar variabel menggunakan bahasa
matematis. Dengan kata lain FI2 mampu memenuhi tahapan ketiga dalam
pemodelan matematika, yaitu menjabarkan dalam persamaan matematika.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa model dari situasi
masalah atau model ‘’sebenarnya’’ biasanya dibagun pada level internal individu.
Sehingga pada tahap ini telah terjadi koneksi kuat terhadap MRS. Dan juga dapat
berarti bahwa level dari eksternal representasi (sketsa atau formula) dapat
mewakili model situasi masalah dengan baik. Akan tapi hal ini sangat bergantung
pada

pernyataan

verbal

dari

individu

ketika

membuat

representasi

eksternal.Transisi dari model dari situasi masalah ke model matematika
(mathematical

model)

mengikuti

karakteristik sebagai

berikut:

individu

mengalami peningkatan dalam pematematikaan berupa kegiatan penjabarkan
dalam persamaan matematika dari model yang telah dibuat (mathematizing), lebih
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dari itu pengetahuan extra-mathematika (bergantung pada soal) sangat dibutuhkan
individu dan digunakan dalam membangun model matematika.
4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI2 dapat membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari
model matematika yang digunakan dan FI2 dapat menyatakan solusi matematika
dari model matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa FI2
memenuhi indikator proses pemecahan masalah untuk menemukan solusi. Dengan
kata lain FI2 mampu memenuhi tahapan keempat dalam pemodelan matematika,
yaitu bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik serta
memenuhi aspek representasi visual karena siswa mampu menyajikan kembali
data atau informasi dari suatu representasi diagram, tabel atau grafik serta mampu
menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Selain itu FI2
juga memenuhi aspek representasi persamaan atau ekspresi matematika karena
siswa mampu menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada tahap ini
individu membuat eksternal representasi terkait sektsa atau formula permasalahan.
Selanjutnya keterangan lisan individu lebih pada tingkat pematematikaannya.
Dalam

transisi

dari

matematika

model

ke

pada

hasil

matematik

(mathematicresult) indvidu menggunakan kemampuan matematikanya.
5.

Penafsiran Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal nomor 1 dan 2, FI2 dapat menyatakan arti dari nilai-nilai variabel
yang diperoleh pada solusi matematika. Hal ini menunjukkan bahwa FI2
memenuhi indikator menginterprestasikan solusi matematika dari model yang
digunakan. Dengan kata lain FI2 mampu memenuhi tahapan kelima pada dalam
pemodelan matematika, yaitu penafsiran. Namun, FI2 juga mampu memenuhi
aspek representasi kata-kata.
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Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa seorang individu
biasanya menuliskan hasil perkerjaan mereka, yang mereka peroleh berdasarkan
model yang dibangun. Penafsiran hasil berlangsung pada transisi dari hasil
kegiatan pematematikaan kepada real result. Dan juga pada tahap ini individu
biasanya melakukan dengan tidak menyadarinya.
6.

Validasi Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI2 tidak dapat memvalidasi solusi matematika dengan model
matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa FI2 tidak memenuhi
indikator melakukan refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI2 tidak mampu
memenuhi tahapan keenam pada proses berpikir dalam pemodelan matematika,
yaitu validasi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa memvalidasi hasil
merupakan sebuah hasil akhir dari proses pematematikaan sebuah masalah dengan
pemodelan. Dalam memvalidasi hasil yang mereka peroleh, individu akan
berpikir terntang hubungan antara hasil sebenarnya dengan MRS yang mereka
miliki. Hal ini dapat menjadi sebuah kebenaran atau sebaliknya. Pada dasarnya
berdasarkan hasil yang diperoleh, ada dua cara untuk memvalidasinya: (1)
validasi intuitif. Inidividu mencari tahu pada dalam dirinya sendiri, terkait
kemungkinan benar atau salah akan hasil yang mereka peroleh. Dalam cara ini
alasan tidak menjadi bagian penting untuk dijelaskan. (2) validasi berbasis
pengetahuan. validasi ini bergantung pada pengetahuan matematika yang
diperlukan dalam masalah.
g. Deskripsi data hasil lembar tes pemecahan masalah berbasis
pemodelan

matematika

dan

wawancara

terhadap

kemampuan

representasi matematis subjek fi3
1.

Memahami situasi masalah
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soaldapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
wawancara, bahwa pada soal, FI3 dapat menyatakan apa yang diketahui dari soal
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dan FI3 dapat menyatakan apa yang ditanyakan pada soal. Hal ini menunjukkan
bahwa FI3 memenuhi indikator memahami situasi masalah. Jadi berdasarkan
jawaban yang diberikan siswa FI3 dapat disimpulkan bahwa FI3 mampu
memenuhi tahapan pertama dalam pemodelan matematika.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada situasi
masalah sebenarnya siswa mampu menyajikan situasi yang diberikan dalam suatu
masalah. Situasi masalah dari dunia nyata bisa berupa gambar atau tulisan atau
keduanya. Dalam transisi situasi masalah sebenarnya dengan mental representasi
dari sebuah situasi (MRS), seseorang individu sedikit banyak akan mencoba
memahami masalah (understanding the task). Dalam pemahaman masalah terjadi
mental rekontruksi, yang mana bersifat implisit dan sebagian besar individu tidak
menyadarinya.
2.

Mental Representasi masalah/ penyederhanan situasi
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara pada soaldapat dilakukan

triangulasi data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan
wawancara, bahwa pada soalsubjekFI3 dapat memecahkan masalah tanpa
instruksi tertentu dan dapat menentukan strukturnya sendiri pada situasi tertentu.
Hal ini merupakan karakter dari siswa FI. Dengan demikian subjek FI3
tidakmelakukan mental representasi yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah.
Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) yang menyatakan
bahwa saat memahami permasalahan seorang individu melakukan mental
representasi yaitu berupa penyerdehanaan situasi masalah dalam rangka
memperoleh gambaran umum dari apa dilihat. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh informasi yang releven yang dapat digunakan dalam pemecahan
masalah.
3.

Model situasi masalah/ Menjabarkan dalam persamaan matematika
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara soal dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
FI3tidak dapat membuat pernyataan-pernyataan dengan variabel dan FI3juga tidak
dapat merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Hal ini
menunjukkan bahwa FI3tidak memenuhi indikator mengasumsikan variabel yang
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dibutuhkan dan FI3 memenuhi indikator menyatakan hubungan antar variabel
menggunakan bahasa matematis. Dengan kata lain FI3tidak mampu memenuhi
tahapan ketiga dalam pemodelan matematika, yaitu menjabarkan dalam
persamaan matematika.
Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa model dari
situasi masalah atau model ‘’sebenarnya’’ biasanya dibagun pada level internal
individu. Sehingga pada tahap ini telah terjadi koneksi kuat terhadap MRS. Dan
juga dapat berarti bahwa level dari eksternal representasi (sketsa atau formula)
dapat mewakili model situasi masalah dengan baik. Akan tapi hal ini sangat
bergantung pada pernyataan verbal dari individu ketika membuat representasi
eksternal.Transisi dari model dari situasi masalah ke model matematika
(mathematical

model)

mengikuti

karakteristik sebagai

berikut:

individu

mengalami peningkatan dalam pematematikaan berupa kegiatan penjabarkan
dalam persamaan matematika dari model yang telah dibuat (mathematizing), lebih
dari itu pengetahuan extra-mathematika (bergantung pada soal) sangat dibutuhkan
individu dan digunakan dalam membangun model matematika.
4.

Bekerja secara matematis menggunakan kemampuan matematik
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI3 dapat membuat langkah-langkah pemecahan masalah dari
model matematika yang digunakan dan FI3 dapat menyatakan solusi matematika
dari model matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa
FI3memenuhi indikator proses pemecahan masalah untuk menemukan solusi.
Dengan kata lain FI3 mampu memenuhi tahapan keempat pada proses berpikir
dalam pemodelan matematika, yaitu bekerja secara matematis menggunakan
kemampuan matematik serta memenuhi aspek representasi persamaan atau
ekspresi matematis dan aspek representasi visual.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa pada tahap ini
individu membuat eksternal representasi terkait sektsa atau formula permasalahan.
Selanjutnya keterangan lisan individu lebih pada tingkat pematematikaannya.
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Dalam

transisi

dari

matematika

model

ke

pada

hasil

matematik

(mathematicresult) indvidu menggunakan kemampuan matematikanya.
5.

Penafsiran Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal, FI3 dapat menyatakan arti dari nilai-nilai variabel yang
diperoleh pada solusi matematika. Hal ini menunjukkan bahwa FI3 memenuhi
indikator menginterprestasikan solusi matematika dari model yang digunakan.
Dengan kata lain FI3 mampu memenuhi tahapan kelima dalam pemodelan
matematika yaitu penafsiran serta memenuhi aspek representasi kata-kata atau
teks tertulis dan aspek representasi visual.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa seorang individu
biasanya menuliskan hasil perkerjaan mereka, yang mereka peroleh berdasarkan
model yang dibangun. Penafsiran hasil berlangsung pada transisi dari hasil
kegiatan pematematikaan kepada real result. Dan juga pada tahap ini individu
biasanya melakukan dengan tidak menyadarinya.
6.

Validasi Hasil
Dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dapat dilakukan triangulasi

data. Hasil tes tertulis menunjukkan kesesuaian dengan kutipan wawancara,
bahwa pada soal nomor 1 dan 2, FI3 tidak dapat memvalidasi solusi matematika
dengan model matematika yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa FI3 tidak
memenuhi indikator melakukan refleksi tentang hasil. Dengan kata lain FI3 tidak
mampu memenuhi tahapan keenam pada proses berpikir dalam pemodelan
matematika, yaitu validasi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Borromeo (2006) bahwa memvalidasi hasil
merupakan sebuah hasil akhir dari proses pematematikaan sebuah masalah dengan
pemodelan. Dalam memvalidasi hasil yang mereka peroleh, individu akanberpikir
terntang hubungan antara hasil sebenarnya dengan MRS yang mereka miliki. Hal
ini dapat menjadi sebuah kebenaran atau sebaliknya. Pada dasarnya berdasarkan
hasil yang diperoleh, ada dua cara untuk memvalidasinya: (1) validasi intuitif.
Inidividu mencari tahu pada dalam dirinya sendiri, terkait kemungkinan benar
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atau salah akan hasil yang mereka peroleh. Dalam cara ini alasan tidak menjadi
bagian penting untuk dijelaskan. (2) validasi berbasis pengetahuan. validasi ini
bergantung pada pengetahuan matematika yang diperlukan dalam masalah
C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Kemampuan Representasi Matematis Siswa Field Independenct
Berdasarkan deskripsi data hasil jawaban tertulis penyelesaian soal
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika maupun hasil wawancara,
terlihat bahwa ketiga subjek penelitian siswa field independentsecara umum
menunjukkan hasil yang tidak begitu berbeda dalam menyelesaikan soal
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika yang diberikan. Subjek FI1,
FI2, dan FI3 mengerjakan dan memberikan beberapa solusi atau cara yang
berbeda. Ketiga subjek ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam langkahlangkah penyelesaiannya. Namun dalam proses pemecahan atau penyelesaian
masalah ketiga subjek telah melaksanakan tahap-tahap penyelesaian masalah
dengan baik. Sesuai dengan pendapat Desmita (2014: 148) yang menyatakan
bahwa siswa dengan gaya kognitif field independentlebih cenderung dapat
memecahkan masalah dengan baik dan lancar karena pada dasarnya siswa
fieldindependentmampu menguraikan masalah yang komplek menjadi lebih
sederhana sehingga mudah untuk diselesaikannya. Hal ini juga diperkuat oleh
pendapat Junita (2016:204) peserta didik field independent mempunyai
kemampuan yang lebih baik dalam representasi matematis.
Dari penyelesaian lembar tugas dan wawancara akan diketahui dan
dideskripsikan terkait ketercapaian aspek atau komponen kemampuan representasi
matematis siswa field independentsebagai berikut:
1.

Aspek Representasi visual
Dalam aspek representasi visual ada 2 indikator yang seharusnya

dimunculkan oleh subjek. Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar soal
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika materi sistem persamaan
linear tiga variable (SPLTV) dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa Subjek
FI1, FI2, dan FI3 dalam menjawab soal telah memenuhi semua tahapan
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika dimulai dari tahap
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memahami masalah, penyederhanaan/ strukturisasi masalah, menjabarkan dalam
persamaan matematika, bekerja secara matematis menggunakan kemampuan
matematik, penafsiran hasil serta validasi hasil.
Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tahap pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika, maka ketiga subjek telah mampu memunculkan
aspek representasi visualnya pada soal pada tahapan pertama pemodelan
matematika yaitu memahami masalah karena pada tahap ini siswa mampu
menyajikan kembali apa yang telah diketahui serta yang ditanyakan pada soal
cerita tersebut dari suatu representasi kata-kata, tabel atau grafik dan dapat
menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Sejalan dengan
Eka (2017:84) indikator yang harus terpenuhi pada aspek representasi visual yaitu
pertama menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi diagram,
tabel atau grafik. Indikator kedua yaitu menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Amelia (2013:20)
bahwa indicator yang muncul merupakan indikator representasi matematis visual.
2.

Aspek Representasi Persamaan atau Ekspresi Matematika
Dalam aspek representasi persamaan atau ekspresi matematika ada 3

indikator yang seharusnya dimunculkan oleh subjek. Berdasarkan hasil penelitian
dan deskripsi lembar soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matemtaika
materi SPLTVdan hasil wawancara, menunjukkan bahwa aspek representasi
persamaan atau ekspresi matematika yang FI1 penuhi untuk soal adalah indikator
menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis terjadi pada
tahapan keempat pemodelan matematika yaitu bekerja secara matematis
menggunakan kemampuan matematik. Sementara untuk 2 indikator lainnya
subejk FI1telah memenuhi indikator menyelesaikan masalah dengan ekpresi
matematispada saat menyelesaikan masalah pada soal.Selanjutnya untuk subjek
FI2aspek representasi persamaan atau ekspresi matematika yang FI1 penuhi pada
soal juga terpenuhi pada subjek FI2 pada saat menyelesaikan masalah yang ada
pada soal.
Selanjutnya untuk subjek FI3dari ketiga indikator yang ada untuk soal
nomor 1, FI3 dapat memenuhi 2 indikator yaitu indicator memahami masalah dan
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menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematik pada tahap
keempat dalam pemodelan matemaika yaitu bekerja secara matematis
menggunakan kemampuan matematisnya. Jadi dapat disimpulkan FI1, FI2
maupun FI3 menunjukan bahwa ketiga subjek ini telah mampu menimbulkan
aspek representasi persamaan atau ekspresi matematika dengan baik. Namun
berdasarkan jawaban dan hasil wawancara, subjek field independenthanya mampu
memunculkan 2 dari 3 indikator yang diharapkan yaitu membuat persamaan atau
model matematika dari representasi lain yang diberikan dan indikator kedua yaitu
menyelesaikan maslah dengan melibatkan ekspresi matematika.Sejalan dengan
Eka (2017:84) indikator yang harus dipenuhi pada aspek representasi persamaan
atau ekspresi matematika yaitu pertama membuat persamaan atau model
matematika dari representasi lain yang diberikan. Kedua, membuat konjektur dari
suatu pola bilangan. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi
matematis. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Amelia (2013:20) bahwa
indikator yang muncul merupakan indikator kemampuan representasi matematis
persamaan atau ekspresi matematika.
3.

Aspek Representasi Kata-kata atau Teks Tertulis
Dalam aspek representasi kata-kata atau teks tertulis, ada 5 indikator yang

diharapkan ataupun dimunculkan oleh subjek.Berdasarkan hasil penelitian lembar
soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika materi SPLTV dan hasil
wawancara, menunjukkan bahwa Subjek FI1 telah mampu menimbulkan hampir
setiap aspek representasi kata-kata di tahapan pemodelan matematika yang
berbeda. Aspek representasi kata-kata yang muncul pada ialah, pertama indikator
masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan yang terjadi pada
tahapan pertama pemodelan matematika yaitu memahami masalah. Kedua,
indikator menuliskan interpretasi atau suatu representasi terjadi pada tahapan
kedua dalam pemodelan matematika yaitu penyederhanaan/ strukturisasi masalah.
Ketiga, indikator menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang
disajikan dan indikator menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks
tertulis yang disajikan terjadi pada tahapan kelima dalam pemodelan matematika
yaitu penafsiran hasil.
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Selanjutnya untuk subyek FI2, juga hampir setiap aspek representasi katakata yang dapat dimunculkan diantaranya: pertama indikator masalah berdasarkan
data atau representasi yang diberikan yang terjadi pada tahapan pertama
pemodelan matematika yaitu memahami masalah. Kedua, indikator menuliskan
interpretasi atau suatu representasi terjadi pada tahapan kedua dalam pemodelan
matematika yaitu penyederhanaan/ strukturisasi masalah. Ketiga, indikator
menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis yang disajikan
terjadi pada tahapan kelima dalam pemodelan matematika yaitu penafsiran hasil.
Selanjutnya untuk subjek FI3, aspek representasi kata-kata yang muncul
diantaranya: pertama indikator masalah berdasarkan data atau representasi yang
diberikan yang terjadi pada tahapan pertama pemodelan matematika yaitu
memahami masalah. Kedua, indikator menyusun cerita yang sesuai dan indikator
menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis yang disajikan
terjadi pada tahapan kelima dalam pemodelan matematika yaitu penafsiran hasil.
Jadi berdasarkan jawaban dan hasil wawancaradapat disimpulkan bahwa
FI1, FI2 maupun FI3 menunjukan bahwa ketiga subjek ini telah mampu
menimbulkan aspek representasi kata-kata atau teks tertulis dengan baik. Ada 4
indikator yang berhasil dimunculkan oleh masing-masing subjek.4 indikator
tersebut adalah membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang
diberikan, menuliskan interpretasi atau suatu representasi, menyusun cerita yang
sesuai dengan suatu representasi yang disajikan, menjawab soal dengan
menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Sejalan dengan Eka (2017:84) 5
indikator representasi kata-kata atau teks tertulis diantaranya membuat situasi
masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, menuliskan
interpretasi atau suatu representasi, menuliskan langkah-langkah penyelesaian
masalah matematika dengan kata-kata, menyusun cerita yang sesuai ddengan
suatu representasi yang disajikan, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata
atau teks tertulis. Hal ini juga di perkuat pendapat Amelia (2013:20) bahwa
kelima indicator tersebut merupakan indicator kemampuan representasi matematis
kata-kata atau teks tertulis.
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2. Ketercapaian Aspek Kemampuan Representasi Matematis terhadap
langkah pemecahan masalah berbasis pemodelan matemaika subjek Field
Independent

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketercapaian
aspek kemampuan represesntasi siswa Field Independent terhadap langkah
pemecahan masalah pemodelan matematika pada tabel 4.5:
Tabel 4.5
Ketercapaian Aspek Kemampuan Representasi Matematis terhadap langkah pemecahan
masalah berbasis pemodelan matemaika subjek Field Independent
Subjek FI

Langkah pemecahan masalah
berbasis pemodelan matematika

Persamaan
Visual

atau Ekspresi
Matematika

Kata-kata atau
Teks Tertulis

Memahami situasi masalah

V

V

V

Penyederhanaan/ strukturisasi masalah

V

V

-

Menjabarkan dalam persamaan

V

V

-

V

V

V

Penafsiran hasil

V

V

V

Validasai Hasil

-

-

-

matematika
Bekerja secara matematis
menggunakan kemampuan matematik

a. Tingkat Kemampuan Representasi Matematis
Penentuan skor tes kemampuan representasi matematis berdasarkan rubrik
pedoman penskoran tes kemampuan representasi matematis. Melalui pedoman
penskoran tes kemampuan representasi diperoleh nilai maksimum seluruh item 10
dan nilai minimumnya adalah 0. Tabel berikut menunjukkan kriteria kemampuan
representasi matematis.
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Tabel 4.6
Kriteria Kemampuan Representasi Matematis
No.

Formula

Kriteria Kemampuan
Representasi Matematis

1

X>8

Baik sekali

2

6 ≤ X <8

Baik

3

4≤X<6

Sedang

4

2≤X<4

Kurang

5

X<2

Sangat kurang

Keterangan:
X

= Skor kemampuan representasi matematis

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tahap penyelesaian masalah
maka ketiga subjek dapat diberi skor berdasarkan pedoman penskoran
kemampuan representasi matematis sebagai berikut:
Tabel 4.7
Penskoran Kemampuan Representasi Matematis Subjek Field Independent
Aspek Kemampuan Representasi Matematis
Persamaan
Subjek
Visual

atau
Ekspresi
Matematika

Kata-kata

Jumlah Skor

atau Teks

Jumlah Skor
Maksimal

Tertulis

FI1

4

2

2

8

10

FI2

4

2

2

8

10

FI3

3

1

2

6

10

32

30

Jumlah
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Penskoran ini didapat berdasarkan berapa jumlah indikator kemampuan
representasi yang mampu dimunculkan oleh siswa field independent dibandingkan
dengan jumlah indikator kemampuan representasi yang seharusnya muncul.
Modifikasi penskorannya setiap siswa mendapat skor 1 dari setiap indikator
kemampuan representasi matematis yang muncul.
Dari tabel tersebut telah didapatkan skor masing-masing subjek. FI1
diketahui memiliki skor 4 untuk aspek representasi visual, 2 untuk aspek
representasi persamaan atau ekspresimatematis dan 2 untuk aspek representasi
kata-kata atau teks tertulis. Jumlah dari ketiga aspek kemampuan representasi
yang FI1 peroleh adalah 8. Berdasarkan tabel 4.5 maka FI1 berada pada tingkatan
kemampuan representasi yang baik sekali.
Selanjutnya untuk FI2 diketahui memiliki skor 4 untuk aspek representasi
visual, 2 untuk aspek representasi persamaan atau ekspresimatematis dan 2 untuk
aspek representasi kata-kata atau teks tertulis. Jumlah dari ketiga aspek
kemampuan representasi yang FI2 peroleh adalah 8. Berdasarkan tabel 4.5 maka
FI2 berada pada tingkatan kemampuan representasi yang baik sekali.
Selanjutnya untuk FI3 diketahui memiliki skor 3 untuk aspek representasi
visual, 1 untuk aspek representasi persamaan atau ekspresi matematis dan 2 untuk
aspek representasi kata-kata atau teks tertulis. Jumlah dari ketiga aspek
kemampuan representasi yang FI3 peroleh adalah 6. Berdasarkan tabel 4.5 maka
FI3 berada pada tingkatan kemampuan representasi yang baik.
Dari skor yang diperoleh oleh setiap subjek jika kesemua dijumlahkan
dan dicari skor rata-ratanya, maka ketiga subjek akan memiliki rata-rata skor
kemampuan representasi matematis yaitu 8,3.Jadi, berdasarkan hasil penskoran
kemampuan representasi matematis maka secara umum siswa dengan gaya
kognitif field independent memiliki tingkat kemampuan baik dalam pemecahan
masalah berbasis pemodelan matematika.

BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pada penelitian ini secara umum indikator kemampuan representasi
matematis yang muncul dari siswa field independent dalam menyelesaikan
soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada materi sistem
persamaan linear tiga variable (SPLTV) adalah menyajikan kembali data atau
informasi dari suatu representasi diagram, tabel atau grafik; menggunakan
representasi visual untuk menyelesaikan masalah; menyelesaikan masalah
dengan melibatkan ekspresi matematis; membuat persamaan atau model
matematika dari representasi yang diberikan; membuat situasi masalah
berdasarkan data atau representasi yang diberikan; menuliskan interpretasi
atau

suatu

representasi;

menuliskan

langkah-langkah

penyelesaian

matematika dengan kata-kata; menyusun cerita yang sesuai dengan suatu
representasi yang disajikan; menjawab soal dengan menggunakan kata-kata
atau teks tertulis.
2.

Berdasarkan ketercapaian indikator kemampuan reprentasi matematis maka
tingkat kemampuan representasi matematis siswa field Independent dalam
menyelesaikan soal pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika pada
materi SPLTV berada pada tingkat baik sekali dengan skor kemampuan
representasi matematis secara umum adalah 8,3.

B. Implikasi
Berdasarkan penelitian yang telah dikakukan, siswa dengan gaya belajar
koognitif

field

independent

telah

mampu

memperlihatkan

kemampuan

representasi matematisnya dengan baik. Akan tetapi, meskipun memiliki satu
gaya belajar yang sama, tetap ada sedikit perbedaan diantara mereka.
Seorang guru sangat berperan penting dalam menimbulkan kemampuan
representasi matematis siswa. Dengan kemampuan seorang guru memunculkan
hal tersebut pada siswa tentunya akan membuat siswa lebih paham dan tertarik
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pada pembelajaran matematika, kususnya pada materi sistem persamaan linear
tiga variable (SPLTV).
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran dari penulis
antara lain:
1.

Dengan mempertimbangkan kemampuan representasi matematis siswa,
seorang guru matematika hendaknya dalam proses pembelajaran mampu
membiasakan para siswanya untuk berpikir dan menyelesaikan masalah yang
baru dan tidak monoton pada contoh soal saja. Pembelajaran berbasis
pemecahan masalah berbasis pemodelan matematika akan membangkitkan
kemampuan siswa.

2.

Hendaknya guru memberikan pembelajaran matematika yang lebih
melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan dan mengkonstruksi suatu
konsep atau prinsip dalam materi yang diajarkan

3.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk
penelitian selanjutnya mengenai kemampuan representasi matematis siswa
berdasarkan gaya kognitif dalam pemecahan masalah berbasis pemodelan
matematika.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim,2015: Al-quran dan terjemahannya. Kementerian Agama RI,Jakarta
Alawiyah, Tuti. 2017. Pengaruh Pembelajaran Tutor Sebaya Untuk
Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP.
SESIOMADIKA. Hlm. 650-657
Desmita. 2014. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Dym, C. L. 2004. The Principles of Mathematical Modeling (2nd ed.).
California: Claremont.
Eric, Chan Chun Ming. 2009. Mathematical Modelling as Problem Solving
for Children in the Singapore Mathematics Classroom. Journal of
Science and Mathematics Education in Southeast Asia, Vol. 32.
Hlm.36-61.
Hamiyah, NurdanJauhar, Muhammad. 2014. Strategi Belajar-Mengajar di
Kelas. Jakarta: PrestasiPustakarya.
Hartono,

Yusuf.

2009.

Matematika

Strategi

Pemecahan

Masalah.

Yogyakarta: GrahaIlmu.
Kartini. 2009. Peranan Representasi Dalam Pembelajaran Matematika.
Prosiding.
Mahardiyanti 2014. Koneksi Kemampuan Represenntasi Matematis Tipe
Visual Simbolik Siswa
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya.

78

79

Patriani. 2016. Kemampuan Pemodelan Matematika dalam Realistik
Mathematis Education (RME). JES-MAT. Vol 2 No.1.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Renico, F S, dkk. 2014. Penerapan Pembelajaran Pemodelan Matematika
Menggunakan pendekatan Kontruktivisme Terhadap Kemampuan
Pemecahan Masalah Untuk SiswaKelas VIII SMP. AKSIOMA.
Volume 3 No.1.Hlm. 67-74
Rufi’i. 2011. Dampak Gaya Kognitif Terhadap Perolehan Belajar Konsep
Statistika.(online). http://digilib.unipasby.ac.id/files/disk1/8/.gdlhub-rfii-386-1-rufii94-2.pdf. Diaksestanggal 12 juli 2019.
Santia, Ika. 2015. Representasi Sisiwa SMA Dalam Memecahkan Masalah
Nilai Optimum Berdasarkan Gaya Kognitif Field Independent dan
Field Dependent. Math Educantor Nusantara. Volume 1 No. 1. Hlm.
67-76
Satori dan Komariah. 2013.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Siswono, T.Y.E.2008.Model Pembelajaran Matematika BerbasisPengajuan
Dan
PemecahanMasalahUntukMeningkatkanKemampuanBerpikirKreati
f. Surabaya: Unesa University Press.
Uno, H B, Hamzah. 2010. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran.
Jakarta: PT. BumiAksara

80

Wulandari, Winda, dkk. 2016. Pengaruh Pendekatan Pemodelan Matematika
Terhadap Kemampuan Argumentasi siswa Kelas VIII SMP Negeri
15 Palembang. JPM. Volume 10 No. 1. Hlm. 115-126.
Zevenbergen, R., Dole.,dan Wright R.J. 2004. Theaching Mathematics in
Primary Schools. Sidney: Allen and Unwin.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambinbnv
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren Muara Jambi 3636

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
KodeDokum
en
In.08-PP-0501

Kode
Formulir
In.08-FMPP-05-03

Berlaku tgl

No.
Revisi

Tgl.
Revisi

Halaman

4-05-2020

R-0

-

1 dari 1

Nama
NIM
Pembimbing I
Judul Skripsi

:
:
:
:

Fakultas
Jurusan

:
:

Hasbullah
TM. 161298
Dr. M. Hurmaini, M.Pd
Analisi Kemampuan Representasi Matematis Siwa Field
Independent Dalam Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan Matematika Dimadrasah Aliyah Swasta Nurul
Ittihad Tanjung Jabung Timur
Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Matematika

Hari/Tanggal

Materi Konsultasi

No
1.

09 oktober 2019

Pengajuan surat penunjukan dosen pembimbing

2.

12 Februari 2020

Bimbingan proposal skripsi

3.
4.

13 Februari 2020
18 Februari 2020

Perbaikan proposal skripsi
ACC seminar proposal

5.

26 Februari 2020

Penyerahan setelah seminar proposal

6.
7.

25 Maret 2020
18 mei 2020

ACC izin riset
Pengumpulan dan pengelolaan data

8.

18 Juni 2020

Bimbingan skripsi

9.
10.

22 juni 2020
24 juni 2020

Perbaikan Skripsi
ACC sidang munaqosyah
Jambi,
Juni 2020
Pembimbing I

Dr. M. Hurmaini, M.Pd
Nip. 19640617199021001

Tanda
Tangan

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambinbnv
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren Muara Jambi 3636

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
KodeDokum
en
In.08-PP-0501

Kode
Formulir
In.08-FMPP-05-03

Nama
:
NIM
:
Pembimbing II:
Judul Skripsi :

No.
Revisi

Tgl.
Revisi

Halaman

4-05-2020

R-0

-

1 dari 1

:
:

Hasbullah
TM. 161298
Ainun Mardia,M.Sc
Analisi Kemampuan Representasi Matematis Siwa Field
Independent Dalam Pemecahan Masalah Berbasis
Pemodelan Matematika Dimadrasah Aliyah Swasta Nurul
Ittihad Tanjung Jabung Timur
Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Matematika

Hari/Tanggal

Materi Konsultasi

Fakultas
Jurusan
No

Berlaku tgl

1.

09 oktober 2019

Pengajuan surat penunjukan dosen pembimbing

2.

12 Februari 2020

Bimbingan proposal skripsi

3.
4.

13 Februari 2020
18 Februari 2020

Perbaikan proposal skripsi
ACC seminar proposal

5.

26 Februari 2020

Penyerahan setelah seminar proposal

6.
7.

25 Maret 2020
18 mei 2020

ACC izin riset
Pengumpulan dan pengelolaan data

8.

18 Juni 2020

Bimbingan skripsi

9.
10.

22 juni 2020
24 juni 2020

Perbaikan Skripsi
ACC sidang munaqosyah
Jambi,
Juni 2020
Pembimbing II

Ainun Mardia, M.Sc
Nip. 198903042019032019

Tanda
Tangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUMVITAE)
Nama : Hasbullah
Tmpt,Tgl Lahir : Kampung Laut, 09 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Jl. Perikanan Rt. 07 Rw. 02 No. 06
No. Kontak 085268157130
Email : bhasbullah00@gmail.com
Pengalaman-Pengalaman :
Pendidikan Formal :

1. MAS Nurul Ittihad Kuala Jambi. Tahun 2014-2016
2. MTS Nurul Ittihad kuala jambi. Tahun 2011-2013
3. SD Negeri 30/X, Kuala jambi. Tahun 2005-2010

Pendidikan Non Formal :
1. PKLT di PPPPTK Matematika, Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :
Motto Hidup : Jadikan Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu.

Jambi,07 Agustus 2020
Penulis

Hasbullah
NIM.TM.161298

