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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan agar peserta didik 

dapat  mencapai  tujuan  tertentu. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk  

mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah membuat suatu kurikulum 

pembelajaran salah satunya adalah kurikulum pembelajaran matematika.  
 

Program pendidikan matematika yang merupakan salah satu upaya 

untuk memenuhi tujuan tersebut, secara substansial dapat mendorong 

pengembangan kemampuan berpikir siswa. Hal ini karena pengembangan 

kemampuan berpikir antara lain dapat dilakukan melalui matematika yang 

secara substansial memuat pengembangan kemampuan berpikir, yang 

berlandaskan pada kaidah-kaidah penalaran secara logis, kritis, sistematis, dan 

akurat (Suryadi, 2012). Dengan demikian, penguasaan materi matematika oleh 

peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah 

menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi di dalam penataan nalar 

dan pengambilan keputusan serta menjadi bekal untuk mempelajari berbagai 

ilmu. 
 

Sejalan dengan pernyataan di atas, matematika merupakan mata 

pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan di perguruan 

tinggi. Hal ini sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 pada Pasal 37 tentang 

sistem pendidikan nasional bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, 

pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan  muatan  lokal.   
 

 

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, matematika selain 

dipandang sebagai salah satu unsur instrumental dalam sistem belajar mengajar, 
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tujuan yang juga ingin dicapai melalui pembelajaran matematika (Depdiknas, 

2006) adalah (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika; (3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  tabel,  

diagram,  atau  media  lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) 

menjelaskan tujuan pembelajaran matematika diantaranya, yaitu siswa belajar 

untuk berkomunikasi (mathematical communication), belajar untuk bernalar 

(mathematical reasoning), belajar untuk memecahkan masalah (mathematical 

problem solving), belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connection), dan 

belajar untuk merepresentasikan (mathematical representation). Berdasarkan 

tujuan-tujuan yang telah dikemukakan di atas, salah satu kemampuan yang perlu 

dimiliki siswa sebagai bentuk penguasaan matematika adalah kemampuan 

representasi. 

Terdapat beberapa alasan pentingnya kemampuan representasi dalam 

pembelajaran matematika, yaitu: merupakan kemampuan dasar yang perlu 

dimiliki siswa untuk membangun suatu konsep dan berpikir matematis; untuk 

memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang baik dan fleksibel yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah (Jones, 2000). Lebih lanjut NCTM 

(2000) menjelaskan bahwa representasi diperlukan untuk membantu siswa dalam 

memahami konsep, mengenali dan menghubungkan konsep-konsep matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide matematika kepada dirinya sendiri dan orang lain, 

dan menerapkan matematika untuk masalah yang realistis. 
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Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang 

untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus 

dikerjakan untuk menyelesaikannya (Kantowski, 1981). Dengan kata lain, 

suatu masalah yang dianggap rumit dan kompleks bisa menjadi lebih mudah dan 

sederhana jika orang tersebut memilih dan memanfaatkan representasi matematis 

yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Begitu juga sebaliknya, suatu 

masalah akan menjadi sulit dipecahkan apabila representasi yang dipilih keliru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudiono (dalam 

Hutagaol, 2013), siswa yang mengerjakan soal matematika yang berkaitan 

dengan kemampuan representasi matematis hanya sebagian kecil yang menjawab 

dengan benar, sebagian besar lainnya lemah dalam memanfaatkan kemampuan 

representasi yang dimilikinya, khususnya representasi visual. Wahyuni (2012) 

dalam hasil studinya menyatakan secara umum siswa mampu mengerjakan soal 

representasi matematis, tetapi berdasarkan analisa, siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan representasi dengan kata-kata atau teks tertulis. Hasil studi 

dari Pujiastuti (2008) terkait dengan kemampuan representasi matematis juga 

menunjukkan sebagian besar siswa lemah dalam menyatakan ide atau 

gagasannya dalam mengerjakan representasi dengan kata-kata atau teks tertulis 

yang merupakan aspek verbal dalam kemampuan representasi matematis. Lebih 

lanjut Aryanti, Zubaidah, dan Nursangaji (2013) dalam hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kemampuan representasi simbolik berada pada kriteria 

sangat rendah. Hasil penelitian tentang kemampuan representasi matematis ini 

diperkuat oleh pendapat Sfard (1992), Greer dan Harel (1998), Hong, Thomas, 

dan Kwon (2000), Greeno dan Hall (dalam Dewanto, 2007) bahwa siswa 

mempunyai kemampuan minimal dalam menjembatani representasi-representasi 

tanpa memahami benang merah antara ide konsep materi-materi yang 

direpresentasikan. Beberapa temuan ini memberikan gambaran bahwa 

kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan yang belum 

berkembang secara optimal yang masih perlu ditingkatkan. 

Mengacu pada taksonomi Bloom, kecakapan matematika meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor (Mulyana, 2006). Oleh sebab itu, selain aspek 

kognitif yaitu kemampuan representasi matematis siswa, peningkatan aspek 
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afektif yaitu aspek psikologis yang berhubungan dengan attitude siswa juga 

sebagai penunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, lebih spesifik 

dalam hal menyelesaikan tugas-tugas berupa soal representasi matematis yang 

membutuhkan ketekunan dan keuletan.  

Dalam proses interaksi dengan lingkungan, prestasi atau kinerja seseorang 

tergantung kepada interaksi antara tingkah laku, faktor pribadi, dan kondisi 

lingkungan. Seorang yang mempunyai kemampuan tinggi akan suatu bidang 

mungkin saja merasa dirinya belum mampu karena merasa orang-orang di sekitar 

lingkungannya jauh lebih bisa. Padahal, apa yang ia rasakan belum tentu sesuai 

dengan yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap diri sendiri 

erat hubungannya dengan self-efficacy atau tingkat keyakinan siswa akan 

kemampuannya. 

Self-efficacy merupakan aspek psikologis yang memberikan pengaruh 

signifikan   terhadap   keberhasilan   siswa   dalam   menyelesaikan   tugas   dan 

pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah dengan baik. Bandura (1997) 

mengemukakan bahwa self-efficacy mempengaruhi tindakan, upaya, ketekunan, 

fleksibilitas dalam perbedaan dan realisasi dalam tujuan dari individu. Sehingga 

self-efficacy yang terkait dengan kemampuan seorang seringkali menentukan 

hasil sebelum tindakan terjadi.  

Kaitannya dengan representasi matematis, self-efficacy memiliki  fungsi 

sebagai alat untuk menilai keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

representasi matematis. Self-efficacy memiliki pengaruh dalam pemilihan 

perilaku, besar usaha dan ketekunan, serta pola berpikir dan reaksi emosional. 

Dalam memecahkan masalah yang sulit, individu yang mempunyai  keraguan 

tentang kemampuannya akan mengurangi usahanya, bahkan cenderung akan 

menyerah. Individu yang mempunyai self-efficacy tinggi menganggap kegagalan 

sebagai kurangnya usaha, sedangkan individu yang memiliki self-efficacy 

rendah menganggap kegagalan berasal dari kurangnya kemampuan.  

Dalam menentukan prestasi matematika, khususnya melaksanakan tugas-

tugas yang berbentuk soal-soal representasi matematis, antara kemampuan 

representasi matematis dan self-efficacy memiliki hubungan positif yang saling 

mendukung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Betz dan 
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Hacket pada tahun 1983 (Pajares, 2002, hlm. 11) bahwa dengan self-efficacy 

yang tinggi, maka pada umumnya seorang siswa akan lebih mudah dan berhasil 

melampaui latihan-latihan matematika yang diberikan kepadanya, sehingga hasil 

akhir dari pembelajaran tersebut yang tercermin dalam prestasi akademiknya  

juga  cenderung  akan  lebih  tinggi  di  bandingkan  siswa  yang memiliki self-

efficacy rendah. Lebih lanjut Fennema dan Sherman (dalam Cleary, Breen, 

O’Shena, 2010) menyatakan bahwa keyakinan pada kemampuan seseorang untuk 

belajar matematika telah ditemukan memiliki korelasi positif yang kuat dengan 

prestasi matematika. 

Dalam pembelajaran matematika, materi tersusun secara hierarkis dan 

antara konsep matematika yang satu dengan konsep matematika yang lain saling 

berkorelasi membentuk konsep baru yang lebih kompleks (Skemp, 1971). Hal ini 

berarti pengetahuan matematika yang dimiliki siswa sebelumnya akan menjadi 

dasar pemahaman bagi siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. Oleh karena 

matematika merupakan dasar dan bekal untuk mempelajari berbagai ilmu dan 

matematika tersusun secara hierarkis, serta konsep yang satu menjadi dasar untuk 

mempelajari konsep selanjutnya (Hudoyo, 1988), maka kemampuan awal 

matematika yang dimiliki siswa akan memberikan sumbangan yang besar dalam 

mempengaruhi penguasaan konsep matematika selanjutnya serta memprediksi 

keberhasilan belajar matematika siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan Begle (dalam Darhim, 2004) bahwa salah satu prediktor terbaik 

untuk hasil belajar matematika adalah hasil belajar sebelumnya. Lebih lanjut 

Galton (dalam Prabawa, 2010) menyatakan setiap siswa mempunyai kemampuan 

yang berbeda dalam memahami matematika, dari sekelompok siswa yang tidak 

dipilih secara khusus, akan selalu dijumpai siswa yang kemampuannya berada 

pada kelompok atas, tengah, dan bawah, karena kemampuan siswa (termasuk 

kemampuan dalam matematika) menyebar secara distribusi normal.  

Geometri merupakan bidang kajian dalam materi matematika sekolah 

yang memiliki porsi yang besar untuk dipelajari oleh siswa. Menurut Budiarto 

(2003, hlm. 65), geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari 

tentang titik, garis, bidang dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-

ukurannya dan hubungan dengan yang lain. Geometri diajarkan di sekolah 
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berguna untuk meningkatkan berpikir logis  dan membuat generalisasi secara 

benar. Untuk dapat memahami aritmetika, aljabar, kalkulus dan lain-lain 

lebih baik, kemampuan konsep geometri harus dikuasai oleh siswa secara 

mendalam karena di sini konsep-konsep geometri berperan sebagai alat.  

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, geometri merupakan salah satu 

bagian dari matematika yang sangat lemah diserap oleh siswa di sekolah (Jiang, 

2006). Berbagai upaya telah dilakukan guru agar peserta didik dapat memahami 

materi geometri, misalnya dengan penggunaan alat peraga yang dapat 

membantu peserta didik dalam membawa objek geometri ke dalam dunia nyata.  

Seiring  dengan perubahan yang  terjadi  pada  abad 21 yang ditandai 

dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, dituntut pula 

perubahan paradigma pembelajaran. Dalam Kemendikbud (2013) disebutkan 

mengenai pergeseran paradigma belajar dengan mempertimbangkan beberapa 

ciri abad 21 dalam uji publik Kurikulum 2013 yaitu (1) Informasi: Pada saat 

sekarang ini sudah bukan waktunya informasi didominasi oleh guru. Peserta 

didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, guru hendaknya 

menjadi motivator yang memotivasi peserta didik untuk mencari tahu serta 

menjadi mentor dalam upaya memperoleh informasi yang benar dan kredibel; 

(2) Komputasi: Berkembangnya perangkat  teknologi  memungkinkan  mesin  

melakukan  pekerjaan  komputasi dengan lebih cepat dan akurat. Pembelajaran 

hendaknya diarahkan untuk merumuskan masalah (menanya) tidak hanya 

sekedar menyelesaikan masalah (menjawab); (3) Otomasi: Pekerjaan yang  

sifatnya  rutin  dan  berulang-ulang dengan prosedur yang sudah baku semakin 

lama akan digantikan oleh mesin. Pembelajaran hendaknya diarahkan untuk 

tidak sekedar berpikir mekanistis (rutin) tapi lebih kepada berpikir analitis 

(pengambilan keputusan). Saat ini mesin atau komputer masih kalah jauh 

dengan kemampuan manusia berpikir analitis; (4) Komunikasi: Pekerjaan-

pekerjaan di  abad  21 memerlukan  adanya  komunikasi yang kompleks serta 

adanya kolaborasi dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. 

Dalam Kurikulum 2013, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

tidak lagi menjadi pelajaran tersendiri, tetapi digunakan sebagai sarana atau  

media pembelajaran semua mata pelajaran. Oleh karena itu, seorang guru yang 
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profesional   dituntut   untuk   mampu   mengatasi   perkembangan   itu   dengan 

melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, baik terkait dengan pendekatan, 

model, media, strategi dan lain-lainnya dengan menggunakan TIK. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)     

(2000, hlm. 25), teknologi sangat esensial dalam proses belajar mengajar 

(PBM) matematika, dengan menggunakan teknologi, proses belajar mengajar 

menjadi berpusat kepada siswa dan memberi dampak yang  positif bagi siswa 

dalam menciptakan lingkungan belajar matematika yang menyenangkan. Oleh 

karena itu, terkait dengan pembelajaran geometri, mengintegrasi teknologi 

informasi dan komputer (TIK) dalam pembelajaran ini, dapat diarahkan pada 

kegiatan kelompok seperti demonstrasi (mensimulasi), eksplorasi dan   

investigasi terhadap gambar (figure) dan sifat-sifat geometri.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajaran 

geometri dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy siswa berdasarkan uraian di atas adalah dengan Situation-Based 

Learning (SBL). Dalam pelaksanaannya, Situation-Based Learning  (SBL) 

terdiri dari 4 tahapan proses pembelajaran, yaitu 1) creating mathematical 

situations; 2) posing mathematical problem; 3) solving mathematical problem; 

dan 4) applying mathematics (Xia, LU, dan Wang, 2008; Isrok'atun, 2014).  

Tahap creating mathematical situations dalam SBL merupakan 

prerequisite atau prasyarat dalam pembelajaran, pada tahap ini guru mengkreasi 

sebuah situasi. Situasi yang dikreasi oleh guru dimulai dari situasi yang 

sederhana, kemudian berkembang pada situasi yang lebih kompleks. Nantinya 

dari situasi matematis tersebut, diharapkan akan muncul berbagai pertanyaan 

bagi siswa, tentunya pertanyaan yang bersifat matematis yang dapat 

menumbuhkan kemampuan representasi bahasa atau verbal yang merupakan 

kemampuan menerjemahkan sifat-sifat yang diselidiki dan hubungan dalam 

masalah matematis ke dalam verbal atau bahasa. Pada tahap posing 

mathematical problem yang merupakan core atau inti dalam pembelajaran, 

siswa menyajikan problem matematis melalui kegiatan menyelidiki dan 

menebak. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran siswa akan adanya 

suatu masalah dari situasi yang dihadapi. Selain itu, dengan adanya masalah 
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matematis ini, siswa dilatih kemampuan representasinya baik kemampuan 

representasi bahasa atau verbal dalam menerjemahkan sifat-sifat yang diselidiki 

dan hubungan dalam masalah matematis ke dalam verbal atau bahasa, 

kemampuan representasi gambar atau grafik dalam menerjemahkan masalah 

matematis ke dalam gambar, maupun kemampuan representasi simbolik dalam 

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Pada tahap solving mathematical problem yang merupakan purpose atau 

tujuan dalam pembelajaran, siswa menyelesaikan problem matematis. Pada 

tahap ini, dari permasalahan yang dikemukakan oleh siswa pada langkah 

pembelajaran kedua, guru memilah-milah level masalah yang ada, masalah 

manakah yang sekiranya perlu ditindak lanjuti untuk diselesaikan. Tahap 

applying mathematics merupakan home of knowledge to return atau penerapan 

proses pembelajaran terhadap situasi baru. Dengan kata lain, applying  

mathematics  dapat  diartikan  sebagai  kebiasaan  (problem posing dan problem 

solving) yang dapat siswa terapkan ketika menyelesaikan permasalahan baru. 

Langkah pembelajaran applying mathematics diharapkan dapat menjadi 

kebiasaan positif, yang akhirnya menjadi karakter belajar siswa sehingga 

terbentuk self-efficacy yang mempengaruhi pengambilan keputusannya, dan 

mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya. Kebiasaan ini nantinya 

diharapkan pula menjadi karakter bagi setiap siswa, tidak hanya ketika berada di 

kelas matematika, akan tetapi di mana pun ia berada. 

Di samping efektivitas suatu model pembelajaran yang diterapkan, 

pemanfaatan media yang tepat juga akan dapat memaksimalkan hasil belajar. 

Media pembelajaran yang bisa membantu guru sekarang ini sudah banyak 

diciptakan, salah satunya berupa software yang siap pakai. Dalam proses 

pempelajaran matematika ada beberapa perangkat lunak atau software yang bisa 

membantu guru, salah satunya adalah Program Geometer's Sketchpad (GSP). 

Geometer's Sketchpad merupakan software atau perangkat lunak yang sangat 

membantu dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah, salah satunya 

antara lain pada materi geometri. Lebih lanjut Idris (2009) mengungkapkan 

penggunaan Geometer’s Sketchpad dapat meningkatkan prestasi dan minat 

belajar siswa terhadap geometri.  
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Adapun hubungannya dengan Situation-Based Learning (SBL), Program 

Geometer's Sketchpad (GSP) memberikan kemudahan bagi guru dan siswa 

untuk mengeksplorasi berbagai bentuk objek geomeri. Di samping membantu 

guru mengkreasi situasi matematis pada tahap creating mathematical situations,  

software ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa belajar 

secara langsung dan membuat teori-teori sederhana dengan menggunakan 

berbagai ide geometri, sehingga dengan penggunanaan software ini memberikan 

kemudahan siswa untuk dapat membuat pilihan mereka sendiri. GSP juga 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk mencari informasi dengan 

mengonstruksi objek-objek geometri dan membuat generalisasi dari informasi 

tersebut yang nantinya akan sangat membantu siswa dalam menyajikan problem 

matematis pada tahap posing mathematical problem. Selain itu, dengan GSP 

siswa dapat membuat sesuatu berupa jawaban berdasarkan informasi yang 

mereka dapatkan pada tahap solving mathematical problem dengan secara 

langsung mengevaluasi apa yang mereka kerjakan yang akhirnya akan sangat 

membantu siswa pada proses applying mathematics. Beberapa kelebihan inilah 

yang sangat mendukung sehingga mengintegrasikan Geometer’s Sketchpad 

dalam pembelajaran geometri adalah salah satu alternatif solusi yang dilakukan 

dalam penelitian ini.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis 

terdorong untuk melakukan kajian secara lebih spesifik mengenai “Situation-

Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad (GSP) untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan Self-Efficacy siswa 

SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang 

mendapat Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's 

Sketchpad (GSP) lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

biasa? 

https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/


10 

 

Sowanto, 2015   
SITUATION-BASED LEARNING (SBL) BERBANTUAN PROGRAM GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS  
DAN SELF-EFFICACY SISWA SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Apakah peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang 

mendapat Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's 

Sketchpad (GSP) lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

biasa ditinjau dari kemampuan awal matematis siswa kategori atas, tengah, 

dan bawah? 

3. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran (Situation-Based Learning 

(SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad (GSP) dan pembelajaran 

biasa) dengan kemampuan awal matematika (atas, tengah, bawah) siswa 

dalam peningkatan kemampuan representasi matematis siswa? 

4. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis 

siswa yang mendapat Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program 

Geometer's Sketchpad (GSP) ditinjau dari kemampuan awal matematis 

siswa kategori atas, tengah, dan bawah? 

5. Apakah self-efficacy matematis siswa yang mendapat Situation-Based 

Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad (GSP) lebih 

baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran biasa? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah: 

1. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mendapat 

Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad 

(GSP) lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran biasa. 

2. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mendapat 

Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad 

(GSP) lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran biasa ditinjau 

dari kemampuan awal matematis siswa kategori atas, tengah, dan bawah. 

3. Terdapat interaksi antara pembelajaran (Situation-Based Learning (SBL) 

berbantuan Program Geometer's Sketchpad (GSP) dan pembelajaran biasa) 

dengan kemampuan awal matematika (atas, tengah, bawah) siswa dalam 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. 

4. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis siswa 

yang mendapat Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program 

https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
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Geometer's Sketchpad (GSP) ditinjau dari kemampuan awal matematis 

siswa kategori atas, tengah, dan bawah. 

5. Self-efficacy matematis siswa yang mendapat Situation-Based Learning 

(SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad (GSP)  lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran secara biasa. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang pengaruh pembelajaran menggunakan 

Situation-Based Learning (SBL) berbantuan Program Geometer's Sketchpad 

(GSP) terhadap kemampuan representasi matematis serta self-efficacy 

matematis siswa SMP. 

2. Memberikan motivasi kepada guru matematika untuk memanfaatkan 

teknologi dan sarana yang telah tersedia dalam bentuk media pembelajaran 

berbantuan komputer yaitu Program Geometer's Sketchpad (GSP). 

3. Dapat menjadi bahan pertimbangan alternatif pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan representasi matematis serta self-efficacy 

matematis siswa. 

4. Sebagai bagian dari upaya pengembangan bahan ajar dalam 

meningkatkan hasil dan motivasi belajar matematika siswa. 

5. Dapat menjadi landasan berpijak atau bahan referensi bagi peneliti dalam 

rangka menindaklanjuti penelitian lainnya. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk memperoleh kesamaan pandangan dan menghindari penafsiran 

yang berbeda terhadap istilah-istilah atau variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, berikut akan dijelaskan pengertian dari istilah atau variabel-

variabel tersebut. 

1.5.1 Kemampuan Representasi Matematis 

Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa dalam 

mengungkapan ide/gagasan/strategi matematis baik dalam bentuk representasi 

visual (diagram, tabel, grafik, atau bentuk gambar), representasi simbolik 

(persamaan atau ekspresi matematis), dan representasi verbal (kata-kata atau 

https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
https://www.mheonline.com/programMHID/view/00000SPAD/
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teks tertulis) dalam memecahkan masalah matematika. Berdasarkan ketiga aspek 

representasi yaitu aspek representasi visual, representasi simbolik, dan 

representasi verbal. Adapun indikator kemampuan representasi pada penelitian 

ini adalah: 

a. Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi 

penyelesaiannya. 

b. Menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

c. Membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. 

d. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan 

kata-kata. 

e. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 
 

1.5.2 Self-Efficacy  

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam 

mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

dapat menyelesaikan tugas representasi matematis yang diberikan. Self-efficacy 

yang diukur dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada dimensi 

magnitude/level, strength, dan generality. 

1.5.3 Situation-Based Learning (SBL) 

Situation-Based Learning (SBL) merupakan suatu pendekatan baru yang 

cukup kuat dan fleksibel dalam membangun paradigma pembelajaran 

kontruktivistik. Adapun dalam proses pembelajarannya, SBL terdiri dari empat 

tahapan proses pembelajaran, yaitu 1) creating mathematical situations 

merupakan prerequisite atau prasyarat dalam pembelajaran, 2) posing 

mathematical problem merupakan core atau inti dalam pembelajaran, 3) solving 

mathematical problem merupakan purpose atau tujuan dalam pembelajaran,      

4) applying mathematics merupakan home of knowledge to return atau 

penerapan proses pembelajaran terhadap situasi baru. 

1.5.4 Pembelajaran biasa 
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Pembelajaran biasa dalam penelitian ini  adalah pendekatan 

pembelajaran yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

1.5.5 Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini disusun dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, serta struktur organisasi tesis. Bab II berupa 

kajian pustaka yang memuat teori tentang kemampuan representasi matematis, 

self-efficacy, SBL berbantuan GSP, teori belajar yang mendukung, hasil penelitian 

yang terdahulu, serta hipotesis penelitian. Bab III menjelaskan tentang metodologi 

penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data, serta waktu 

penelitian. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 

pemaparan data dan pembahasan. Pada bab V menguraikan simpulan dan saran 

berdasarkan temuan dalam penelitian.   


