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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu isu hangat yang menjadi pembicaraan praktisi dalam bidang 

pendidikan matematika adalah berkenaan dengan kemampuan matematis yang 

diharapkan dimiliki oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Kemampuan 

matematis ini perlu dikembangkan karena ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

prestasi belajar serta menumbuhkembangkan pola pikir siswa agar memiliki bekal 

yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman. Kemampuan-kemampuan 

matematis yang diharapkan dimiliki oleh siswa tentunya harus juga dimiliki oleh 

mahasiswa calon guru yang akan mengajarkan matematika. Hal ini sejalan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang menyatakan 

bahwa keprofesionalan guru harus sejalan dengan kurikulum matematika di setiap 

jenjang pendidikan yang di antaranya difokuskan pada penguasaan kemampuan-

kemampuan matematis. 

Committee on the Undergraduate Program in Mathematics-CUPM (2004) 

memberikan enam rekomendasi dasar untuk jurusan, program, dan semua mata 

kuliah dalam matematika. Salah satu rekomendasinya menerangkan bahwa setiap 

mata kuliah dalam matematika hendaknya merupakan aktivitas yang akan 

membantu mahasiswa dalam pengembangan kemampuan analitis, penalaran 

kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan representasi matematis. Untuk itu 

sudah seharusnya Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) PGSD yang 

bertugas menghasilkan calon guru SD yang akan mengajarkan matematika 

bertanggung jawab mempersiapkan mahasiswanya untuk memperkuat 

kemampuan-kemampuan matematis tersebut.  

Kemampuan matematis penting dikuasai oleh siswa secara eksplisit 

dijelaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam tujuan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (2006, hlm. 6) yaitu supaya siswa memiliki 

kemampuan:  

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

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

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

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat 
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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 menjelaskan keadaan 

atau masalah, (5) Memiliki sikap menghargai matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

 

Demikian pula dengan tujuan Kurikulum Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa 

peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan 

berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui kegiatan-kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan 

mengkomunikasikan apa yang ditemukannya dalam kegiatan analisis 

(Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013).  

Salah satu kemampuan berpikir dalam Kurikulum Tahun 2013 ditujukan 

pada pengembangan kemampuan-kemampuan matematis. Kemampuan matematis 

yang dimaksud di antaranya yaitu kemampuan representasi matematis. Hal ini 

dijelaskan secara tersirat pada pemetaan kompetensi dasar dari kompetensi inti 

yang ke tiga yaitu tentang pengetahuan terhadap materi ajar dan kompetensi inti 

yang ke empat yaitu tentang keterampilan. Salah satunya dapat dilihat pada 

kompetensi dasar matematika sekolah dasar kelas empat pada tema indahnya 

kebersamaan sub tema keberagaman budaya bangsaku. Salah satu kompetensi 

dasar terkait tema dan sub tema tersebut yaitu merepresentasikan sudut lancip dan 

sudut tumpul dalam bangun datar.  

  Pentingnya kemampuan representasi matematis dijabarkan secara jelas 

oleh NCTM (2000) yang menyatakan bahwa siswa dapat membuat hubungan, 

membandingkan, mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka 

tentang konsep matematika dengan menggunakan berbagai representasi. 

Representasi seperti benda-benda fisik, gambar, diagram, grafik, dan simbol juga 

membantu siswa mengkomunikasikan pemikiran mereka. NCTM (2003) 

menyatakan bahwa penggunaan representasi beragam ide matematis oleh siswa 

dapat mendukung dan memperdalam pengetahuan matematika siswa itu sendiri.  
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Senada dengan yang dikemukakan oleh NCTM, pentingnya kemampuan 

representasi juga disebutkan oleh Rosengrant, Etkina, dan Heuvelen (2007) yang 

menyatakan bahwa, kemampuan representasi matematis membantu 

mahasiswa/siswa dalam memperoleh pengetahuan untuk memahami situasi 

masalah, mencari pemecahannya serta mengevaluasi hasil dari pemecahan 

masalah. Goldin (2002) mengemukakan bahwa, konstruksi dari representasi, 

sistem representasi, dan pengembangan struktur representasional merupakan 

komponen penting selama belajar matematika dan pemecahan masalah. Demikian 

pula dengan pendapat Gagne dan Mayer (dalam Hwang, dkk. 2007) yang 

menyebutkan bahwa, kemampuan representasi yang baik adalah kunci sukses 

untuk memperoleh solusi dalam pemecahan masalah. Sejalan dengan pendapat-

pendapat tersebut hasil penelitian Hwang, Chen, Dung, dan Yang (2007) 

menemukan bahwa, keterampilan representasi multipel adalah kunci sukses dalam 

pemecahan masalah matematis.  

Dari beberapa pernyataan dan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui 

betapa pentingnya kemampuan representasi matematis dimiliki oleh 

mahasiswa/siswa karena kemampuan representasi matematis ini merupakan 

komponen penting dari belajar-mengajar matematika. Dengan memiliki 

kemampuan representasi matematis, mahasiswa/siswa dapat 

menumbuhkembangkan pola pikir yang beragam dalam mencari solusi alternatif 

untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ditemuinya, baik permasalahan 

dalam belajar matematika ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

Namun kenyataannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa 

belum memiliki kemampuan representasi matematis yang diharapkan. Hasil 

penelitian Yerushalmy (Ainsworth, 1999) terhadap siswa di United Kingdom 

menyimpulkan bahwa hanya 12% siswa yang dapat memahami pentingnya 

hubungan antara berbagai jenis representasi, misalnya ketika siswa diminta 

membuat representasi simbolik dari representasi verbal, seringkali mereka 

membuat simbol matematika yang tidak tepat untuk sebuah pertanyaan atau 

pernyataan matematika yang diberikan.  Hasil penelitian dari Pavlovicova dan 

Zahorska (2015) terhadap mahasiswa calon guru SD dan mahasiswa calon guru 

TK di Slovakia menyimpulkan bahwa kemampuan siswa mengubah representasi 
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gambar ke representasi aljabar (representasi simbolik) masih lemah. Contohnya 

ketika siswa diberikan soal sebagai berikut. 

  Apakah hubungan antara luas daerah persegi bewarna putih dan luas daerah yang 

terdiri dari 4 segitiga berwarna abu-abu? 

 

Sebagian besar mahasiswa memberikan jawaban yang salah. Keadaan ini 

memperlihatkan bahwa mahasiswa masih lemah untuk mengubah representasi 

verbal ke representasi aljabar (representasi simbolik). 

Lesh, Baer, dan Forbes (dalam Hwang, dkk. 2007) menjelaskan bahwa 

kesulitan mahasiswa/siswa dalam memahami hubungan antara berbagai jenis 

representasi merupakan akibat dari jarangnya mereka diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan solusi masalah, baik secara lisan ataupun tulisan. Sebagian besar 

mahasiswa/siswa hanya menerapkan rumus yang telah mereka pelajari untuk 

memecahkan masalah, tetapi tidak selalu memahami konsep nyata atau prinsip-

prinsip di balik rumus tersebut. Mahasiswa/siswa perlu diberikan kesempatan 

untuk menggunakan berbagai representasi matematis di dalam memecahkan 

berbagai permasalahan dengan membuat sajian model fisik, sosial, dan fenomena 

matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Incikabi (2014) yang menyatakan 

bahwa kebiasaan mahasiswa menyelesaikan masalah dalam beragam jenis 

representasi dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mempelajari matematika. 

Dalam proses pembelajaran, sudah cukup banyak penelitian yang mencoba 

memberikan kondisi dan situasi yang memungkinkan mahasiswa untuk 

melakukan pengembangan kemampuan representasi matematis. Namun belum 

menunjukkan bagaimana gambaran proses rinci tentang keberhasilan representasi 

matematis itu terbentuk, apa yang menjadi jenis-jenis kesulitan, faktor-faktor yang 

menyebabkan ketidakberhasilan ataupun keberhasilan dalam kemampuan 

representasi matematis. Hasil penelitian Kelly, Gaustad, Porter, dan Fonzi (2007) 
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menyimpulkan bahwa kemampuan representasi visual mahasiswa di New York 

Barat dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi pemecahan masalah. 

Selanjutnya hasil penelitian Irma (2011) pada siswa SMA menyimpulkan bahwa, 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan strategi think-talk-

write memperoleh peningkatan kemampuan representasi matematis lebih baik 

(berada pada kualifikasi sedang) daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional (berada pada kualifikasi rendah). Demikian pula hasil penelitian 

Alhadad (2010) yang dilakukan di SMP menyimpulkan bahwa siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended mencapai peningkatan kemampuan 

representasi matematis yang lebih baik (berada pada kualifikasi cukup) daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran biasa (berada pada kualifikasi kurang).   

Selain kemampuan representasi matematis, kemampuan lain yang tidak 

kalah pentingnya untuk dikusai oleh mahasiswa adalah kemampuan spatial sense. 

Dalam kurikulum nasional di Indonesia (KTSP 2006 dan Kurikulum 2013) dari 

tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) siswa dituntut 

untuk menguasai materi geometri. Tuntutan penguasaan materi geometri pada 

siswa, tentunya juga berlaku pada mahasiswa calon guru (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007). Menurut Pavlovicova dan Zahorska 

(2015) setiap konsepsi tentang geometri terkoneksi dengan kemampuan spatial 

sense. Hal ini sejalan dengan pendapat Braconne dan Marchand (2012) yang 

menyatakan bahwa kemampuan spatial sense merupakan bagian dari kemampuan 

geometri yang berhubungan dengan bangun dua dimensi (bangun datar) dan 

bangun tiga dimensi (bangun ruang).  

Pentingnya kemampuan spatial sense digambarkan secara jelas oleh 

NCTM (2000) yang menyatakan bahwa program pengajaran matematika harus 

memperhatikan geometri dan spatial sense. Mahasiswa/siswa diharapkan dapat 

menggunakan visualisasi dan penalaran spasial untuk memecahkan masalah baik 

di dalam maupun di luar matematika. Hal senada juga dikemukakan oleh New 

Jersey Mathematics Curriculum Framework (1997) yang menyatakan bahwa 

mahasiswa/siswa diharapkan dapat  mengembangkan spatial sense dan 

kemampuan untuk menggunakan sifat dan hubungan geometris untuk 

memecahkan masalah dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Sejalan 
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dengan kedua pernyataan tersebut, Smith (dalam Bennie dan Smit, 2005) 

menyebutkan bahwa kemampuan spasial akan sangat membantu dalam 

berkomunikasi tentang posisi dan hubungan antara benda, memberi dan menerima 

arah, dan membayangkan perubahan yang terjadi dalam posisi atau ukuran 

bentuk.  

Selain itu beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara 

spatial sense dan kinerja umum dalam matematika. Presmeg (dalam Malati, 2005) 

menekankan pentingnya bayangan visual dalam keterampilan penalaran umum 

dalam matematika. Guay dan Mc Daniel (dalam Bishop, 1980) menunjukkan 

bahwa siswa yang berprestasi tinggi dalam matematika di sekolah dasar memiliki 

kemampuan spasial yang lebih tinggi daripada siswa yang berprestasi rendah, dan 

bahwa ada hubungan antara matematika dan berpikir spasial untuk murid 

berprestasi tinggi dan rendah. Clements dan Battista (1992) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan tidak langsung antara spatial sense dan pembelajaran konsep 

non-geometris. Dengan demikian, dari paparan di atas dapat diketahui bahwa 

kemampuan spatial sense penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Kemampuan 

spatial sense ini dapat membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi, baik masalah dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari, 

dan kemampuan spatial sense penting bagi peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa/mahasiswa pada umumnya.  

Hasil penelitian Pavlovicova dan Zahorska (2015) yang dilakukan 

terhadap 113 mahasiswa calon guru TK dan SD di Slovakia menyimpulkan bahwa 

kemampuan spatial sense mahasiswa masih lemah. Contohnya ketika mahasiswa 

diberikan soal-soal sebagai berikut. 
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                Task 1 

                Which of these shapes are squares: 

                                      

                  

                             X                  Y                 Z                      W 

A. No one is square             

B. Only Y            

   C. Only X and Y 

         D. Only Y and W   

         E. All are squares 

    

     Task 3 

       What is correct: 

A. All properties of a ractangle are also properties of a square. 

B. All properties of a square are also properties of a ractangle. 

C. All properties of a ractangle are also properties of a parallelogram. 

D. All properties of a square are also properties of a parallelogram. 

E. None of the statements is true. 

Untuk kedua soal tersebut 86% mahasiswa memberikan jawaban yang salah. 

Keadaan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memahami 

hubungan antara sifat-sifat (ciri-ciri) dari persegi, persegi panjang, dan jajar 

genjang. Penguasaan mahasiswa terhadap sifat-sifat (ciri-ciri) bangun datar 

merupakan salah satu indikator dari kemampuan spatial sense. 

Hasil penelitian Dwirahayu (2012) menyimpulkan bahwa kemampuan 

spatial sense, dalam hal ini diwakili oleh kemampuan visualisasi siswa MA yang 

mendapatkan pembelajaran eksploratif, dapat ditingkatkan. Namun 

peningkatannya masih belum optimal. Siswa berkemampuan awal sedang dan 

rendah masih berada pada kategori rendah, sementara itu pada siswa 

berkemampuan awal tinggi peningkatannya masih berada berada pada kategori 

sedang. Demikian pula, hasil penelitian dari Syahputra (2011) yang menemukan 

bahwa, kemampuan spasial siswa yang mendapat pembelajaran PMRI untuk 
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siswa berkemampuan awal tinggi dan sedang berada pada kualifikasi sedang, 

sementara itu untuk siswa berkemampuan rendah berada pada kualifikasi rendah. 

Selanjutnya untuk siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional ketiganya memiliki peningkatan 

kemampuan spasial pada kualifikasi rendah.  

Selain isu-isu yang terkait dengan peningkatan aspek kognitif siswa 

ataupun mahasiswa di antaranya yaitu kemampuan representasi matematis dan 

kemampuan spatial sense, aspek afektif juga menjadi bahan perbincangan dan 

penelitian di antara pemerhati dunia pendidikan. Tujuan KTSP 2006 

menggambarkan secara eksplisit tentang hal ini, yakni siswa diharapkan memiliki 

sikap menghargai matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. Demikian pula pada tujuan Kurikulum Tahun 

2013, aspek pengembangan sikap dijadikan sebagai salah satu kompetensi 

pencapaian dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas (Permendikbud Nomor 81A 

Tahun 2013). Siswa tidak hanya individu yang mempunyai kognitif, tetapi juga 

makhluk sosial dengan keyakinan, emosi dan pandangan-pandangan yang 

mempengaruhi perkembangan mereka sebagai pembelajar. Untuk memenuhi 

harapan kurikulum ini, mahasiswa calon guru SD juga perlu dipersiapkan untuk 

memiliki sikap yang sama dengan tujuan tersebut, agar tercipta sebuah senergi 

yang dibangun sedini mungkin antara calon pendidik profesional dan peserta 

didik. 

Salah satu elemen penting dalam aspek pengembangan sikap siswa adalah 

rasa percaya diri. Rasa percaya diri (self-confidence) dan keingintahuan yang 

besar seringkali menjadi dorongan yang kuat bagi siswa ataupun mahasiswa untuk 

belajar tentang sesuatu hal. Akan tetapi jika sesuatu yang ingin dipelajari ternyata 

sulit untuk dikuasai, tidak jarang rasa percaya diri tersebut berbalik jadi rasa 

frustasi (kecewa) yang mendalam. Untuk mengantisipasi keadaan ini, maka 

siswa/mahasiswa perlu memiliki kepercayaan diri yang didasari pengalaman 

keberhasilan di masa lalu, baik pengalaman langsung yang dialami diri sendiri 

ataupun pengalaman tidak langsung yang dialami orang lain (self-efficacy). 

Dengan kata lain self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuan 
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dirinya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya berdasarkan pengalaman 

masa lalu yang mempengaruhi tindakan selanjutnya (Bandura, 1994).  

Self-efficacy memainkan peranan penting di dalam motivasi pencapaian, 

berinteraksi dengan proses belajar yang diatur sendiri, dan memediasi prestasi 

(pencapaian) akademik (Pintrich, 1999). Hasil penelitian Nicolaidou dan 

Philoppou (2001) yang dilakukan di SD menyimpulkan bahwa self-efficacy 

merupakan prediktor yang sangat kuat dalam memprediksi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dibandingkan dengan sikap mereka terhadap 

matematika. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki self-

efficacy yang baik mencapai prestasi yang baik pula dalam pemecahan masalah 

matematis.  

Berdasarkan hasil penelitian Somakim (2010), meskipun self-efficacy 

matematis siswa SMP dalam berbagai level sekolah dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan pendekatan matematika realistik, akan tetapi peningkatannya masih 

berada pada kategori rendah. Peningkatan self-efficacy siswa yang belajar dengan 

pendekatan PMRI lebih baik daripada siswa yang belajar dengan pendekatan 

konvensional. Demikian pula, dengan hasil penelitian Risnanosanti (2010) 

menyimpulkan bahwa, sebagian besar siswa masih belum berani menyatakan 

keyakinan diri, sehingga self-efficacy siswa yang mendapatkan pembelajaran 

inkuiri masih berada pada kategori sedang, sementara itu siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional peningkatan self-efficacynya berada pada kategori 

rendah. Selanjutnya hasil penelitian Moma (2014) menyimpulkan bahwa 

peningkatan self-efficacy siswa yang mendapatkan pembelajaran generatif lebih 

baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, namun 

peningkatannya masih berada pada kategori rendah. 

 Belum maksimalnya peningkatan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy dapat disebabkan oleh pemilihan 

pendekatan atau metode pembelajaran yang diterapkan di kelas. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Fauzan (Syahputra, 2011) yang menyatakan bahwa 

kemampuan spasial siswa yang rendah disebabkan oleh penekanan pembelajaran 

geometri oleh guru cenderung pada pemberian informasi yang sifatnya mekanis 

dan menghafal. Selanjutnya Goldin (2002) yang mengungkapkan bahwa metode 
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pengajaran yang mampu menciptakan interaksi antara siswa dan lingkungannya 

berpotensi untuk mengembangkan kemampuan matematis siswa, salah satunya 

yaitu kemampuan representasi matematis. Demikian pula pernyataan Hwang, dkk. 

(2007) yang mengemukakan bahwa kegagalan siswa memahami pentingnya 

hubungan antar berbagai jenis representasi merupakan akibat jarangnya siswa 

diberikan kesempatan untuk menjelaskan solusi masalah baik secara lisan maupun 

tulisan. Sementara itu, hasil penelitian Moma (2014) dan Risnanosanti (2010) 

menyimpulkan bahwa self-efficacy siswa dapat ditingkatkan dengan pemilihan 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran. 

   Dengan demikian salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy mahasiswa yaitu dengan memilih 

pendekatan pembelajaran yang memberikan keluasan kepada mahasiswa dalam 

merekonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Interaksi yang terjadi dengan lingkungannya akan lebih bermakna apabila 

mahasiswa diberikan kesempatan mengenali keterhubungan materi pelajaran yang 

diberikan dengan manfaatnya dalam memecahkan permasalahan kehidupan 

sehari-hari. Untuk memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, perlu dipikirkan 

bahwa pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan perkembangan cara 

berpikir peserta didik.  

Alimin (dalam Yuliawaty, 2011) menyebutkan bahwa, terdapat empat 

langkah pembelajaran hirarkis yang dapat membantu peserta didik mengatasi 

kesulitan dalam belajar. Keempat langkah tersebut adalah: (1) Pembelajaran pada 

tahap konkret, (2) Pembelajaran pada tahap semi konkret, (3) pembelajaran pada 

tahap semi abstrak, dan (4) Pembelajaran pada tahap abstrak. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan tahapan hirarkis ini dan juga 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa merekonstruksi pengetahuannya 

sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya adalah pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract (CPA).  

Pendekatan CPA ini juga sering disebut dengan pendekatan Concrete-

Representational-Abstract (CRA) atau pendekatan Concrete-Semiconcrete-
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Abstract (CSA). Pendekatan CPA terdiri dari tiga tahapan pembelajaran yaitu 

mahasiswa belajar melalui manipulasi fisik benda-benda konkret, diikuti dengan 

belajar melalui representasi pictorial dari manipulasi benda-benda konkret, dan 

berakhir dengan memecahkan masalah menggunakan notasi abstrak (Witzell, 

2005).  

Flores (2010) menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah 

pembelajaran dengan pendekatan CPA, yaitu: (1) Pilih benda-benda konkret 

(manipulatif) yang akan digunakan untuk memperkenalkan pengertian konseptual 

tentang materi yang akan dipelajari peserta didik, (2) Bimbinglah peserta didik 

untuk berpartisipasi secara mandiri dalam penggunaan benda-benda konkret 

(manipulatif) dengan cara memberikan petunjuk dan isyarat, (3) Ganti 

penggunaaan benda-benda manipulatif dengan gambar atau lukisan, (4) Gunakan 

strategi yang dapat membantu peserta didik mengingat langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya (hal ini berfungsi sebagai sebuah 

proses transisi dari penggunaan gambar atau lukisan kepenggunaan angka atau 

simbol saja), dan (5) Dorong peserta didik hanya menggunakan angka atau simbol 

dalam menyelesaikan tugas matematika yang diberikan (kegiatan ini berfokus 

pada kelancaran).  

Urutan kegiatan yang dilakukan sangat penting ketika menggunakan 

pendekatan CPA dalam pembelajaran. Kegiatan dengan material konkret harus 

didahulukan untuk memberikan kesan pada mahasiswa bahwa operasi matematika 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Representasi 

pictorial menunjukkan representasi visual dari manipulasi benda-benda konkrit 

akan membantu mahasiswa memvisualisasikan operasi matematika ketika 

memecahkan masalah matematis. Penting bagi dosen untuk menjelaskan 

bagaimana contoh-contoh gambar berhubungan dengan contoh-contoh konkret. 

Akhirnya, kerja formal dengan simbol-simbol yang digunakan untuk 

menunjukkan bagaimana simbol menyediakan cara yang lebih pendek dan efisien 

untuk mewakili operasi numerik. Pada akhirnya, mahasiswa perlu mencapai 

tingkat abstrak tertinggi yaitu mahir menggunakan simbol dengan banyak 

kemampuan matematis yang mereka kuasai. Namun, arti dari simbol-simbol harus 

berakar kuat dalam pengalaman belajar dengan benda-benda nyata. Jika tidak, 
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kinerja mereka dari operasi simbolik hanya akan berupa pengulangan hafalan 

(hafal prosedur).  

Riccomini (2010) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran CPA adalah 

memastikan pemahaman menyeluruh peserta didik terhadap suatu konsep/materi 

matematika yang dipelajari. Oleh karena itu, jika mahasiswa tidak menunjukkan 

penguasaan materi pada tahapan abstrak maka pembelajaran kembali kepada 

tahapan pictorial. Demikian pula, jika mahasiswa belum menunjukkan 

penguasaan materi pada tahapan pictorial, maka pembelajaran kembali pada 

tahapan konkret. Keuntungan dari pendekatan CPA ini menurut NCTM (dalam 

Yuliawaty, 2011) terletak pada intensitas dan kekonkretan yang membantu peserta 

didik mempertahankan kerangka kerja dalam memori mereka untuk 

menyelesaikan masalah. 

Kegiatan memanipulasi benda konkret (seperti kertas) di mana siswa 

diberikan gambar yang kompleks kemudian diminta untuk menyajikan ide atau 

jawaban melalui sajian gambar menurut Dwirahayu (2012) merupakan salah satu 

cara untuk mengembangkan kemampuan visualisasi spasial (kemampuan spasial). 

Pengembangan kemampuan geometri termasuk salah satunya adalah kemampuan 

spasial tekoneksi kuat dengan proses belajar dan tidak tergantung usia 

perkembangan yang dijelaskan oleh Piaget (Van Hiele dalam Pavlovicova dan 

Zahorska, 2015). Kemampuan merepresentasikan objek nyata benda/gambar 

dalam mental image, dan selanjutnya merepresentasikan kembali objek pada 

mental image dalam bentuk gambar atau sebaliknya, tentunya akan melatih 

kemampuan representasi matematis mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

NCTM (2000) yang menyatakan bahwa, peserta didik perlu diberikan kesempatan 

untuk menggunakan berbagai representasi matematis di dalam memecahkan 

berbagai permasalahan dengan membuat sajian model fisik, sosial, dan feneomena 

matematis. Melalui pemodelan peserta didik mendapatkan banyak pengalaman 

dalam menggunakan matematika untuk memecahkan permasalan dalam 

kehidupan nyata.  

Belajar bertahap yang dilakukan dengan pendekatan CPA memungkinkan 

mahasiswa tidak merasakan kecemasan yang berlebih, karena pembelajaran 

dimulai pada tahapan yang paling sederhana, yaitu tahapan konkret. Peluang tidak 
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munculnya kecemasan ini memberikan kesempatan berkembangnya self-efficacy 

mahasiswa ditinjau dari aspek indeks psikologis. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Goracke (dalam Cooper, 2012) yang menyebutkan bahwa, belajar dengan 

menggunakan benda-benda manipulatif akan meningkatkan disposisi dan sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran di kelas. Dengan demikian kegiatan belajar 

yang dilakukan pada tahapan pembelajaran dengan pendekatan CPA memberikan 

banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, dan self-efficacy. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan 

CPA terbukti sangat efektif untuk membantu siswa ataupun mahasiswa yang 

memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Witzell (2005) melakukan 

penelitian terhadap siswa kelas enam dan tujuh yang belajar aljabar 

menyimpulkan bahwa, siswa yang belajar memecahkan transformasi persamaan 

aljabar melalui pembelajaran dengan pendekatan CPA memperoleh hasil tes lebih 

tinggi daripada siswa kelas kontrol (yang menerima pembelajaran tradisional). 

Keberhasilan pendekatan CPA konsisten bagi siswa dengan riwayat prestasi 

belajar matematika rendah, sedang, dan tinggi. Witzel, Mercer, dan Miller (dalam 

Sousa, 2007) menegaskan bahwa siswa yang menggunakan urutan pendekatan 

CPA dalam pembelajaran mengalami kesalahan prosedural lebih sedikit ketika 

memecahkan masalah peubah aljabar daripada kelas tradisional.  

Fakta lainya adalah hasil penelitian dari Yeo, Wong, dan Ho (2005) yang  

dilakukan terhadap mahasiswa Tamasek Junior College Singapura menemukan 

bahwa, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CPA dapat membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan dan membuat 

hubungan untuk memperbaiki ungkapan integral tertentu dan mengevaluasi 

volume pada topik mata kuliah kalkulus lanjut. Dengan demikian, berdasarkan 

berbagai keberhasilan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pembelajaran 

dengan pendekatan CPA yang berlandaskan pada konstruktivisme diduga dapat 

meningkatkan kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, dan 

self-efficacy. 

Selain faktor pendekatan pembelajaran, terdapat faktor lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi 
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matematis, kemampuan spatial sense, dan self-efficacy, yaitu faktor Kemampuan 

Awal Matematis (KAM) mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arends 

(1997) yang menyebutkan bahwa, kemampuan peserta didik mempelajari ide-ide 

baru bergantung pada pengetahuan awal mereka dan untuk mengusasai suatu 

konsep matematika dibutuhkan penguasaan konsep dasar matematika lainnya.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu menemukan adanya interaksi antara 

pendekatan pembelajaran yang digunakan dan kemampuan awal matematis 

terhadap pencapaian atau peningkatan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy. Misalnya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Surya (2013) menyimpulkan bahwa terdapat interaksi yang 

signifikan antara pendekatan pembelajaran kontekstual dan kelompok KAM siswa 

terhadap peningkatan kemampuan representasi visual thinking. Selanjutnya hasil 

penelitian Dwirahayu (2012) menyebutkan bahwa, ditemukan adanya interaksi 

antara strategi pembelajaran eksploratif dan KAM siswa terhadap peningkatan 

kemampuan visualisasi. Begitupun juga dengan penelitian dari Risnanosanti 

(2010) menemukan adanya interaksi antara pembelajan inkuiri dan KAM siswa 

terhadap peningkatan self-efficacy. Dengan demikian perlu juga dikaji kesesuaian 

antara penerapan pembelajaran dengan pendekatan CPA pada setiap level 

kelompok KAM untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis, 

kemampuan spatial sense, dan self-efficacy mahasiswa. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

terdorong untuk melakukan suatu penelitian yang difokuskan pada upaya 

meningkatkan kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense dan 

self-efficacy mahasiswa calon guru SD melalui pembelajaran dengan pendekatan 

CPA. Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran matematika di kelas maupun bagi 

para peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pembelajaran matematika. 

 

A. Rumusan Masalah Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik 

daripada mahasiswa yang mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari: 

a. keseluruhan mahasiswa? 

b. kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa (tinggi, sedang, dan 

rendah)? 

2. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial sense mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik daripada 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari: 

a. keseluruhan mahasiswa? 

b. kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa (tinggi, sedang, dan 

rendah)? 

3. Apakah pencapaian dan peningkatan self-efficacy mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran dengan pendekatan CPA lebih baik daripada mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari: 

a. keseluruhan mahasiswa? 

b. kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa (tinggi, sedang, dan 

rendah)? 

4. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran (CPA dan 

konvensional) dengan KAM (tinggi, sedang, rendah) terhadap pencapaian dan 

peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa? 

5. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran (CPA dan 

konvensional) dengan KAM (tinggi, sedang, rendah) terhadap pencapaian dan 

peningkatan  kemampuan spatial sense mahasiswa? 

6. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran (CPA dan 

konvensional) dengan KAM (tinggi, sedang, rendah) terhadap pencapaian dan 

peningkatan kemampuan self-efficacy matematis mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis secara komprehensif pencapaian dan peningkatan 

kemampuan representasi matematis, kemampuan spatial sense, dan self-
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efficacy mahasiswa antara yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan 

CPA dan pembelajaran konvensional ditinjau dari keseluruhan mahasiswa serta 

KAM mahasiswa (tinggi, sedang, dan rendah). 

2. Untuk menganalisis secara komprehensif interaksi antara pendekatan 

pembelajaran (CPA dan konvensional) dengan KAM mahasiswa (tinggi, 

sedang, dan rendah) terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan 

representasi matematis mahasiswa. 

3. Untuk menganalisis secara komprehensif interaksi antara pendekatan 

pembelajaran (CPA dan konvensional) dengan KAM mahasiswa (tinggi, 

sedang, dan rendah) terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan spatial 

sense mahasiswa. 

4. Untuk menganalisis secara komprehensif interaksi antara pendekatan 

pembelajaran (CPA dan konvensional) dengan KAM mahasiswa (tinggi, 

sedang, dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan self-efficacy matematis 

mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan referensi keberlakuan dan 

keterandalan pembelajaran matematika dengan pendekatan CPA terhadap 

pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis, kemampuan 

spatial sense, serta kemampuan self-efficacy matematis mahasiswa calon guru 

Sekolah Dasar (SD).  

2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi dosen 

dalam mengembangkan keterampilan mengajarkan matematika untuk 

mahasiswa calon guru Sekolah Dasar (SD). Mahasiswa sebagai calon guru 

kelas, mendapatkan pengalaman langsung mengenai proses pembelajaran 

dengan pendekatan CPA. Pengalaman langsung ini, nantinya akan sangat 

berguna ketika mereka praktik ke lapangan sebagai guru untuk merancang dan 

melaksanakan sebuah pembelajaran di kelas. Dampak langsung lain yang dapat 

dirasakan mahasiswa setelah pembelajaran matematika dengan penerapan 

pendekatan CPA dilaksanakan, yaitu meningkatnya kemampuan representasi 
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matematis, kemampuan spatial sense dan kemampuan self-efficacy matematis 

mahasiswa itu sendiri. 


