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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Kemampuan Representasi 

a. Definisi Representasi 

Tujuan pembelajaran matematika tidak hanya menekankan pada 

peningkatan hasil belajar, tetapi juga meningkatkan kemampuan 

matematis dan juga berpikir kreatif siswa. Salah satu kemampuan 

matematik yang perlu dikuasai oleh siswa  adalah kemampuan 

representasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) representasi 

diartikan sebagai perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang 

diwakili. Dari ketiga makna tersebut diartikan bahwa representasi adalah 

kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk 

mewakili sesuatu.
9
  

Menurut Goldin, representasi adalah  suatu konfigurasi bentuk 

atau susunan yang dapat menggambarkan, mewakilkan atau 

melambangkan suatu objek dengan suatu cara.
10

 Menurut Sabirin, 

representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu 

masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari 

masalah tersebut. Bentuk interpretasi peserta didik dapat berupa kata-kata 

                                                             
9
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari http://kbbi.web.id/representasi pada 

tanggal  28 januari 2017 pukul 22:15. 
10

 Jarnawi Afgani, Analisis Kurikulum Matematika, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011,  

hlm. 4.42 

http://kbbi.web.id/representasi
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atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol 

matematika dan lain-lain.
11

 

Menurut NCTM, definisi representasi matematis dinyatakan 

sebagai berikut, “Representasi sangat penting bagi studi 

matematika, siswa dapat mengembangkan dan mengalihkan 

pemahaman mereka tentang konsep dan hubungan matematis saat 

mereka menciptakan, membandingkan dan menggunakan berbagai 

representasi. Representasi juga membantu siswa 

mengkomunikasikan pemikiran mereka.”
12

 

 

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa representasi adalah 

pusat dari pembelajaran matematika. Siswa dapat mengembangkan dan 

memperdalam pemahaman mereka akan konsep dan hubungan antar 

konsep matematika yang telah mereka miliki melalui membuat, 

membandingkan, dan menggunakan serta membantu siswa dalam 

berkomunikasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan representasi adalah 

kemampuan  pengungkapan ide-ide yang ditampilkan oleh siswa dalam  

mewakili suatu masalah dalam berbagai cara seperti  gambar, kata-kata 

atau simbol matematika sebagai bentuk pemahamannya yang berguna 

dalam proses pemecahan masalah.  

b. Pentingnya kemampuan Representasi Matematis 

Idealnya kegiatan pembelajaran matematika tidak hanya 

memindahkan informasi begitu saja, melainkan guru dan siswa harus 

                                                             
11

 Muhammad Sabirin, Januari 2014,  Representasi dalam Pembelajaran Matematika, 

JPM IAIN Antasari, Vol.01 No. 2 Januari – Juni 201.4 diakses dari http://www.google.co.id/url?sa 

t&source=web&rct=j&url=http:/download.portalgaruda.org/ pada tanggal  30 januari 2017, pukul 

15:40 
12

 NCTM, principles and Standard for School Mathematic,  diakses dari 

http://www.nctm. org/standards-and-positions/principles-and-standard.com, pada taanggal 15 

April 2017 pukul 21:00 

http://www.google.co.id/url?sa%20t&source=web&rct=j&url=http:/download.portalgaruda.org/
http://www.google.co.id/url?sa%20t&source=web&rct=j&url=http:/download.portalgaruda.org/
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terlibat secara aktif dalam proses, sehingga siswa mampu mengkonstruksi 

dan membangun pemahamannya sendiri.  

Menurut Ahmad Fauzan pentingnya kemampuan representasi 

matematika dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

1) Representasi matematika diperlukan untuk representasi matematis  

siswa dan hubungan antar konsep matematika. 

2) Representasi memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan 

pendekatan matematika, berargumen dan pemahaman terhadap 

diri sendiri dan orang lain. 

3) Representasi memungkinkan siswa untuk mengenali hubungan 

antara konsep-konsep terkait dan menerapkan matematika untuk 

masalah realistis.
13

 

 

Berdasarkan uraian diatas kemampuan representasi matematik 

penting karena dengan representasi siswa dapat mengkomunikasikan ide-

ide matematis, menemukan hubungan antar konsep dan lebih mudah 

dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan. 

c. Proses Representasi Matematis 

Proses pikir untuk dapat menangkap dan memahami konsep 

merupakan bagian dari representasi. Menurut Ahmad Nizar, proses 

representasi matematis berlangsung dalam dua tahap yaitu secara internal 

dan eksternal.
14

 Representasi internal adalah proses berpikir tentang ide-

ide matematik yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar 

ide tersebut. Untuk memahami konsep matematik yang lebih penting 

bukanlah penyimpanan pengalaman masa lalu tetapi bagaimana 

mendapatkan kembali pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan 

                                                             
13

 Ahmad Fauzan, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Modul Pasca Sarjana UNP, Tidak 

diterbitkan. 
14

 Ahmad Nizar Rangkuti, Representasi Matematis, Jurnal Forum Pedagogik Vol. VI, 

No. 01 Jan 2014, hlm.113-114. Diakses 15 April2017. 



 13 

dan relevan dengan kebutuhan serta dapat digunakan ketika diperlukan. 

Proses itulah yang disebut representasi internal karena merupakan salah 

satu aktivitas mental. Proses representasi internal  tidak dapat diamati 

secara kasat mata dan tidak dapat dinilai secara langsung.  

Adapun representasi eksternal adalah hasil perwujudan untuk 

menggambarkan apa-apa yang dikerjakan siswa, guru, ahli matematik 

secara internal atau representasi internal. Hasil perwujudan tersebut dapat 

diungkapkan baik secara lisan atau tulisan dalam bentuk kata-kata, 

simbol, ekspresi atau notasi matematik, gambar, grafik, diagram, tabel, 

atau melalui objek fisik berupa alat peraga. Representasi internal 

seseorang dapat dinilai dari hasil representasi eksternal yang dituliskan 

atau diungkapkan, begitu juga pembanguan hubungan-hubungan antara 

representasi eksternal akan mendorong tumbuhnya pemahaman konsep 

dan representasi internal yang lebih terpadu dari ide-ide matematik. 

Dengan demikian proses interaksi timbal-balik (feedback) antara 

representasi internal dan representasi eksternal. 

d. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Indikator kemampuan representasi matematis yang perlu diukur 

dalam penelitian, yaitu: 

1) Pictorial Representation, siswa mampu menyatakan ide matematika 

ke dalam bentuk grafik, gambar ataupun diagram. 

2) Symbolic Representation, siswa mampu menyimbolkan dan 

meyelesaikan suatu permasalahan. 
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3) Verbal Representation of the World Problem, siswa mampu 

menyatakan atau menafsirkan permasalahan dengan bahasa sendiri 

secara tertulis.
15

 

 

Secara lebih detail, Ahmad Nizar mengemukakan bahwa dalam 

pengembangan representasi matematis perlu diperhatikan indikator untuk 

tercapainya peningkatan representasi matematis, dapat dilihat pada tabel 

II.1. 

TABEL II.1.  

INDIKATOR REPRESENTASI MATEMATIS
16

 

 

Representasi Bentuk-bentuk Operasional 

 

Representasi 

visual: 

a. Diagram,tabel 

atau grafik. 

b. Gambar 

Menyajikan kembali data atau informasi dari 

suatu representasi ke representasi diagram, 

grafik atau tabel. 

Menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah 

 Membuat gambar  pola – pola geometri 

 
Membuat gambar bangun geometri untuk 

memperjelas masalah dan memfasilitasi 

penyelesaiannya. 

 

Persamaan atau 

ekspresi 

matematik. 

Membuat persamaan atau ekspresi matematik 

dari representasi lain yang diberikan. 

Membuat konjektur dari suatu pola bilangan 

Penyelesaian masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematik 

Kata–kata atau 

teks tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat situasi masalah berdasarkan data atau 

representasi yang diberikan 

Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

 
Menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematika dengan kata–kata atau teks 

tertulis 

 
Menyusun cerita yang sesuai dngan suatu 

representasi yang disajikan 

 
Membuat dan menjawab pertanyaan dengan 

menggunakan kata–kata atau teks tertulis 

 

                                                             
15

  Wiryanto, 2012, Representasi Siswa dalam Pemahaman Konsep, Prosiding Seminar 

Nasional  FMIPA UNY. 
16

Ahmad Nizar, Op.Cit.hlm.123-124. 
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Dari uraian indikator-indikator tersebut, maka indikator yang 

dipakai dalam  penelitian ini adalah  

1) Visual Representatoin, kemampuan siswa dalam mengungkapkan 

ide-idenya kedalam bentuk gambar atau grafik. 

2) Symbolic Representatoin, Persamaan atau ekspresi matematis, 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-idenya dengan 

membuat simbol/model mateatika dari suatu permasalahan serta 

menyelesaikannya. 

3) Verbal Representation, Menjelaskan berupa kata-kata, 

kemampuan siswa  dalam menuliskan interprestasi/ menafsirkan 

suatu representasi dengan bahasa sendiri dan membuat situasi 

masalah berdasarkan data/representasi). 

Indikator ini diambil untuk menyesuaikan dengan materi yang 

akan dikembangkan. Agar kemampuan representasi matematis siswa 

dapat dinilai sebaik mungkin maka penelitian ini tidak hanya 

membutuhkan indikator kemampuan representasi matematis tetapi 

juga membutuhkan rubrik penskoran sebagai pedoman menentukan 

level kemampuan representasi matematis siswa. Rubrik penskoran 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel II. 
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TABEL II.2 

  RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Skor 

 

 

Visual 

Representation  

Persamaan atau 

Ekpresi matematis 

 

Menjelaskan dengan 

kata-kata 

Grafik Gambar  
Membuat 

Model 
  Menyelesaikan    

model yang ada 

Menuliskan 

interprestasi 

atau 

menafsirkan 

Membuat 

situasi 

masalah dari 

suatu 

representasi 

0 Tidak ada jawaban 

1 Ada usaha 

membuat 

grafik 

meskipun 

salah  

Ada usaha 

membuat 

gambar 

namun 

tanpa 

keterangan  

Ada usaha 

membuat 

model 

meskipun 

salah 

Ada usaha 

menjawab 

meskipun yang 

diberikan salah 

atau sebagian 

besar salah 

Hanya 

sebagian 

interprestasi 

atau 

penafsiran 

yang benar 

dan belum 

sempurna. 

Ada usaha 

menjawab 

meskipun 

yang diberikan 

salah atau 

tidak masuk 

akal 

2 Membuat 

grafik 

namun 

sebagian 

besar salah 

Membuat 

gambar 

dengan 

benar dan 

dilengkapi 

keterangan 

Membuat 

model dengan 

benar dari 

suatu 

permasalahan 

Hanya sebagian 

besar 

penyelesaian 

benar. 

Interprestasi 

yang 

dituliskan 

benar, lengkap 

dan sempurna. 

Jawaban yang 

diberikan 

benar namun 

kurang masuk 

akal 

3 Membuat 

grafik 

dengan 

benar 

namun 

tidak 

dileng-kapi 

titik potong 

- - 

Penyelesaian dan 

jawaban yang 

diberikan benar 

 
- 

Jawaban yang 

berikan benar 

dan masuk 

akal 

4 Membuat 

grafik 

dengan 

benar serta 

dilengkapi 

titik potong 

- - 

 

 

- - - 

 

 

2.Pendekatan Problem Posing 

Menurut Suyitno Amin, problem posing mulai dikembangkan pada 

tahun 1997 oleh Lynn D. English dan awal mulanya diterapkan dalam mata 

pelajaran matematika. Kemudian model ini dikembangkan pada mata 



 17 

pelajaran yang lain. Menurut Brown dan Walter, pada tahun 1989 untuk 

pertama kalinya istilah problem posing diakui secara resmi oleh National 

Council of Teacher of Mathematics (NCTM) sebagai bagian dari national 

program for re-direction of mathematics education (reformasi pendidikan 

matematika).  

Selanjutnya istilah ini dipopulerkan dalam berbagai media seperti 

buku teks, jurnal serta menjadi saran yang konstruktif dan mutakhir dalam 

pembelajaran matematika. Problem posing sesungguhnya bukan ide baru 

dalam pembelajaran matematika, melainkan telah diperkenalkan dan diteliti di 

berbagai negara, seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang dan Singapura 

pada beberapa dekade yang lalu. 17Pendekatan pembelajaran problem posing 

mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2000.
18

 

Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, yang 

mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Indonesia.Suryanto dan As’ari 

memadankan istilah problem posing dengan pembentukan soal. Sedangkan 

Sutiarso menggunakan istilah membuat soal, Siswono  menggunakan istilah 

pengajuan soal, dan Suharta menggunakan istilah pengkonstruksian 

masalah.
19

Secara harfiah, problem posing bermakna mengajukan soal atau 

masalah. Silver mengemukakan batasan problem posing sebagai berikut: 

                                                             
17

 Ali Mahmudi (2011), Problem Posing untuk Menilai Hasil Belajar Siswa, diambil dari 

Jurnal Nasional dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 

pada tanggal 3 Desember 2011 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, hlm. 2. 
18

 Achmad Shidiq Permana (2011), Problem Posing Dalam Pembelajaran Matematika, 

diakses pada tanggal 30 April 2017 pukul 23.57 WIB dari situs 

https://ashidiqpermana.wordpress.com/2011/05/17/problem-posing-dalam-pembelajaran-

matematika/ 
19

Ibid. 

https://ashidiqpermana.wordpress.com/2011/05/17/problem-posing-dalam-pembelajaran-matematika/
https://ashidiqpermana.wordpress.com/2011/05/17/problem-posing-dalam-pembelajaran-matematika/
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“Istilah masalah berpose telah digunakan untuk merujuk pada pembangkitan 

masalah baru dan untuk perumusan masalah yang diberikan.”
20

 

Sedangkan secara terminologi, problem posing mempunyai beberapa 

arti, sebagai berikut :
21

 

a) Problem posing adalah perumusan masalah yang berkaitan dengan 

syarat-syarat soal yang telah dipecahkan atau alternatif soal yang 

masih relevan; 

b) Masalah pada dasarnya berarti membuat masalah dengan solusi yang tidak 

diketahui pemecah masalah target yang menjadi masalah; 

c) Dunker menggambarkan masalah yang menyamar dalam matematika 

sebagai generasi masalah baru atau rumusan masalah yang diberikan. 

Problem posing (pengajuan masalah) matematika menurut Brown dan 

Walter terdiri dari dua aspek penting, yaitu accepting dan challenging. 

Accepting berkaitan dengan kemampuan siswa memahami situasi yang 

diberikan oleh guru atau situasi yang sudah ditentukan. Sementara 

challenging, berkaitan dengan sejauh mana siswa merasa tertantang dari 

situasi yang diberikan sehingga melahirkan kemampuan untuk mengajukan 

masalah atau soal matematika.
22

Suryanto menjelaskan bahwa :
23

 

a) Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan 

ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana 

sehingga soal tersebut dapat diselesaikan. Hal ini terjadi dalam 

                                                             
20

Ma’rufi dkk, Op.Cit.hlm. 2-3 
21

 Achmad Shidiq Permana, Loc.Cit. 
22

Ibid 
23

Ma’rufi, Loc.Cit. 
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pemecahan soal-soal yang rumit, dengan pengertian bahwa problem 

posing merupakan salah satu langkah dalam menyusun rencana 

pemecahan masalah; 

b) Problem posing adalah perumusan soal-soal yang berkaitan dengan 

syarat-syarat pada soal yang akan diselesaikan menekankan pada 

pengajuan soal oleh siswa; 

c) Problem posing adalah pengajuan soal dari informasi yang tersedia, 

baik dilakukan sebelum, ketika atau setelah kegiatan penyelesaian. 

Brown dan Waltermenyatakan bahwa problem posing dapat 

membantu siswa dalam mencari topik baru dan menyediakan pemahaman 

yang lebih mendalam. Selain itu, problem posing dapat mendorong 

terciptanya ide-ide baru yang berasal dari setiap topik yang diberikan.Topik 

disini khususnya dalam pembelajaran matematika. “…masalah berpose 

dapat membantu siswa untuk melihat topik standar dalam cahaya baru dan 

memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang hal itu juga. Hal ini 

juga dapat mendorong terciptanya gagasan baru yang berasal dari topik 

tertentu. Meski fokus kita ada di bidang matematika, strategi yang kita 

diskusikan dapat diterapkan pada kegiatan yang beragam seperti 

mencoba”.
24

 

Abu Elwan mengklasifikasikan problem posing menjadi 3 tipe, yaitu 

free problem posing (problem posing bebas), semi-structured problem 

posing (problem posing semi-terstruktur), dan structured problem posing 

                                                             
24

  Achmad Shidiq Permana, Loc.Cit. 
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(problem posing terstruktur). Pemilihan tipe-tipe itu dapat didasarkan pada 

materi matematika, kemampuan siswa, hasil belajar siswa, atau tingkat 

berpikir siswa.Berikut diuraikan masing-masing tipe tersebut. 

1) Free problem posing (problem posing bebas). Menurut tipe ini siswa 

diminta untuk membuat soal secara bebas berdasarkan situasi kehidupan 

sehari-hari. Tugas yang diberikan kepada siswa dapat berbentuk: 

“buatlah soal yang sederhana atau kompleks”, buatlah soal yang kamu 

sukai, buatlah soal untuk kompetisi matematika atau tes, ”buatlah soal 

untuk temanmu”, atau ”buatlah soal sebagai hiburan (for fun)”. 

2) Semi-structured problem posing (problem posing semi-terstruktur). 

Dalam hal ini siswa diberikan suatu situasi bebas atau terbuka dan 

diminta untuk mengeksplorasinya dengan menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, atau konsep yang telah mereka miliki. Bentuk soal yang 

dapat diberikan adalah soal terbuka (open-ended problem) yang 

melibatkan aktivitas investigasi matematika, membuat soal berdasarkan 

soal yang diberikan, membuat soal dengan konteks yang sama dengan 

soal yang diberikan, membuat soal yang terkait dengan teorema tertentu, 

atau membuat soal berdasarkan gambar yang diberikan. 

3) Structured problem posing (problem posing terstruktur). Dalam hal ini 

siswa diminta untuk membuat soal berdasarkan soal yang diketahui 

dengan mengubah data atau informasi yang diketahui. Brown dan Walter 

merancang formula pembuatan soal berdasarkan soal-soal yang telah 

diselesaikan dengan menvariasikan kondisi atau tujuan dari soal yang 

diberikan.
25

 

Suryanto mengemukakan beberapa petunjuk pembelajaran bagi guru 

dengan pendekatan pengajuan masalah (problem posing) yaitu : 

a) Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau 

memperluas soal dari soal-soal yang ada di buku pelajaran; 

                                                             
25

  Ali Mahmudi, Op.Cit. hlm. 5. 
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b) Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa informasi 

tertulis, benda manipulatif, gambar, atau yang lainnya, guru melatih 

siswa merumuskan soal dengan situasi yang ada; 

c) Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes; 

d) Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa taraf 

kesukaran baik kesulitan isi matematika maupun kesulitan bahasanya; 

e) Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu pembelajaran yang 

berbentuk dialog antara guru dan siswa mengenai sebagian isi buku 

tes, yang dilaksanakan dengan menggilir siswa berperan sebagai guru. 

 

Sedangkan petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan siswa dalam 

pendekatan pengajuan masalah (problem posing) yaitu :
26

 

a) Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan sebanyak-

banyaknya terhadap situasi yang diberikan; 

b) Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal yang 

baru sebelum siswa menyelesaikan soal tersebut; 

c) Siswa dibiasakan untuk membuat soal-soal serupa/sejenis setelah 

menyelesaikan soal tersebut; 

d) Siswa harus diberanikan menyelesaikan soal-soal yang dirumuskan 

temannya sendiri; 

e) Siswa dimotivasi menyelesaikan soal-soal non rutin. 

Respon yang dihasilkan siswa mungkin lebih dari satu pertanyaan 

matematika. Antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan lainnya dapat 

dilihat hubungan yang terjadi. Menurut Silver dan Cai ada dua jenis 

hubungan antara respon-respon tersebut, yaitu hubungan simetrik dan 

                                                             
26

Ma’rufi, Op.Cit.hlm. 3 
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berantai. Respon yang mempunyai hubungan simetrik disebut respon 

simetrik yaitu serangkaian respon yang objek-objeknya mempunyai 

hubungan.Sedangkan respon yang mempunyai hubungan berantai disebut 

respon berantai.Pada respon berantai, untuk menyelesiakan respon 

berikutnya diperlukan penyelesaian respon sebelumnya. 

Killpatrik menyatakan bahwa salah satu dasar kosep koginitif yang 

terlibat dalam pengajuan soal adalah assosiasi yaitu kecendrungan siswa 

menggunakan respon pertama sebagai pijakan untuk mengajukan soal 

kedua, ketiga, dan seterusnya. Silver dan Cai menjelaskan bahwa pengajuan 

soal mandiri adalah perumusan soal agar lebih sederhana atau perumusan 

ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan 

dapat dikuasai. Hal ini terutama terjadi pada soal-soal yang rumit dapat 

diaplikasikan dalam 3 bentuk aktivitas kognitif matematika yakni sebagai 

berikut : 

a. Pre solution posing 

Pre solution posing yaitu membuat pertanyaan berdasarkan 

pernyataan yang dibuat oleh guru. 

Contoh penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan 

sebagai berikut. 

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai 

biskuit dan cokelat, 45 anak menyukai cokelat, dan 38 anak 

menyukai biskuit” 

 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai 

berikut. 
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1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit? 

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat? 

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat? 

b.   Within solution posing 

Within solution posing yaitu pembuatan atau formulasi soal yang 

sedang diselesaikan.Pembuatan soal demikian dimaksudkan sebagai 

penyederhanaan dari soal yang sedang diselesaikan. Dengan demikian, 

pembuatan soal demikian akan mendukung penyelesaian soal semula. 

Contoh diketahui soal sebagai berikut :
27

 

Sebanyak 20.000 galon air diisikan ke kolam renang dengan 

kecepatan tetap. Setelah 4 jam pengisian, isi kolam renang tersebut 

menjadi 
 

 
 dari volume kolam tersebut. Jika sebelum pengisian kolam 

tersebut telah berisi seperempatnya, berapakah kecepatan aliran air 

tersebut? 

Soal-soal yang mungkin disusun siswa yang dapat mendukung 

penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Berapa galon air di kolam renang ketika kolam itu berisi 
 

 
? 

2) Berapa galon air di kolam renang ketika kolam renang itu bersisi 
 

 
 

nya? 

3) Berapakah perubahan banyaknya air dalam kolam renang setelah 5 

jam pengisian? 

4) Berapakah rata-rata perubahan banyaknya air di kolam renang itu? 

                                                             
27

Ibid hlm. 3-4 
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5) Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang 

tersebut sampai penuh? 

c.   Post solution posing 

 Post solution posing yaitu strategi ini juga disebut sebagai strategi 

“find a more challenging problem”. Siswa memodifikasi atau merevisi 

tujuan atau kondisi soal yang telah diselesaikan untuk menghasilkan 

soal-soal baru yang lebih menantang. Pembuatan soal demikian 

merujuk pada strategi “what if not …?” atau ”what happen if…”. 

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat soal dengan 

strategi itu adalah sebagai berikut. 

1) Mengubah informasi atau data pada soal semula; 

2) Menambah informasi atau data pada soal semula; 

3) Mengubah nilai data yang diberikan, tetapi tetap mempertahankan 

kondisi atau situasi soal semula; 

4) Mengubah situasi atau kondisi soal semula, tetapi tetap 

mempertahankan data atau informasi yang ada pada soal semula. 

Contoh : 

Luas persegi panjang dengan panjang 2 m dan lebar 4 m adalah 8 

m
2
 . 

Soal-soal yang dapat disusun adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana jika lebarnya bukan 2 m tetapi 3 m? Bagaimana 

luasnya? 
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b) Apa yang terjadi jika mengubah panjang dan lebarnya masing-

masing menjadi dua kali? Apakah luasnya juga akan menjadi dua 

kali luas semula? 

c) Bagaimana jika kita mengubah panjangnya menjadi dua kali dan 

mengurangi lebarnya menjadi setengahnya? Apakah luasnya akan 

tetap?  

d) Tentukan panjang dan lebar suatu persegi panjang yang luasnya 

sama dengan dua kali luas persegi panjang semula. 

Bagi siswa, pembelajaran problem posing merupakan keterampilan 

mental, siswa menghadapi suatu kondisi dimana diberikan suatu 

permasalahan dan siswa memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran 

problem posing (pengajuan soal) dapat dikembangkan dengan memberikan 

suatu masalah yang belum terpecahkan dan meminta siswa untuk 

menyelesaikannya. Menurut English dalam menghasilkan pertanyaan baru 

dari masalah matematika yang diberikan dapat menjadi aktivitas utama 

dalam mengajukan permasalahan (problem posing). Problem posing 

terfokus pada upaya siswa secara sengaja menemukan pengetahuan dan 

pengalaman-pengalaman baru. 

3. Hubungan Probem Posing dengan Representasi Matematis 

Dalam kegiatan melakukan matematika (doing mathematics), pada 

dasarnya siswa akan berhadapan dengan dua hal yakni masalah-masalah apa 

yang mungkin muncul atau diajukan dari sejumlah fakta yang dihadapi 

(problem posing) serta bagaimana menyelesaikan masalah tersebut (problem 

solving). Dalam kegiatan yang bersifat problem posing, siswa akan 
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memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya 

mengidentifikasi fakta-fakta yang diberikan serta permasalahan yang bisa 

muncul dari fakta-fakta tersebut. Sedangkan melalui kegiatan problem 

solving, siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan 

permasalahan tidak rutin yang memuat berbagai tuntutan kemampuan 

berpikir termasuk yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam aktivitas ini 

tercakup kegiatan membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan 

tentang apa yang diyakini atau dilakukan. 

Dalam pembelajaran pengajuan soal (problem posing) siswa dilatih 

untuk memperkuat dan memperkaya konsep-konsep dasar matematika. 

Dengan demikian, kekuatan-kekuatan pembelajaran dengan problem posing 

sebagai berikut :
28

 

a. Membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan 

terhadap pelajaran sebab ide-ide siswa dicobakan untuk memahami 

masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam pemecahan masalah. 

b. Membentuk siswa bersikap kritis dan kreatif. 

c. Membangkitkan semangat inkuiri dan membentu pikiran yang 

berkembang dan fleksibel. 

d. Mempertinggi kemampuan pemecahan masalah, karena pengajuan soal 

memberi penguatan-penguatan dan memperkaya konsep dasar. 

                                                             
28

  Muhammad Thabroni dan Arif Mustafa, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta :  

Arruzmedia, 2011) hlm. 352 



 27 

Dewasa ini, problem posing merupakan kegiatan penting dalam 

pembelajaran matematika. NCTM merekomendasikan agar dalam 

pembelajaran matematika, para siswa diberikan kesempatan untuk 

mengajukan soal sendiri. Silver dan Cai juga menyarankan agar 

pembelajaran matematika lebih ditekankan pada kegiatan problem posing. 

Menurut Cars untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan dapat 

dilakukan dengan cara membiasakan siswa mengajukan soal. Sejalan 

dengan itu, Suparno menyatakan bahwa mengungkapkan pertanyaan 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat menantang siswa untuk lebih 

berpikir dan membangun pengetahuan mereka. 

Dari sejumlah pandangan di atas, nampak jelas bahwa berbagai 

kemampuan yang bisa dikembangkan melalui matematika, dapat 

berkontribusi pada ketiga dimensi kebutuhan anak yaitu untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang lebih tinggi, digunakan dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan masyarakat, dan untuk menunjang kebutuhan yang 

berkaitan dengan pekerjaan. Substansi dari pengembangan tersebut pada 

dasarnya berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir refresentasi yang 

dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan baik dalam 

kaitannya dengan bidang akademik di lingkungan sekolah maupun dalam 

kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Balinda Suci Permatasari di SMPN 11 

Surakarta dengan judul ”Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika Melalui 



 28 

Pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) Berbasis Problem Posing”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa meningkat meliputi aspek : 

1) Siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru sebelum tindakan 

12,12% dan setelah tindakan 51,51% 

2) Siswa mampu bekerja sendiri saat pembelajaran sebelum tindakan 

24,24 % dan setelah tindakan 54,54% 

3) siswa menunjukkan pendapat secara spontan sebelum tindakan 15,15% 

dan setelah tindakan 57,57% 

4) Siswa mengemukakan pemikiran atau gagasan pemecahan masalah 

sebelum tindakan 18,18% dan setelah tindakan 45,45%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pengembanagan LKS 

berbasis problem posing dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika.
29

 

Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan peneliti saat ini, yaitu metode penelitian berupa 

penelitian dan pengembangan, produk berupa lembar kerja siswa (LKS) dan 

variabel bebas berupa pembelajaran berbasis pendekatan problem posing. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini hanya pada variabel terikatnya. Peneliti 

sebelumnya membahas tentang kemampuan berpikir kreatif, sedangkan peneliti 

saat ini tentang kemampuan berpikir representasi.  
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Pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) Berbasis Problem Posing, skripsi Universitas 
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C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan bahan ajar berupa 

lembar kerja siswa yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

matematis siswa. Dengan menggunakan pendekatan problem posing, tujuan 

pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini, 

lembar kerja siswa dikembangkan berdasarkan model ADDIE yang terdiri dari 

lima tahap, yaitu (A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(Evaluation). Adapun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut: 
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GAMBAR 2.1 

Kerangka Berpikir 

Penelitian Dan Pengembangan 

 

Analisis 

Desain lembar kerja siswa dengan 

pendekatan problem posing 

Development 

Validasi Produk Revisi Produk 

Uji Lapangan 
Terhadap siswa dalam satu 

kelas 

Terhadap 6 orang siswa 

Uji coba LKS pada 

kelompok kecil 

Terhadap 6 orang siswa 

Evaluasi 

Terhadap kelayakan LKS 

yang dikembangkan 

Produk 

Lembar kerja siswa berbasis problem posing 

yang valid, praktis, efektif dan efisien 


