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PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA KELAS VIII A 

SMP NEGERI 2 KARTASURA PADA MATERI PYTHAGORAS BERBANTUAN MEDIA 

SOFTWARE GEOGEBRA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa berbantuan 

media Software Geogebra pada siswa kelas VIII A semester genap SMP Negeri 2 Kartasura. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan antara peneliti dengan guru 

matematika secara kolaboratif. Penerima tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Kartasura sebanyak 17 siswa dan pelaku tindakan adalah peneliti dengan arahan dari guru 

matematika. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, catatan 

lapangan, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan 

analisis kritis. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan representasi matematis pada 

siswa, hal ini dapat dilihat dari indicator berikut, (1) Siswa yang mampu membuat model matematis 

sebelum tindakan sebanyak 5 dari 32 siswa (15,6%), setelah tindakan sebanyak 12 dari 17 siswa 

(70,56%); (2) Siswa yang mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian sebelum tindakan 

sebanyak  7 dari 32 siswa (21,88%) dan setelah tindakan sebanyak 13 dari 17 siswa (64,71%); (3) 

Siswa yang mampu menggambar geometri sebelum tindakan sebanyak 14 dari 32 siswa (43,75%) 

dan setelah tindakan sebanyak 11 dari 17 siswa (76,47%) 

Kata kunci: representasi matematis, software Geogebra 

Abstract 

This research aims to improve the mathematical representation ability of students assisted by 

Geogebra Software media in class VIII A on even semester of SMP Negeri 2 Kartasura. This 

research is a classroom action research conducted between researchers and mathematics teachers 

collaboratively. The recipients of the action were students of class VIII A at SMP Negeri 2 

Kartasura with 32 students and the perpetrators of the action were researchers with direction from 

the mathematics teacher. This research uses data collection techniques such as documentation, field 

notes, and tests. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques with critical 

analysis. The results of this research are the increased ability of mathematical representation in 

students, this can be seen from the following indicators, (1) Students who are able to make 

mathematical models before the action are 5 out of 32 students (15.6%), after the action as many as 

12 out of 17 students (70.56% ); (2) Students who are able to write the completion steps before the 

action are 7 out of 32 students (21.88%) and after the action are 13 out of 17 students (64.71%); (3) 

Students who were able to draw geometry before the action were 14 out of 32  students (43.75%) 

and after the action were 11 out of 17 students (76.47%) 

Keywords: mathematical representation, software Geogebra 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

Matematika menjadi salah satu ilmu dasar yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan 

dalam kehidupan sehari hari saja Matematika selalu dijumpai, meski begitu matematika masih 
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dianggap sukar. Namun pada segi pendidikan di kelas ternyata masih ditemukan fenomena bahwa 

rendahnya kemampuan peserta didik dalam me-representasikan bidang keilmuan matematis 

menjadi suatu faktor bahwa matematika dianggap sukar. 

Representasi dimaksudkan sebagai penafsiran oleh pemikiran peserta didik terhadap 

permasalahan yang digunakan sebagai instrumen sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran di kelas. Penafsiran tersebut memiliki bentuk yang verbal seperti kata-kata, 

symbol matematika, gambar, tulisan,  grafik, tabel, benda konkrit, dan lain-lain (Sabirin, 2014). 

National Council of Teacher of Mathematics menyatakan bahwa terdapat lima standar 

proses matematika yaitu koneksi dan komunikasi, penalaran, pemecahan masalah, dan representasi 

(NCTM, 2000). Kemampuan representasi sudah semestinya menjadi kewajiban dalam pembelajaran 

karena representasi menjadi salah satu dari kelima standar proses matematika tersebut. Sementara 

itu di Indonesia, gagasan representasi juga telah dimasukkan dalam tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah. Maka dari itu sebagai salah satu standar proses matematika, representasi 

menjadi proses yang sangat penting dalam pembelajaran dikelas untuk mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa, yang merupakan proses konstruksi dan abstraksi dalam 

pengetahuan matematika. Mengkomunikasikan ide-ide matematika dan berpikir matematis dapat 

diwujudkan dengan bentuk grafik, tabel, verbal, gambar, aljabar, sampai dengan bentuk simbol-

simbol. Penggunaan berbagai jenis representasi dan terjemahan antara representasi sangat penting 

dalam mengekspresikan ide-ide matematika (Bal, 2015). 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura ditemukan beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu pemahaman konsep matematika yang rendah, 

rendahnya minat belajar siswa, dan kemampuan representasi matematis siswa masih rendah. Dilihat 

dari permasalahan tersebut, yang paling kurang adalah kemampuan representasi matematis siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari data siswa dengan kemampuan representasi ekspresi matematis atau yang 

mampu membuat model matematis dengan baik  sebanyak 5 siswa (15,63%) dalam satu kelas, 

siswa dengan kemampuan representasi kata atau teks tertulis sebanyak 7 siswa (21,88%), siswa 

dengan kemampuan representasi visual sebanyak 14 siswa (43,75%).   

Beberapa faktor rendahnya kemampuan representasi matematis siswa dalam Yuniawatika 

(2012) antara lain, siswa harus mengikuti contoh yang telah diberikan oleh guru tanpa mendapat 

kesempatan menghadirkan representasinya, representasi siswa berupa gambar, tabel, model yang 

disampaikan kepada siswa dianggap tambahan dalam pemberian materi, dan guru terbiasa 

melakukan pembelajaran secara konvensional. Adanya hal tersebut mendukung perlunya strategi 

pembelajaran yang cocok bagi siswa agar dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa. Guru matematika seharusnya manpu menerapkan, mengggunakan, dan memilih media 
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pembelajaran secara tepat, dengan demikian antisuasme siswa dalam pembelajaran matematika 

lebih tinggi. 

Salah satu cara agar kemampuan representasi matematis siswa dapat meningkat adalah 

dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Software 

GeoGebra menjadi salah satu dari banyak media pembelajarn yang dapat memudahkan 

penggunanya dalam memelajari geometri. Geogebra adalah software matematika dinamis yang 

dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran matematika atau alat bantu yang 

menyatukan aljabar, kalkulus, dan geometri. Software ini dikembangkan dalam proses pembelajaran 

matematika yang diperkenalkan langsung oleh Markus Hohenwarter di Florida Atlantic University.  

Ristontowi (2013) menyebutkan Geogebra merupakan pendukung pembelajaran khusunya 

mmatematika dan penyelesaian persoalan matematika seperti aljabar, kalkulus, dan geometri berupa 

program komputer yang bersifat dinamis dan interaktif. Menurut Asngari (2015) Geogebra dapat 

memvisualisasikan objek geometri yang bersifat abstrak dengan akurat, efesien dan cepat sehingga 

memudahkan penggunanya. Geogebra juga dapat membantu dalam  mengkonstruksikan  konsep – 

konsep matematis.  Siapapun dapat menggunakan program ini, dengan mengunduhnya di 

www.geogebra.com. Siswa maupun guru dapat memanfaatkannya kapanpun dan dimanapun karena 

Geogebra dapat diinstal pada komputer pribadi. Geogebra dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif 

untuk memudahkan siswa  dalam memelajari  geometri secara  mandiri juga menyenangkan. 

Menurut Mahmudi dalam Faiziyah (2018) terdapat kelebihan penggunaan software  

GeoGebra dalam pembelajaran  matematika diantaranya: 1) dapat menghasilkan lukisan geometri 

dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan  menggunakan alat tulis  manual, 2) Memberikan 

pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri karena adanya 

fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging), 3) dapat dimanfaatkan untuk 

memastikan lukisan yang telah dibuat adalah benar, 4) mempermudah guru dan siswa untuk 

menyelidiki atau menunjukkan sifat -sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2019/2020. 

2. METODE 

Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK adalah desain penelitian yang berupaya untuk memecahkan suatu masalah 

pembelajaran di dalam kelas. Tindakan yang dilakukan telah direncanakan sesuai situasi di dalam 

kelas, masalah dikaji melalui refleksi diri, dan dianalisis pula setiap pengaruh dari perilaku yang 

akan dilaksanakan (Sanjaya, 2015). Lebih lanjut (Arikunto, 2010) menjelaskan bahwa PTK adalah 

http://www.geogebra.com/
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desain penelitian yang dilakukan terhadap peserta didik sebagai sasaran subjek penelitian utama 

untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki situasi pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kartasura, dimulai pada bulan September 2019. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kartasura. Penelitian 

dilakukan secara kolaborasi antar peneliti dan guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura, 

dimana peneliti berperan sebagai pelaku tindakan dan dibantu oleh guru matematika kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2019/2020. Siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan 

yaitu siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kartasura yang teridiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan dengan jumlah seluruhnya 32 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dengan analisis kritis berupa identifikasi dari kelebihan dan kelemahan guru beserta siswa  

di kelas selama proses pembelajaran (Sutama, 2014:91). Hasil dari teknik analisis data ini 

digunakan untuk memperbaiki siklus selanjutnya. 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dnegan tes, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Tes diperlukan guna mengukur tingkat representasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal melalui penggunaan media software GeoGebra, tes yang digunakan berupa soal 

post test berbentuk essay. Teknik catatan lapangan berupa catatan tertulis yang menggambarkan 

kegiatan serta aktivitas siswa sampai pada situasi saat pembelajaran dan permasalahan apa yang 

dihadapi dalam pembelajaran di kelas, dan dokumentasi sebagai bukti nyata penelitian. Data 

penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan representasi matematis siswa 

pada pembelajaran matematika dan kemampuan guru dalam penyusunan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) matematika dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Untuk 

mendapatkan data penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan melalui dua sumber, sumber pertama 

dari keseluruhan narasumber yaitu guru matematika dan seluruh siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Kartasura. Sumber kedua yaitu melalui dokumentasi meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan buku penilaian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian tidak dapat dilakukan di dalam kelas dikarenakan kondisi yang tidak 

memungkinkan, pada saat itu pandemic covid-19 sedang terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah 

melakukan pembatasan social berskala besar (PSBB), termasuk di daerah tempat penelitian ini 

berlangsung. SMPN 2 Kartasura memberlakukan pembelajaran secara daring, para siswa dan guru 

belajar dan bekerja di rumah. Namun, pembelajaran secara daring tidak dapat berlangsung secara 

merata dikarenakan factor ekonomi keluarga,  hanya terdapat beberapa siswa yang memiliki gawai 

sendiri. Maka dari itu dilakukan dialog lanjutan antara peneliti dan guru matematika kelas VIII A 

pada tanggal 11 Mei 2020 untuk membahas teknis pelaksanaan penelitian. Diperoleh keputusan 
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untuk melaksanakan penelitian dengan sampel siswa yang dapat mengikuti pembelajaran secara 

daring. Total siswa kelas VIII A SMPN 2 Kartasura adalah 32 siswa, hanya 17 siswa yang dapat 

mengikuti pembelajaran secara daring, 6 diantaranya siswa yang dapat mengikuti pembelajaran 

secara daring melalui zoom dan terdapat 11 siswa yang hanya mengikuti pembelajaran melalui 

whatsapp, sedangkan 15 lainnya tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajaran 

matematika dilaksanakan secara daring dengan bantuan media pembelajaran software Geogebra. 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II dengan 

berbantuan media pembelajaran software Geogebra dapat dilihat terdapat peningkatan kemampuan 

representasi matematis siswa matreri Pythagoras pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kartasura. 

Data awal sebelum dilakukan tindakan dengan jumlah 32 siswa dalam satu kelas sebagai berikut: 1) 

kemampuan representasi ekspresi matematis atau yang mampu membuat model matematis dengan 

baik  sebanyak 5 siswa (15,63%) dalam satu kelas, 2) siswa dengan kemampuan representasi kata 

atau teks tertulis sebanyak 7 siswa (21,88%), 3) siswa dengan kemampuan representasi visual 

sebanyak 14 siswa (43,75%). 

 Hasil yang diperoleh pada pembelajaran berbantuan media software Geogebra siklus I 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan jumlah sampel 

siswa sebanyak 17 siswa yang dapat dilihat dari indicator berikut : 1) kemampuan representasi 

ekspresi matematis atau yang mampu membuat model matematis dengan baik  sebanyak 10 siswa 

(58,82%), 2) siswa dengan kemampuan representasi kata atau teks tertulis sebanyak 6 siswa 

(35,29%), 3) siswa dengan kemampuan representasi visual sebanyak 10 siswa (58,82%). 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran berbantuan media software Geogebra 

siklus II terdapat peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan jumlah sampel 

siswa sebanyak 17 siswa yang dapat dilihat dari indicator berikut : 1) kemampuan representasi 

ekspresi matematis atau yang mampu membuat model matematis dengan baik  sebanyak 12 siswa 

(70,59%), 2) siswa dengan kemampuan representasi kata atau teks tertulis sebanyak 11 siswa 

(64,71%), 3) siswa dengan kemampuan representasi visual sebanyak 13 siswa (76,47%). 

 Peningkatan kemampuan representasi matematis pada siswa dari sebelum tindakan hingga 

tindakan siklus II dapat disaajikan dalam bentuk tabel berikut:  
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Tabel 1. Hasil Pengamatan Keseluruhan  

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Target 

Pencapaian 

Sebelum 

Tindakan 

(dari 32 

siswa) 

Setelah Tindakan 

(dari 17 siswa) 

Siklus I Siklus II 

Kemampuan 

representasi 

ekspresi 

matematis 

60% 
5 siswa 

(15,63%) 

10 siswa 

(58,82%) 

12 siswa 

(70,59%) 

Kemampuan 

representasi 

kata atau 

teks tertulis 

60% 
7 siswa 

(21,88%) 

6 siswa 

(35,29%) 

13 siswa 

(64,71%) 

Kemampuan 

representasi 

visual 

60% 
14 siswa 

(43,75%) 

10 siswa 

(58,82%) 

11 siswa 

(76,47%) 

 

Grafik data yang diperoleh dalam  peningkatan kemampuan representasi  matematis 

siswa  dari sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II sebagai berikut : 

 

  

Grafik 1. Hubungan antara peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan 
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Berdasarkan Tabel 1 dan grafik 1 dapat dikatakan bahwa penerapan media pembelajaran 

software Geogebra dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Kartasura. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indicator-indikator kemampuan 

representasi matematis siswa di setiap tahapnya. 

Pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran software Geogebra dapat  

meningkatkan kemampuan  representasi matematis siswa karena antusiasme siswa yang tinggi. 

Siswa didorong untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas mandiri karena siswa dapat 

mengeksplorasi secara mandiri dalam GeoGebra juga mencari dari berbagai referensi. Di dalam 

proses pembelajaran ditumbuhkan suasana yang penuh toleransi dengan adanya perubahan maupun 

kesalahan yang dapat mendorong umpan balik atau feedback kepada siswa yang telah 

merepresentasikan hasilnya. Hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan Hamalik (1986) 

dalam Rohman (2013: 161) menyebutkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan minat baru dan keinginan, membawa pengaruh 

psikologi terhadap siswa, juga menumbuhkan rangsangan belajar dan motivasi. Media pembelajaran 

juga dapat memudahkan siswa dalam menyajikan data secara menarik, memahami, dan 

memudahkan dalam menafsirkan data serta memadatkan informasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Umbara, dkk (2019) menggunakan Hippo Animator untuk 

mengatasi kurangnya  kemampuan representasi matematis  siswa dan  self-efficacy dalam  

menyelesaikan permasalahan matematika menunjukkan bahwa penggunaan CAI (Computer 

Assisted Instruction) melalui multimedia memainkan peran penting dalam memfasilitasi 

pembelajaran matematika, terutama dalam meningkatkan representasi matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti, dkk (2014) mengembangkan media pembelajaran 

berbentuk power point dalam materi SPLDV, media pembelajaran berbasis ICT berbentuk CD 

dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa dalam materi SPLDV. Penjelasan 

tersebut selaras dengan teori representasi matematis yang menyatakan bahwa penggunaan media 

bebrabsis teknologi dalam pembelajaran tentunya dapat mempermudah proses pembelajaran itu 

sendiri, pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan representasi matematis pada siswa dan 

kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan yang mendukung pelaksanaan penelitian 

dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran software Geogebra mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa pada kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura 

Tahun Ajaran 2019/2020.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas VIII A SMP Negeri 2 Kartasura, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran software Geogebra 

mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

melalui indicator-indikator sebagai berikut: 

1.  Siswa yang mampu membuat model matematis sebelum tindakan sebanyak 5 dari 32 

siswa (15,6%),  pada siklus I sebanyak 10 dari 17 siswa (58,82%) , pada siklus II 

sebanyak 12 dari 17 siswa (70,59%). 

2. Siswa yang mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian sebelum tindakan 

sebanyak  7 dari 32 siswa (21,88%), pada siklus I sebanyak 6 dari 17 siswa 

(35,29%), pada siklus II sebanyak 13 dari 17 siswa (64,71%). 

3. Siswa yang mampu menggambar geometri sebelum tindakan sebanyak 14 dari 32 

siswa (43,75%), pada siklus I sebanyak 10 dari 17 siswa (58,82%),  pada siklus II 

sebanyak 11 dari 17 siswa (76,47%). 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran software Geogebra mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa 
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