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Abstrak— Representasi matematis merupakan bagian dari kemampuan dasar 

matematis yang harus dikembangkan oleh peserta didik baik itu siswa, mahasiswa 

ataupun guru. Sebagai bagian dari representasi matematis, representasi dalam bentuk 

gambar juga penting untuk dikembangkan dikarenakan berdasarkan hasil penelitian 

terhadap para guru di Indonesia dengan berbagai latar belakang, kemampuan ini 

masih menjadi sesuatu yang sulit. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa 

secara komprehensif kemampuan representasi gambar mahasiswa calon guru pada 

materi kesebangunan dan kekongruenan. Metode dalam penelitian ini merupakan 

kuasi eksperimen dengan model one group pretest-posttest design dan perlakuan yang 

diberikan adalah model Aktivitas Investigasi Autentik. Materi penelitian adalah 

kekongruenan dan kesebangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi gambar mahasiswa masih belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Meskipun mahasiswa sudah mampu menyelesaikan soal-soal 

kesebangunan dan kekongruenan tingkat SMP dalam Lembar Kerja Mahasiswa dan 

Lembar Tugas dengan cukup baik, dan juga tahapan dalam model Aktivitas 

Investigasi Autentik yang melibatkan kajian jurnal oleh mahasiswa juga dapat 

dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, hasil tes menunjukkan bahwa 

merepresentasikan objek dalam bentuk gambar masih merupakan sesuatu yang 

dianggap sulit oleh mahasiswa.  

      Kata kunci:  representasi gambar, model Aktivitas Investigasi Autentik, kajian jurnal. 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu bagian penting dari pengetahuan matematika untuk mengajar adalah kemampuan 

untuk membangun dan menggunakan representasi. Representasi berperan sebagai jalan dalam 

mengungkapkan ide matematis dan cara siswa dalam memahami dan menggunakan ide-idenya. 

Sebagaimana dikutip dari [1] hlm.67, “The ways in which mathematical ideas are represented is 

fundamental to how people can understand and use those ideas”. Menurut Goldin (dikutip oleh [2]), 

representasi adalah sebuah konfigurasi yang dapat menyajikan sesuatu yang lain dalam beberapa cara. 

Seseorang mengembangkan representasi dalam rangka menginterpretasikan serta mengingat 

pengalamannya dengan tujuan untuk lebih memahami makna suatu hal. Siswa menggunakan representasi 

sebagai alat untuk membantu pemahaman matematis nya. Guru menggunakan representasi dalam konteks 

mengajar yaitu bagaimana guru dapat merangsang pengetahuan yang dimiliki siswa untuk digunakan 

dalam representasi. Karena guru yang efektif adalah guru yang mengetahui bagaimana sebuah ide 

matematis dapat direpresentasikan dalam rangka untuk memfasilitasi siswanya agar lebih memahami ide 

tersebut. Hal ini jelas berpengaruh pada pencapaian kemampuan matematis siswa. Guru harus mampu 

men-translasi ide-ide matematika yang sulit dalam sebuah representasi yang dapat dipahami oleh 

muridnya. Untuk dapat melakukan itu, guru harus difasilitasi dengan bagian-bagian dari representasi yang 

berguna dalam mengajarkan matematika, seperti masalah berupa cerita, gambar, situasi serta materi yang 

bersifat nyata. Guru juga diminta untuk memahami kelebihan serta kekurangan dari berbagai representasi 

yang berbeda dan bagaimana satu sama lain saling terkait [1]. Dengan demikian, sangatlah penting untuk 

mengukur sifat representasi matematis serta penggunaannya sebagai sebuah instruksi. 

Lesh, Post dan Behr (dalam [3]) membagi representasi yang digunakan dalam pendidikan matematika 

dalam  lima jenis, meliputi: 

1. Representasi objek dunia nyata  

2. Representasi konkret  

3. Representasi simbol aritmetika  
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4. Representasi bahasa lisan atau verbal 

5. Representasi gambar atau grafik.  

Di antara kelima representasi tersebut, tiga yang terakhir lebih abstrak dan merupakan tingkat representasi 

yang lebih tinggi dalam memecahkan masalah matematika. Kemampuan representasi bahasa atau verbal 

adalah kemampuan menerjemahkan sifat-sifat yang diselidiki dan hubungannya dalam masalah 

matematika ke dalam representasi verbal atau bahasa. Kemampuan representasi gambar atau grafik adalah 

kemampuan menerjemahkan masalah matematik ke dalam gambar atau grafik. Sedangkan kemampuan 

representasi simbol aritmatika adalah kemampuan menerjemahkan masalah matematika ke dalam 

representasi rumus aritmatika. 

 Representasi matematis juga berperan dalam proses mengajar. Representasi dalam mengajar 

yang dimaksud adalah bagaimana memahami apa itu representasi serta bagaimana peranannya dalam 

proses belajar-mengajar. Guru ataupun calon guru harus memiliki kemampuan representasi dalam 

mengajar. Karena representasi dapat membantu guru untuk mengembangkan tugasnya dengan cara 

menitikberatkan kepada berbagai macam tugas mengajar yang mengacu pada komponen berbagai disiplin 

ilmu pengetahuan, kognisi siswa, serta petunjuk sederhana bagaimana guru dan siswa berinteraksi.   

Hasil penelitian [4] menunjukkan bahwa guru sekolah dasar di Indonesia dengan berbagai latar belakang 

pendidikan, masih memiliki kesulitan dalam mengerjakan permasalahan terkait representasi gambar 

(figural representation). Sebagai contoh, dalam soal mengenai kongruensi dari dua buah gambar 

geometri, untuk menggambar perbesaran garis horisontal, hanya sekitar 7% yang menyadari bahwa untuk 

membuat perbesaran gambar dibutuhkan ukuran jarak. Hampir 51% guru tidak mengabaikan hal tersebut 

dan hanya membuat garis vertikal dengan skala yang ditentukan. Permasalahan ini menjadi salah satu 

bukti kemampuan representasi gambar masih harus ditingkatkan oleh para guru maupun calon guru di 

kelas. Berdasarkan pemaparan di atas, indikator kemampuan representasi digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Memahami hubungan rasio berdasarkan kongruensi dari dua gambar geometri.  

b) Menggambar perbesaran suatu gambar.  

c) Menggambar hubungan rasio dengan hubungan yang sama. 

Penelitian dengan subjek calon guru menjadi penting menurut Lappan & Lobinski (dalam [5]) yaitu 

kemampuan guru ataupun calon guru dilihat dari sudut pandang 3 aspek penting yaitu aspek pengetahuan 

matematika, pengetahuan siswa dan pengetahuan pedagogi matematika. Pentingnya meningkatkan 

kemampuan representasi matematis bagi calon guru memunculkan pertanyaan baru yaitu model 

pendekatan apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan hal tersebut. Terkait dengan penelitian yang 

dilakukan oleh [6] terdapat sebuah model yang melibatkan Aktivitas Investigasi Autentik yang 

selanjutnya disingkat dengan AIA. Model ini dikembangkan selama bertahun-tahun dengan fokus 

penelitian pada guru atau calon guru. Model ini melibatkan aktivitas yang disajikan dalam 4 bagian yang 

mempresentasikan situasi realistik dari masalah rasio dan proporsi di dunia nyata bagi siswa, guru, serta 

lingkungannya, dalam berbagai level tingkat kesulitan. Termasuk menggabungkan beberapa laporan 

penelitian (jurnal ataupun artikel) agar dapat menambah serta meningkatkan prosedur instruksi.  Model 

yang melibatkan aktivitas investigasi autentik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan representasi 

matematis para mahasiswa calon guru. Model ini menggabungkan beberapa bidang utama melalui 

pelatihan guru maupun calon guru, khususnya di bidang pengetahuan konten (content knowledge), 

pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge), penalaran pedagogis (pedagogical 

reasoning), pelatihan (training), dan keyakinan (belief). Keempat bagian/komponen dalam model ini 

saling berinteraksi satu sama lain seperti yang terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1.1 Model pembelajaran menggunakan Aktivitas Investigasi Autentik (diadopsi dari [7]) 

 

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa terdapat beberapa komponen pendukung model AIA ini. Untuk 

pelaksanaan di kelas, berikut langkah-langkah pembelajaran nya: 

1. Aktivitas pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pendahuluan dan dijawab secara 

individu sebelum dimulai perkuliahan oleh mahasiswa. 

2. Setelah menjawab pertanyaan, mahasiswa duduk secara berkelompok sesuai instruksi dosen. 

Pembagian kelompok berdasarkan hasil Kemampuan Awal Matematika (KAM). 

3. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), 

dan hasil diskusi dikumpulkan per kelompok. 

4. Mahasiswa diberi jurnal/artikel terkait dengan materi yang sedang dipelajari, jurnal tersebut lalu 

dianalisis secara berkelompok. 

5. Hasil analisis jurnal/artikel dikumpulkan per kelompok. 

6. Mahasiswa bersama-sama dosen membahas hasil LKM. 

7. Mahasiswa dan dosen bersama-sama mengambil kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. 

8. Mahasiswa diberi Lembar Tugas (LT) yang harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

9. Setelah 3 pertemuan di kelas, mahasiswa diminta menyerahkan 1 buah jurnal yang telah 

dianalisis terkait materi yang sedang dipelajari.  

Langkah pada nomor 9 merupakan sesuatu yang dianggap baru bagi mahasiswa, karena melibatkan 

proses pencarian jurnal ataupun artikel yang tepat sesuai materi yang sedang dipelajari. Hal ini yang 

membedakan model AIA ini dari model pembelajaran lainnya.  

Berdasarkan pemaparan mengenai kemampuan representasi dan model AIA, adapun yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah menganalisa kemampuan representasi matematis mahasiswa calon 

guru yang telah mendapatkan model pembelajaran AIA, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

representasi matematis mahasiswa calon guru matematika setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

model AIA. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan model penelitian “one group pretest-postest 

design” yang merupakan bagian dari penelitian dalam skala yang lebih besar. Fokus penelitian ini pada 

kelas eksperimentasi saja dengan kemampuan representasi matematis. Subjek penelitian adalah 33 orang 

mahasiswa STKIP Garut semester II yang mengikuti perkuliahan Kapita Selekta Matematika Dasar II 

dengan menggunakan model Aktivitas Investigasi Autentik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa instrumen soal representasi yang telah diuji baik validitas maupun realibilitasnya. Instrumen 

diberikan kepada mahasiswa calon guru sebelum dan sesudah para calon guru mendapatkan perlakuan 

model pembelajaran. Instrumen terdiri dari 10 pertanyaan dengan materi kekongruenan dan 

kesebangunan. Pembelajaran dengan menggunakan model AIA juga melibatkan Pertanyaan Pendahuluan, 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar Tugas (LT), Jurnal/Artikel Penelitian yang terkait dengan 

materi kesebangunan dan kekongruenan yang keseluruhannya masing-masing berjumlah 2 buah. Serta 1 

buah Jurnal Penelitian yang merupakan bagian dari tugas mahasiswa yang harus dianalisa oleh para 

mahasiswa.   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Terhadap Aktivitas Pendahuluan 

Aktivitas Pendahuluan bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar para mahasiswa sebelum dimulai 

pembelajaran. Selain itu untuk membawa para calon guru keluar dari ranah pengetahuan  mereka saat ini 

dan membawa mereka kepada konsep awal terkait materi pembelajaran. Analisis dimulai dengan 

mengungkapkan secara deskriptif hasil aktivitas pendahuluan mahasiswa terhadap materi kesebangunan 

dan kekongruenan, berikut diperlihatkan soal yang diberikan pada aktivitas pendahuluan. 

Untuk Materi Kekongruenan Bangun Datar dan Segitiga 

 

 

 

 

 

Untuk Materi Kesebangunan Bangun Datar dan Segitiga 

 

 

 

 

Secara deskriptif, jawaban mahasiswa untuk materi kekongruenan hampir sama. Mereka menyebutkan 

beberapa benda, umumnya yang ada di dalam kelas, dengan alasan bahwa bentuk dan ukurannya sama. 

Hanya segelintir mahasiswa yang bisa menyebutkan benda-benda di luar kelas yang bentuk dan 

ukurannya sama dengan benda yang ada di dalam kelas. 

Pada materi kesebangunan, hanya sebagian kecil mahasiswa yang sudah mampu memberikan penjelasan 

melalui perhitungan rasio untuk menyebutkan apakah foto sebangun atau tidak. Namun, secara umum 

mahasiswa menyebutkan ukuran foto sebangun hanya dengan alasan bentuknya persegi panjang. 

Hasil analisis terhadap aktivitas pendahuluan mahasiswa menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa 

akan konsep kekongruenan ataupun kesebangunan masih perlu dilatih kembali. Pada tahap awal, 

mahasiswa menyimpulkan konsep kekongruenan dan kesebangunan hanya berdasarkan gambar yang 

dilihat, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek ataupun syarat-syarat dari kesebangunan dan 

kekongruenan.  

 

B. Analisis Hasil Instrumen Pre-Tes dan Post-Tes 

Berikut ini diperlihatkan gambaran kemampuan mahasiswa calon guru berdasarkan hasil penilaian 

instrumen kemampuan representasi baik pre-tes maupun post-tes.  

Tabel 3.1 Selisih Hasil Representasi Mahasiswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan Model AIA 

INTERPRETASI JUMLAH 

Tidak terjadi peningkatan/penurunan 6 

Terjadi peningkatan 16 

Terjadi penurunan 11 

Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda atau bagian benda yang bentuknya sama, 

baik dengan ukuran sama maupun berbeda. Sebutkan beberapa contoh benda di sekitar 

Anda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan ungkapkan alasannya! 

Pernahkah Anda mencetak pas foto ukuran 2x3, 3x4, atau 4x6? 

Jika pernah, apakah Anda yakin bahwa ukuran foto tersebut sebangun? 

Apa yang menjadi alasan atas jawaban Anda? Sebutkan! 
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Tabel 3.1 menunjukkan selisih hasil pre-tes dan post-tes mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya akan 

diperlihatkan selisih hasil pre-tes dan post-tes mahasiswa berdasarkan hasil kemampuan awal matematika 

(KAM), dalam beberapa tabel berikut: 

Tabel 3.2 Deskripsi Hasil Representasi Mahasiswa Berdasarkan Kelompok 

    

INTERPRETASI Kelompok 

Atas 

(N=7) 

Tengah 

(N=19) 

Bawah 

(N=7) 

Tidak terjadi peningkatan/penurunan 2 3 1 

Terjadi peningkatan 3 8 5 

Terjadi penurunan 2 8 1 

 

 
Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa secara keseluruhan, jumlah mahasiswa yang mengalami 

peningkatan hasil kemampuan representasi matematis nya setelah mendapatkan model AIA belum 
memperlihatkan hasil yang memuaskan. Hanya 48% mahasiswa yang mengalami peningkatan pencapaian 
secara keseluruhan. Hasil post-tes tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan banyak terjadi 
penurunan pencapaian setelah mahasiswa diberikan model pembelajaran AIA. Beberapa mahasiswa 
mengalami penurunan yang cukup drastis terutama pada soal 1b, 4a dan 4b. Soal 1b) dengan indikator 
“memahami hubungan rasio berdasarkan kongruensi dari dua gambar geometri” berisi bagaimana cara 
mahasiswa merepresentasikan ukuran sebuah kamar yang lebih banyak penghuninya dengan mengacu pada 
ukuran kamar yang sudah ada. Sebanyak 52% mahasiswa masih kesulitan terutama dalam 
merepresentasikan gambar baru berdasarkan gambar yang lama. Hasil representasi gambar mahasiswa, 
umumnya hanya berdasarkan coba-coba tanpa mempertimbangkan aturan kongruensi seperti rasio dsb. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian [4] yang menyebutkan bahwa beberapa guru SD masih mengalami 
kesulitan dalam hal representasi gambar, terutama menggambar kongruensi gambar. 

Untuk soal 4a) dan 4b), soal dengan indikator “Menggambar hubungan rasio dengan hubungan yang 

sama”, dalam soal ini mahasiswa diminta untuk merepresentasikan penurunan suatu harga berdasarkan 

gambar. Hasil post-tes menunjukkan bahwa untuk soal 4a), sebanyak 64% mahasiswa masih 

menunjukkan kesalahan dalam merepresentasikan  gambar. Mereka kesulitan dalam merepresentasikan 

nilai penurunan harga berdasarkan gambar. Begitu pula untuk soal 4b), sebanyak 52% mahasiswa masih 

melakukan kesalahan dalam merepresentasikan gambar berdasarkan gambar yang sudah ada. Mahasiswa  

tidak mempertimbangkan hal-hal yang mendukung konsep kekongruenan suatu objek seperti syarat-

syarat yang berlaku. Cara mereka merepresentasikan suatu gambar hanya berdasarkan coba-coba tanpa 

mempertimbangkan rasio antara gambar yang diketahui dengan gambar yang ditanyakan.   
Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba menganalisis perubahan kemampuan representasi mahasiswa 

berdasarkan hasil KAM. Dalam Tabel 3.2 terlihat bahwa secara keseluruhan, jumlah mahasiswa yang 
mengalami peningkatan post-tes terjadi pada mahasiswa kelompok bawah yaitu sebanyak 71%. Untuk 
kelompok atas ataupun kelompok sedang, peningkatan hanya terjadi sebanyak 43% dan 42%. Bahkan pada 
kelompok sedang jumlah mahasiswa calon guru yang mengalami peningkatan sama dengan jumlah 
mahasiswa yang mengalami penurunan. Hasil analisa ini dikarenakan mahasiswa di kelompok sedang 
cenderung tidak melibatkan syarat-syarat kekongruenan dan kesebangunan dalam merepresentasikan 
sebuah gambar. Konsep perbandingan yang sebelumnya sudah mereka pelajari tidak diaplikasikan dalam 
merepresentasikan sebuah gambar. Walaupun gambar yang mereka buat melibatkan ukuran, namun dengan 
logika berfikir aditif yaitu tidak memperhitungkan rasio ukuran gambar tersebut. Hasil temuan ini 
mengindikasikan bahwa model AIA cenderung lebih cocok diterapkan bagi mahasiswa yang masuk dalam 
kategori bawah. Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara terbatas terhadap para mahasiswa, yaitu 
mahasiswa dari kelompok bawah yang cenderung lebih antusias terhadap model pembelajaran AIA. 
Walaupun tidak dikaji hasil wawancara dalam tulisan ini, namun hasil wawancara tersebut menjadi sebuah 
fakta penguat efektifitas penggunaan model pembelajaran AIA terhadap mahasiswa.   

 

C. Analisis Kajian Jurnal 
Selain kemampuan representasi matematis berdasarkan hasil pre-tes dan post-tes, penelitian ini juga 

menganalisis hasil kajian jurnal mahasiswa secara deskriptif. Pada masing-masing kelompok KAM, 
diambil satu sampel untuk dianalisis hasil kajian jurnal nya. Untuk mahasiswa kelompok atas, diwakilkan 
oleh mahasiswa dengan kode 01, untuk kelompok sedang diwakilkan oleh mahasiswa dengan kode 02, 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MP 454 

 

sedangkan untuk kelompok bawah diwakilkan oleh mahasiswa dengan kode 03. Secara deskriptif, masing-
masing mahasiswa sudah mampu mencari sebuah jurnal yang sesuai dengan materi kekongruenan dan 
kesebangunan. MHS-01 memperlihatkan sebuah jurnal yang berjudul “Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbasis TIK Menggunakan Program Macromedia Flash 8 Pada Materi Kesebangunan dan 
Kekongruenan di SMP”. Selanjutnya diperlihatkan  hasil analisis MHS-01 terhadap jurnal tersebut.  

  

Gambar 1.1. Hasil Analisis Kajian Jurnal oleh MHS-01 

 

Secara deskriptif, hasil analisis MHS-01 terhadap jurnal seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 sudah 
cukup baik walaupun dirasa masih kurang mendalam. Mahasiswa hanya memaparkan secara singkat 
mengenai isi jurnal serta berkomentar mengenai strategi dan kandungan materi. Selanjutnya diperlihatkan 
hasil analisis dari MHS-02 terhadap jurnal yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 
Matematika Berbantu Komputer Pada Materi Kesebangunan Untuk Siswa Kelas IX SMP”: 

 

Gambar 3.2. Hasil Analisis Kajian Jurnal oleh MHS-02 

 

Analisis MHS-02 terhadap jurnal seperti terlihat pada Gambar 3.2 sudah cukup baik. Mahasiswa 
mampu memaparkan kembali isi dari jurnal secara lengkap serta berkomentar mengenai hasil pembelajaran 
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dalam jurnal tersebut. Hal ini cukup menarik, mengingat secara KAM, MHS-02 tergolong kepada 
mahasiswa dengan kemampuan sedang namun sudah dapat menganalisis kandungan suatu jurnal dengan 
cukup baik. 

Selanjutnya adalah hasil analisis jurnal dari MHS-03 seperti yang terlihat pada Gambar 3.3, yang 
menganalisis jurnal yang sama dengan MHS-02, berikut hasil analisisnya: 

 

Gambar 3.3. Hasil Kajian Analisis Jurnal oleh MHS-03 

 

Ada perbedaan antara hasil analisis MHS-02 dan MHS-03, perbedaan terletak pada kedalaman hasil 
analisisnya. MHS-03 walaupun berasal dari kelompok rendah berdasarkan hasil KAM, ternyata sudah 
mampu menganalisis suatu jurnal secara lebih detail. Berbeda dengan MHS-02 yang berasal dari kelompok 
sedang. Walaupun mengkaji jurnal adalah sesuatu yang baru terutama bagi para mahasiswa calon guru di 
tingkat awal, namun secara hasil sudah menunjukkan ke arah yang baik sekali. Selain berfungsi 
menginformasikan mengenai hasil penelitian yang telah terjadi, jurnal ini juga berfungsi sebagai pembuka 
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ide bagi para calon guru untuk mengkaji topik-topik penelitian yang menarik yang menjadi isu-isu 
permasalahan di dunia pendidikan matematika khususunya yang belum terpecahkan. 

 Selain ketiga analisis di atas, peneliti juga menganalisis hasil jawaban siswa dalam Lembar kerja 
Mahasiswa (LKM) dan Lembar Tugas (LT) yang berisi soal-soal terkait materi kekongruenan dan 
kesebangunan pada tingkat SMP. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mampu menyelesaikan 
soal-soal dengan baik. Walaupun ada beberapa soal yang masih menjadi kendala dan menjadi bahan 
diskusi di kelas sampai akhirnya menemukan solusi, namun secara keseluruhan sudah menunjukkan hasil 
yang baik.   

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari beberapa analisis terhadap kemampuan representasi matematis mahasiswa calon guru matematika 
secara umum belum menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Walaupun mahasiswa sudah diberi 
perlakuan dengan model AIA dan hampir keseluruhan langkah-langkah pembelajaran dengan model AIA 
ditempuh mahasiswa dengan cukup baik, namun berdasarkan instrumen pencapaian kemampuan 
representasi matematis, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada soal dengan 
indikator ke-1 dan ke-3. Namun dalam menyelesaikan soal-soal terkait materi kekongruenan dan 
kesebangunan untuk tingkat SMP sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Perlu adanya tambahan waktu 
untuk lebih memahami materi kekongruenan dan kesebangunan dirasa merupakan jawaban atas 
permasalahan tersebut. Pembiasaan merepresentasikan jawaban dalam pembelajaran di kelas juga dirasa 
dapat melatih para mahasiswa agar kemampuan representasi matematis nya dapat menjadi lebih baik lagi. 
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