
SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

921 

      

  

Penerapan Pendekatan Problem Posing untuk 

Meningkatkan Kemampuan Representasi Visual 

Matematis Siswa SMP 

 

Rizky Amallia dan Isty Yulianti 

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 

amalliarizky92@gmail.com 

 

 
Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan siswa dalam 

memahami masalah matematika diantaranya menggambar diagram dan membaca 

grafik. Hal tersebut dikarenakan kemampuan representasi visual matematis siswa 

yang tergolong rendah, sehingga upaya untuk meningkatkankemampuan representasi 

visual matematis perlu dikembangkan. Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan 

kemampuan representasi visual matematis menggunakan Pendekatan pembelajaran 

Problem Posing dengansettingkelompok. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

SMP kelas VII di Kota Bandung tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan metode 

penelitian yang digunakankuasi eksperimen dengan desainkelas kontrol non-ekuivalen 

pre-test post-test.  Instrumen tes yang digunakan adalah tes kemampuan representasi 

visual matematis dengan reliabilitas tinggi sebesar 0,77 dan rata-rata setiap butir soal 

memiliki validitas sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan representasi visual matematis siswa SMP yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Problem Posing 

dengansettingkelompok lebih baik daripada siswa yang memperolehpembelajaran 

secarakonvensional, dengan kategori peningkatan sedang. Selain itu, pada umumnya 

siswa memberikan sikap yang positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan Problem Posing dengan setting kelompok. 

Kata kunci: Problem Posing, Representasi Visual Matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan induk dari berbagai macam ilmu pengetahuan, hal ini dikarenakan konsep 

yang terkandung di dalam matematika digunakan oleh cabang ilmu lain. Suherman dkk. menegaskan 

bahwa, “Khususnya bagi siswa, matematika diperlukan untuk memahami bidang ilmu lain seperti fisika, 

kimia, arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi” [1]. Menurut National Council of Teacher Mathematics 

(NCTM)terdapat lima keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika 

yang tercakup dalam standar proses, yaitu: (1) Pemecahan Masalah (problem solving); (2) Penalaran dan 

pembuktian (reasoning and proof); (3) Komunikasi (communication); (4) Koneksi (conection); dan (5) 

Representasi (representation) [2].  

 

Representasi matematis merupakan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide-ide/gagasan 

matematika yang digunakan untuk memperlihatkan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil 

interpretasinya. Mudzakkir dalam penelitiannya mengelompokkan representasi matematis kedalam tiga 

ragam representasi yang utama, yaitu : 1) representasi visual berupa diagram,grafik, atau tabel, dan 

gambar; 2) Persamaan atau ekspresi matematika; dan 3) Kata-kataatau teks tertulis [3]. Menurut Jones, 

pentingnya representasi yaitu untuk memberi kelancaran siswa dalam membangun suatu konsep dan 

berpikir matematik serta untuk memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel 

yang dibangun oleh siswa melalui representasi matematis [4]. 

 

Namun kenyataan di lapangan pada saat ini, kemampuan representasi siswa masih rendah terutama 

representasi visual. Rendahnya kemampuan representasi visual siswa di Indonesia dapat dilihat dari 

laporan Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2009 dan Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011. Pada PISA tahun 2009 yang diikuti oleh 65 negara, 
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Indonesia menduduki peringkat ke 61 dengan skor rata-rata yang diperoleh dalam matematika sebesar 

371 poin [5]. Pada hasil TIMSS tahun 2011 yang diikuti oleh 45 negara, Indonesia menduduki peringkat 

ke 38 dengan skor rata-rata yang diperoleh dalam matematika sebesar 386 poin dan rata-rata presentase 

siswa menjawab benar pada dimenasi kognitif yaitu penerapan adalah sebesar 23% [6].Pada penelitian 

yang dilakukan oleh TIMSS, terdapat soal yang berada dalam domain konten data dan peluang, serta 

domain kognitif penerapan. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut dibutuhkan dua kemampuan bagi 

siswa, yaitu kemampuan membaca data pada diagram lingkaran dan kemampuan untuk menyajikan data 

tersebut ke dalam diagram batang. Hasil laporan hanya 14% siswa peserta Indonesia yang mampu 

menjawab benar, sementara di tingkat internasional ada 27% siswa menjawab benar [7]. Dari laporan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa di Indonesia mengalami hambatan dalam menggambar diagram 

dan membaca grafik. Melihat fakta tersebut, sudah seharusnya guru matematika di Indonesia mulai 

melihat, memperhatikan dan mengembangkan kemampuan representasi visual matematis siswa. 

 

Lesh, Post dan Behr mendefiniskan Kemampuan Representasi Visual Matematis sebagai kemampuan 

siswa dalam menerjemahkan suatu masalah matematika ke dalam bentuk diagram, grafik atau table [8]. 

Adapun indikator kemampuan representasi visual matematis menurut Mudzakkir yaitu : 1) Menyajikan 

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel; 2) 

Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah; 3) Membuat gambar pola-pola geometri; 

4) Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya [3]. 

 

Perkembangan kemampuan representasi visual matematis siswa tergantung pada kesesuaian 

pendekatan yang digunakan guru dalam pengajaran. Pendekatan pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kemampuan representasi visual matematis siswa yaitu pendekatan pembelajaran yang 

lebih mengedepankan siswa (student centered) sehingga dapat mewadahi proses dan aktivitas siswa di 

kelas, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan adanya keterlibatan siswa secara aktif 

misalnya dengan mengajukan masalah dalam proses pembelajaran, diharapkan akan meningkatkan 

pemahaman siswa yang nantinya akan mampu menerjemahkan masalah ke dalam bentuk diagram, grafik 

atau tabel. Salah satu pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan pembelajaran pengajuan 

masalah (problem posing).Pendekatan problem posing memungkinkan siswa untuk mengajukan suatu 

permasalahan dalam artian siswa diharuskan bertanya. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan mampu 

memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang baru yang 

sejenis. Dalam pembelajaran problem posing siswa terlatih untuk memperkuat dan memperkaya konsep-

konsep dasar matematika. Pengajuan masalah matematika terdiri dari dua aspek penting, yaitu accepting 

dan challenging. Accepting berkaitan dengan kemampuan siswa memahami situasi yang diberikan oleh 

guru atau situasi yang sulit ditentukan. Sementara challenging, berkaitan dengan sejauh mana siswa 

merasa tertantang dari situasi yang diberikan. Dengan kata lain, pedekatan ini mampu menambah 

kemampuan dan penguatan konsep dan prinsip matematika siswa, yang selanjutnya akan berperan aktif 

dalam mengoptimalkan kemampuan representasi visual matematis dalam diri masing-masing siswa.  

 

Silver mendefinisikan bahwa pendekatan problem posing merupakan aktivitas pembelajaran yang 

melibatkan pembentukan masalah dan memformulasikan masalah yang diberikan [9]. Silver dan Cai 

menjelaskan bahwa pengajuan masalah (problem posing) secara mandiri dapat diaplikasikan dalam 3 

bentuk aktivitas kognitif matematika yakni sebagai berikut [10]: 

 

1. Pengajuan Pre-Solusi (Pre solution posing) 

Pengajuan Pre-Solusiyaitu seorang siswa membuat soal dari situasi yang diadakan. Jadi siswa 

diharapkan mampu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat sebelumnya. 

 

2. Pengajuan di dalam Solusi (Within solution posing) 

Pengajuan di dalam Solusiyaitu seorang siswa mampu merumuskan ulang pertanyaan soal tersebut 

menjadi sub-sub pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan 

sebelumnya. Jadi, diharapkan siswa mampu membuat sub-sub pertanyaaan baru dari sebuah 

pertanyaan yang ada pada soal yang bersangkutan. 

 

3. Pengajuan setelah Solusi (Post solution posing) 

Pengajuan setelah Solusiyaitu seorang siswa memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah 

diselesaikan untuk membuat soal yang baru yang sejenis. 
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Pendekatan Problem Posing dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan secara kelompok atau 

klasikal (individu). Hamzah mengemukakan bahwa masalah matematika yang dirumuskan secara 

kelompok lebih berkualitas manakala anggota kelompok dapat berpartisipasi dengan baik. Lebih lanjut, 

Hamzah mengungkapkan bahwa pendekatan Problem Posingdengan setting kelompok dapat menggali 

pengetahuan, alasan dan pandangan antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam kelompoknya [12]. 

 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa dengan pemberian tugas pengajuan masalah, 41,18% dari 

mahasiswa jurusan matematika dapat membangun teorema yang diminta [11]. Penelitian lain menunjukan 

bahwa pendekatan Problem Posingdapat memberi manfaat dalam pembelajaran matematika salah satunya 

mendorong kemampuan berpikir kreatif siswa, “pembuatan sebuah masalah”  yang menjadi ciri dalam 

pendekatan Problem Posing dan sifat “membawa menjadi ada” yang merupakan ciri sifat kreativitas 

memungkinkan untuk memandang bahwa pengajuan masalah merupakan suatu bentuk kreativitas yang 

dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif [10]. Hasil dari dua penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pendekatan Problem Posing mampu meningkatkan beberapa kemampuan dalam pembelajaran 

matematika.Dengan demikian, pendekatan Problem Posing dengan setting kelompok memungkinkan 

untuk dapat meningkatkan kemampuan representasi visual matematis siswa. 

 

Penelitian ini difokuskan untuk: (1) mengetahui apakah pencapaian kemampuan representasi visual 

matematis siswa SMP yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Problem 

Posing dengan setting kelompok lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional; (2) mengetahui apakah peningkatan kemampuan representasi 

visual matematis siswa SMP yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Problem 

Posing dengan setting kelompok lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional; dan (3) mengetahui bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Pendekatan Problem Posing dengan setting kelompok. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian menggunakan desain kuasi eksperimenyaitu desainkelas kontrol non-ekuivalen 

pre-test post-test seperti disajikan pada gambar 1[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

B. Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di satu SMP Negeri Kota Bandung tahun ajaran 

baru 2013/ 2014 dengan sampelnya adalah dua kelas yang dipilih secara acak dari sembilan kelas VII 

yang ada. Satu kelas dijadikan sampel untuk siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

ProblemPosing dengan settingkelompok (kelas eksperimen), sedangkan kelas yang satunya lagi untuk 

siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional (kelas kontrol).  Kelas eksperimen terdiri dari 

33 orang siswa, sedangkan kelas kontrol terdiri dari 31 orang siswa. 

 

O  X O 

O  O 

 

Keterangan: 

O yang ditulis di depan : pre-test (tes awal) 

O yang ditulis di belakang : post-test (tes akhir) 

X   :mendapat pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pengajuan masalah 

: subjek tidak dipilih secara acak 

 

GAMBAR 1. DESAIN KELAS KONTROL NON-EKUIVALEN PRE-TEST POST-TEST 
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C. Prosedur Penelitian 

Sebelum diterapkan pembelajaran menggunakan pendekatan ProblemPosing dengan setting 

kelompok, siswa diberikan pre-test. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Problem 

Posingdilakukan selama 5 kali pertemuan. Dalam pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Problem Posing, siswa dihadapkan pada suatu masalah di awal pembelajaran. Hal ini 

memungkinkan siswa untuk memahami masalah pada situasi yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang setiap kelompoknya. Kemudian siswa 

diberikan masalah lebih lanjut dengan diberikan LKS yang berisi permasalahan-permasalahan yang 

menuntut siswa untuk mampu mengembangkan kemampuan representasi visualnya dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk berekplorasi serta menyelidiki. Kegiatan ini bertujuan agar siswa tertantang 

untuk mampu mengajukan suatu permasalahan dalam artian siswa diharuskan bertanya dari situasi yang 

diberikan oleh guru. Tahap selanjutnya, untuk memperoleh gambaran peningkatan kemampuan 

representasi visual matematis siswa setelah pembelajaran diberikan post-test. Sedangkan, untuk 

mengetahui respon sikap siswa terhadap penerapan pendekatan ProblemPosing dengan setting kelompok 

dalam pembelajaran matematika, siswa diberi angket. 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes 

berupa soal-soal tes kemampuan representasi visualyang dikembangkan berdasarkan indikator 

representasi visual dengan tipe soal uraian, sedangkan instrumen non-tes berupa angket dan pedoman 

observasi. Instrumen tes terlebih dahulu di uji tingkat validitas dan reliabilitasnya.Berikut ini disajikan 

contoh soal tes representasi visual matematis yang berdasarkan pada indikator: 

1. Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya: 

Ibu Daley membeli 5 pizza berukuran sedang, dalam 1 pizza terdapat 6 potong yang sama besar. 

Ia akan membagikan pizza itu kepada ketiga anaknya sampai habis, dan setiap anak mendapat 

bagian yang sama. Berapa bagian dari seluruh pizza yang akan diterima masing-masing anak? 

(Petunjuk :gambarkan terlebih dulu model sesuai cerita untuk mempermudah menyelesaikannya) 

2. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah: 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

a. Gambar di atas menunjukkan gambar kumpulan mobil. Jika satu mobil menyatakan 5 mobil, 

teruskan gambar kumpulan mobil di atas sampai gambar ke-5! Isilah dan lengkapi tabel 

berikut! 

 

Gambar Ke- 1 2 3 4 5 

Banyak mobil pada gambar 1 3    

Banyak mobil sebenarnya 5 15    

 

b. Gambarkan kumpulan mobil pada gambar ke-10 dan hitunglah berapa banyak mobil 

sebenarnya! 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan untuk generalisasi ketercapaian penerapan pendekatan ProblemPosing dengan 

setting kelompok dalam meningkatkan kemampuan representasi visual matematis. Analisis data 

kuantitatif dilakukan pada data pre-test, post-test, dan indeks gain. Hasil skor indeks gain yang diperoleh 

selanjutnya dikategorikan ke dalam kritera-kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 1[3]. 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

925 

      

  

TABEL 1. KLASIFIKASI INDEKS GAIN (G) 

Besarnya IndeksGain (g) Interpretasi 

        Tinggi 

          Sedang 

        Rendah 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui sikap siswa terhadap penerapan pendekatan ProblemPosing dengan 

setting kelompok dalam pembelajaran matematika dilakukan analisis data kualitatif yaitu dengan 

perhitungan skor angket siswa.Analisis data angket dilakukan dengan cara mengubah data kualitatif 

menjadi data kuantitatif menggunakan skala likert, penskoran ini dimaksudkan untuk memperoleh rata-

rata skor jawaban angket dari responden sehingga dapat ditafsirkan kedalam kriteria sikap positif atau 

sikap negatif. Jika rata-rata skor siswa terhadap pernyataan lebih besar dari 3, maka siswa memiliki sikap 

positif. Sebaliknya jika rata-rata siswa kurang dari 3, maka siswa memiliki sikap negatif [1]. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut: 

 

TABEL 2. DESKRIPTIF DATA KEMAMPUAN REPRESENTASI VISUAL MATEMATIS 

 

Kelas 
Pre-test Post-test 

N xmin xmaks    SD N xmin xmaks    SD 

Eksperimen 33 5 36 16,79 8,425 33 11 100 52,00 23,613 

Kontrol 31 1 35 14,13 8,131 31 10 75 34,23 16,286 

SMI: 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata kedua kelas berbeda dan penyebaran skor pre-

test kemampuan representasi visual matematis siswa kelas eksperimen lebih beragam daripada kelas 

kontrol. Namun, berdasarkan uji statistik perbedaan dua rata-rata menunjukan kemampuan awal 

representasi visual matematis siswa kelas kontrol dan eksperimen tidak berbeda secara signifikan.Pada 

kolom post-test, terlihat bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu dengan 

selisih rata-rata kemampuan akhirnya 17,77. Berdasarkan uji statistik perbedaan dua rata-rata, selisih 

tersebut berbeda secara signifikan. Hal ini berarti bahwa pencapaian kemampuan representasi visual 

matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing dengansetting 

kelompok secara signifikan lebih baik daripada kemampuan representasi visual matematik siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan representasi visual matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, maka dilakukan analisis data indeks gain yaitu disajikan pada Tabel 3. 

 

TABEL 3. DESKRIPTIF DATA INDEKS GAIN 

 

Kelas N 
Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimum 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

Eksperimen 33 0,01 1,00 0,43 0,26745 

Kontrol 31 0,00 0,74 0,23 0,20202 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat dari rata-rata indeks gain yang diperolehmenunjukkan bahwa indeks 

gain kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dengan melakukan uji statistik perbedaan dua 

rata-rata maka diperoleh bahwa peningkatan kemampuan representasi visual matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing dengansetting kelompok secara signifikan 

lebih baik daripada kemampuan representasi visual matematik siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Rata-rata peningkatan kemampuan representasi kedua kelas tersebut termasuk kedalam 

kategori sedang. 
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Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan Problem Posing 

dengansetting kelompok dilakukan analisis data angket siswa. Angket yang digunakan terdiri dari 16 

pernyataan dengan 10 pernyataan bernilai positif dan 6 pernyataan bernilai negatif. Hasil yang diperoleh 

dari pemberian angket tersebut menunjukkan rata-rata skor angket adalah 3,8. Hal ini berarti siswa 

menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Problem 

Posing dengansetting kelompok. Selain itu, dilihat dari analisis angket secara perorangan diketahui bahwa 

sebanyak 31 siswa memberikan sikap yang positif dan dua siswa memberikan sikap yang negatif. Hal ini 

berarti hampir seluruh siswa (94%) memberikan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan Problem Posing dengansetting kelompokdan hanya sebagian kecil siswa (6%) 

yang memberikan sikap negatif. 

 

B. Pembahasan 

Gambaran umum proses pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Problem Posingdengan 

setting kelompok, baik guru maupun siswa telah melaksanakan setiap tahapan dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan pendekatan  Problem Posingini, siswa diharapkan mampu 

mengajukan suatu permasalahan dari situasi yang diberikan oleh guru. Berikut ini disajikan contoh 

masalah yang diajukan guru kepada siswa pada sub pokok bahasan tentang menyatakan hubungan lebih 

atau kurang antar dua pecahan, mengurutkan bilangan pecahan pada garis bilangan, dan menentukan 

suatu pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. 

 

SITUASI MASALAH: 

Ayah membeli satu pizza, setibanya di rumah pizza itu langsung diserbu oleh Tito, 

Andi, Anna dan Anne. Tito mendapat 
 

 
 dari pizza, Andi mendapat 

 

 
 dari pizza, Anna 

mendapat 
 

  
 dari pizza, sedangkan Anna mendapat 

  

  
 dari pizza. 

 

 

Setelah diberi situasi masalah seperti di atas, diharapkan siswa mampu untuk mengajukan masalah atau 

membuat soal dari situasi masalah yang diberikan. Berikut ini adalah contoh soal beserta jawaban yang 

diajukan siswa berdasarkan situasi masalah yang diberikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat pada Gambar 2, bahwa setelah siswa mengajukan pertanyaan, siswa memberikan 

penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan. Dalam proses penyelesaian pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa, pertama-tama siswa menggambarkan pizza yang dipotong menjadi 8, selanjutnya dari gambaran 

tersebut siswa dapat menjawab pertanyaan soal nomor 2 dan seterusnya. Terlihat bahwa dalam langkah 

penyelesaian dari pengajuan masalah tersebut siswa sudah memunculkan indikator representasi visualnya 

yaitu menggunakan representasi visual dalam bentuk gambar untuk membantu menyelesaikan masalah. 

 

 
 

GAMBAR 2. PERTANYAAN DAN JAWABAN YANG DIAJUKAN SISWA 
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Dari hasil analisis data pre-test menunjukkan bahwa kemampuan awal representasi visual siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui pencapaian kemampuan representasi visual siswa setelah diterapkannya pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatanProblem Posing dengan setting kelompok pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran matematika dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, maka 

selanjutya digunakan analisis data post-test. Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa rata-rata skor post-test 

kelas eksperimen lebih baik daripada skor post-test kelas kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah 

diberikan treatment, kemampuan representasi visual matematis siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

secara signifikan daripada siswakelas kontrol. Dengan kata lain pencapaian kemampuan representasi visual 

matematis siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan pendekatan Problem Posing 

dengansetting kelompok secara signifikan lebih baik daripada siswadengan pembelajaran konvensional. 

Untuk  mengetahui kualitas peningkatannya dilakukan analisis indeks gain, dari hasil analisis terhadap data 

indeks gain menunjukkan bahwa rata-rata indeks gain kelas ekspeimen adalah sebesar 0,43 dan rata-rata 

indeks gain kelas kontrol adalah sebesar 0,23. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata peningkatan 

kemampuan representasi visual matematis siswa pada kelas eksperimen mempunyai kualitas yang 

termasuk kedalam kategori sedang [3]. Berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata juga menunjukkan 

bahwa data indeks gain kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan kemampuan representasi visual matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa 

kelas kontrol. Dengan demikian, pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Problem 

Posing dengan setting kelompok mampu meningkatkan kemampuan representasi visual matematis siswa 

SMP. 

 

Data hasil angket diolah berdasarkan indikator yang diukur. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk 

setiap indikator dari pernyataan yang diberikan siswa memberikan sikap yang positif. Hal ini bisa dilihat 

dari persentase skor angket tiap pernyataan dengan rata-rata keseluruhan sikap siswa pada kelas 

eksperimenmenunjukkan rata-rata skor pernyataan lebih besar dari 3 karena lebih dari 50% siswanya 

mermberikan respon positif.Dengan demikian, berdasarkan referensi [1] berarti bahwa pada umumnya 

siswa memberikan sikap yang positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Problem 

Posing dengan setting kelompok.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatanProblem Posingdengan setting kelompok untuk meningkatkan kemampuan representasi visual 

matematis siswa SMP, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:(1) pencapaian kemampuan representasi 

visual matematis siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Problem 

Posing dengansettingkelompok lebih baik daripada siswa yang memperolehpembelajaran 

secarakonvensional; (2) peningkatan kemampuan representasi visual matematis siswa SMP yang 

memperoleh pembelajaranmenggunakan pendekatan Problem Posing dengansettingkelompok lebih baik 

daripada siswa yang memperolehpembelajaran secarakonvensional, dengan kategori peningkatan sedang; 

dan (3) pada umumnya siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaranmenggunakan pendekatan 

Problem Posing dengansettingkelompok. 

Pendekatan Problem Posing dengansetting kelompokdapat menjadi salah satu alternatif 

pendekatanyang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika yaitu pada materi, indikator, dan 

aspek kemampuan yang lain. 
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