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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis mahasiswa kelas A Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2013 pada mata kuliah statistika deskriptif 

dengan pendekatan pembelajaran open-ended. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 

2013/2014 dari bulan November 2013 sampai Januari 2014. Subyek penelitiannya 

adalah mahasiswa semester I kelas A tahun akademik 2013/2014 Program Studi 

Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengambil 

mata kuliah statistika deskriptif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa tes uraian kemampuan representasi matematis matematika dan pedoman 

observasi untuk mengetahui aktivitas mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor kemampuan 

representasi matematis, yang mana pada siklus 1 diperoleh rata-rata sebesar 56,60; 

siklus 2 sebesar 68,43; dan siklus 3 sebesar 78,42. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa indikator secara klasikal, yaitu terjadi peningkatan rata-rata skor 

kemampuan representasi matematis sebesar 75,00 telah tercapai. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan banyaknya mahasiswa yang mencapai skor 

minimum kemampuan representasi matematis juga meningkat, yaitu pada siklus 1 

sebesar 23,08%; siklus 2 sebesar 53,85%; dan pada siklus 3 sebesar 76,92%. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan secara individual sudah tercapai.  

Kata kunci: Representasi Matematis, Pendekatan Pembelajaran Open-ended 

 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan seni saat ini tidak bisa dipisahkan 
dari perkembangan berbagai disiplin ilmu yang mendasarinya. Salah satu disiplin ilmu tersebut adalah 
matematika. Dalam dunia yang terus berubah, mereka yang memahami dan dapat mengerjakan matematika 
akan memiliki kesempatan dan pilihan yang banyak dalam menentukan masa depannya. Oleh karena itu, 
untuk menguasai dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta mampu bertahan hidup 
pada keadaan yang selalu berubah dan kompetitif di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 
kuat sejak dini [1]. Melihat begitu pentingnya matematika, maka pembelajaran matematika diberikan di 
semua jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar. 

Untuk menguasai matematika diperlukan berbagai kemampuan, diantaranya kemampuan representasi 
matematis. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu aspek dalam standar proses 
pembelajaran matematika [1]. Selain itu, representasi merupakan dasar bagaimana seseorang dapat 
memahami dan menggunakan ide mereka. Representasi dapat berupa diagram, tampilan grafik, dan simbol. 
Representasi adalah alat berpikir yang kuat, namun bagi banyak siswa, kekuatan ini tidak dapat diakses 
kecuali mereka menerima bimbingan terarah dalam mengembangkan kemampuan mereka [1]. Mempelajari 
berbagai macam representasi akan membantu siswa memahami konsep dan hubungan matematis; 
mengkomunikasikan pemikiran, pendapat dan pemahaman mereka; mengenali hubungan antar konsep 
matematika yang terkait; dan menggunakan matematika untuk memodelkan dan menafsirkan situasi 
masalah yang realistis [2]. 

Representasi yang dimunculkan oleh mahasiswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan 
atau ide-ide matematika yang ditampilkan mahasiswa dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari 
masalah yang sedang dihadapinya [1]. Pape & Tchoshanov menyatakan bahwa terdapat empat ide yang 
digunakan untuk memahami konsep representasi. Pertama, representasi dapat dipandang sebagai abstraksi 
internal dari ide-ide matematika atau skemata kognitif yang dibangun oleh mahasiswa melalui pengalaman; 
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kedua, sebagai reproduksi mental dari keadaan sebelumnya; ketiga, sebagai sajian secara struktur melalui 
gambar, simbol ataupun lambang; dan yang terakhir, sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang mewakili 
sesuatu yang lain [3]. 

Representasi eksternal dibagi dua yaitu representasi descriptive dan depictive. Representasi descriptive 
terdiri atas simbol yang mempunyai struktur sembarang dan dihubungkan dengan isi yang dinyatakan 
secara sederhana dengan makna dari suatu konvensi, yakni teks, sedangkan representasi depictive termasuk 
tanda-tanda ikonik yang dihubungkan dengan isi yang dinyatakan melalui fitur struktural yang umum 
secara konkret atau pada tingkat yang lebih abstrak, yaitu, display visual [4]. 

Lesh, Post, dan Behr membagi representasi yang digunakan dalam pendidikan matematika kedalam 
lima jenis, yaitu meliputi representasi objek dunia nyata, representasi konkret, representasi simbol 
aritmetika, representasi bahasa lisan atau verbal dan 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 matematis ke dalam gambar atau grafik. Sedangkan kemampuan representasi 
simbol aritmetika adalah kemampuan menerjemahkan masalah matematika ke dalam representasi rumus 
aritmatika [5].  

Secara operasional, kemampuan representasi matematis tersaji dalam tabel .1 [6].  

TABEL 1. INDIKATOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No. Representasi Bentuk Operasional 

1. Representasi Visual  

 a. Diagram, grafik, atau tabel 1. Menyajikan kembali data atau informasi dari masalah matematis ke 
representasi diagram, grafik, atau tabel. 

2. Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

 b. Persamaan atau ekspresi 

matematis 

1. Membuat gambar pola-pola geometri. 

2. Membuat gambar bangun geometi untuk memperjelas masalah dan 
memfasilitasi penyelesaiannya. 

2. Persamaan atau ekspresi matematis 1. Membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang 

diberikan. 
2. Membuat konjektur dari suatu pola hubungan. 

3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis. 

3. Kata-kata atau teks tertulis 1. Membuat situasi masalah berdasarkan data-data. 

2. Menuliskan intepretasi dari suatu representasi. 
3. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan 

kata-kata. 

4. Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. 
5. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dalam penelitian ini, kemampuan representasi matematis 

meliputi kemampuan untuk: 

1. Menyajikan kembali data atau informasi dari masalah matematis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel 

atau sebaliknya. 

2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan simbol-simbol matematis dengan tepat. 

3. Menuliskan pendapat atau penyataan dengan tepat. 

4. Menyusun masalah sesuai dengan representasi yang disajikan. 

 

Bagaimanapun, peran guru matematika di sekolah untuk mengembangkan kemampuan tersebut sangat 

besar. Peran guru terlihat saat pembelajaran dilaksanakan, mulai dari model pembelajaran yang 

digunakan, cara menyajikan masalah, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan proses 

komunikasi serta interaksi dengan siswa baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, secara singkat dapat 

dikatakan bahwa para guru matematikalah yang berperan dalam membangun gambaran siswa tentang 

matematika, termasuk mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. Oleh karena itu, 

perguruan tinggi yang mengahasilkan calon guru matematika khususnya guru matematika sekolah 

menengah haruslah menaruh perhatian yang serius untuk membekali mahasiswanya dengan kemampuan 

representasi matematis. 

Berdasarkan observasi dan tes awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi mahasiswa semester I kelas A belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil 

tes awal yang menunjukkan rata-rata skor untuk kemampuan representasi matematis, yaitu 47,6 dengan 
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skala 0 – 100. Rata-rata skor tersebut masih dalam kategori rendah. Selain itu, pada saat pembelajaran 

mahasiswa cederung mengikuti pola yang digunakan dosen, jarang dari mereka yang mampu 

menuangkan ide dengan bahasa atau kalimat mereka sendiri. Mahasiswa mengalami kesulitan ketika 

menyapaikan pendapat baik lisan atau tulisan. Ketika mahasiswa menyelesaikan tes awal yang diberikan 

oleh guru, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menuliskan simbol matematis dengan tepat. Saat 

diminta untuk membaca informasi dari suatu tabel, jawaban siswa kurang analitis dan beragam. 

Untuk mendorong mahasiswa agar mampu mengembangkankan kemampuan representasi matematis 

dengan baik, perlu diterapkan pendekatan pembelajaran yang mendukung. Pendekatan pembelajaran yang 

dikembangkan harus memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk menggali segala 

kamampuan dan pengalaman yang dimiliki. Jika pendekatan pembelajaran yang digunakan hanya 

terfokus pada dosen, mahasiswa tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

representasi matematis dengan optimal. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan representasi matematis mahasiswa adalah pendekatan pembelajaran open-ended. 

Pendekatan pembelajaran open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah open-ended (open-ended problem). Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah open-ended, di mana masalah open-ended memliki banyak solusi atau 

banyak pendekatan/cara untuk menemukan suatu solusi [7]. Selain itu, dalam pendekatan open-ended, 

dosen memberikan mahasiswa sebuah situasi masalah dengan banyak solusi atau jawaban dari solusi 

tersebut tidak cukup hanya satu cara. Kemudian, dosen memanfaatkan keragaman pendekatan masalah 

untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mencari atau menemukan sesuatu yang baru 

dengan mengkombinasikan semua pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir matematis yang telah 

dipelajari sebelumnya [8]. Pendekatan pembelajaran open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan mahasiswa pada masalah terbuka. Pembelajaran 

dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk 

memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses 

pembelajaran. Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan 

banyak cara penyelesaian [9]. 

Berdasarkan deskripsi di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pendekatan 

pembelajaran open-ended dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis mahasiswa semester I 

kelas A Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun akademik 

2013/2014 pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitiannya 

adalah menerapkan pendekatan pembelajaran open-ended untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis mahasiswa semester I kelas A Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun akademik 2013/2014 pada mata kuliah statistika deskriptif. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) atau PTK. 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

adalah semester ganjil tahun akademik 2013/2014, bulan November 2013–Januari 2014. Subyek 

penelitiannya adalah mahasiswa semester 1 kelas A tahun akademik 2013/2014 Program Studi 

Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengambil mata kuliah statistika 

deskriptif. 

Sesuai dengan alur pelaksanaan PTK, penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yang mana 

masing-masing siklusnya terdiri dari tahap sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan siklus 1 diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan, 

meliputi: silabus, SAP, kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran kemampuan 

representasi matematis. Selain itu, disusun juga pedoman observasi aktivitas  mahasiswa selama 

pembelajaran. Untuk kegiatan perencanaan siklus 2 dan selanjutnya digunakan untuk menyiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran pada siklus 2 dan selanjutnya berdasarkan hasil 

evaluasi pada siklus sebelumnya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan silabus dan SAP yang telah disusun berdasarkan 

pendekatan pembelajaran open-ended.  
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3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana aktivitas mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang telah disusun.  

 

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran, jumlah waktu yang digunakan, 

ketercapaian indikator pembelajaran, kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran, dan respon 

mahasiswa terhadap pembelajaran. Keseluruhan hasil refleksi tersebut digunakan sebagai pedoman 

merencanakan kegiatan pada siklus selanjutnya, yakni diadakan perbaikan tindakan yang 

menyebabkan hambatan ketercapaian tujuan pembelajaran pada siklus sebelumnya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini meliputi: 

1. Tes 

Untuk lebih mengukur kemampuan representasi matematis mahasiswa, maka tes yang digunakan 

berbentuk uraian. Soal tes dibuat sesuai dengan indikator kemampuan representasi matematis, yaitu a) 

menyajikan kembali data atau informasi dari masalah matematis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel 

atau sebaliknya; b) menyelesaikan masalah yang melibatkan simbol-simbol matematis dengan tepat; 

c) menuliskan pendapat atau penyataan dengan tepat; dan d) menyusun masalah sesuai dengan 

representasi yang disajikan. 

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung 

selama proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas mahasiswa 

saat pembelajaran. 

Data yang telah diperoleh direduksi untuk membuang data yang tidak terpakai dan merangkum serta 

mengumpulkan data yang terpakai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan Representasi Matematis  

Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa adalah 

dengan pelaksanaan tes. Pemberian skor tes didasarkan pada rubrik skor kemampuan representasi 

matematis yang telah disusun. Berdasarkan hasil tes mahasiswa, didapat skor total untuk setiap 

mahasiswa. Dari skor total tersebut dapat diketahui rata-rata skor kemampuan representasi matematis 

secara klasikal dan persentase banyaknya mahasiswa yang memperoleh skor minimum yang telah 

ditentukan, yaitu 75,00. 

2. Aktivitas Mahasiswa 

Untuk menggambarkan aktivitas mahasiswa pada saat pembelajaran digunakan analisis data 

deskriptif kuantitatif. Tujuan pendeskripsian aktivitas data ini untuk mempertajam dan memperkaya 

pembahasan. 

Indikator keberhasilan penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Secara kalsikal, peningkatan rata-rata skor kemampuan representasi matematis mahasiswa menjadi 

minimal 75,00. 

2. Secara individual, minimal 75% mahasiswa  memperoleh skor kemampuan representasi matematis 

minimal 75. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), 
dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan 
secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

Indikator kemampuan representasi matematis mahasiswa adalah kemampuan mahasiswa dalam 1) 

menyajikan kembali data atau informasi dari masalah matematis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel 

atau sebaliknya; 2) menyelesaikan masalah yang melibatkan simbol-simbol matematis dengan tepat; 3) 

menuliskan pendapat atau penyataan dengan tepat; dan 4) menyusun masalah sesuai dengan representasi 

yang disajikan. 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan tes siklus diperoleh hasil yang tersaji pada tabel 2. 

TABEL 2. SKOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Target 
Keterangan 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

K
a

ls
ik

a
l 

Skor maksimal yang diperoleh 91,11 95,29 93 

Skor minimal yang diperoleh 24,44 27,06 46 

Skor maksimal yang mungkin 100 100 100 

Skor minimal yang mungkin 0 0 0 

Rata-rata 56,60 68,43 78,42 

In
d

iv
id

u
a

l Banyaknya mahasiswa yang 

memperoleh skor minimal 75. 

6 14 20 

Banyaknya mahasiswa 26 26 26 

Persentase banyaknya mahasiswa 

yang memperoleh skor minimal 75. 

23,08% 53,85% 76,92% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor kemampuan representasi matematis siklus 3 

adalah 78,42. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan secara klasikal sudah tercapai, yaitu 

rata-rata minimal skor kemampuan representasi matematis mahasiswa 75. Untuk indikator keberhasilan 

secara individual, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah tercapai, yaitu pada siklus 3 sebayak 

20 mahasiswa atau setara dengan 76,92% mahasiswa sudah mencapai skor minimal kemampuan 

represenertasi matematis. Peningkatan rata-rata skor kemampuan representasi matematis dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini. 

 

 
 

GAMBAR 1. PENINGKATAN SKOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

 

 
 

GAMBAR 2. PENINGKATAN PERSENTASE MAHASISWA YANG MEMENUHI  

SKOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS MINIMUM 
 

Peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa semester I kelas A Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto tahun akademik 2013/2014 pada mata kuliah statistika deskriptif tentunya 

dipengaruhi oleh tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yaitu dengan memberikan 

pembelajaran open-ended. Berikut gambaran  pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. 

Series1; 

siklus 1; 

56.6 

Series1; 

siklus 2; 

68.43 

Series1; 

siklus 3; 

78.42 

Series1; 

Siklus 1; 

23.08% 

Series1; 

siklus 2; 

53.85% 

Series1; 

siklus 3; 

76.92% 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

614 

 

1. Pada kegiatan awal, dosen menyampaikan materi pembelajaran secara singkat. 

2. Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok, satu kelompok terdiri dari 3-4 

mahasiswa. 

3. Dosen menyajikan masalah yang tertuang dalam Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM). 

4. Mahasiswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKM. 

5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. 

6. Mahasiswa dengan jawaban atau cara yang berbeda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka. 

7. Dosen dan mahasiswa mereview hasil pekerjaan yang dipresentasikan perwakilan kelompok. 

8. Dosen memberikan tes siklus di akhir pelaksanaan siklus. Tes siklus ini dilaksanakan jika telah 

dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan open-ended selama 2 kali tatap muka.  

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hal-hal sebagai berikut saat pembelajaran. 

1. Siklus 1 

Berdasarkan observasi pada siklus 1, maka hasil refleksi siklus 1 meliputi: (a) waktu yang 

digunakan kurang efektif, karena ketika proses diskusi berlangsung, sebagian besar mahasiswa sibuk 

mengobrol membahas masalah yang tidak ada kaitannya dengan perkuliahan yang sedang 

dilaksanakan, sehingga kelas cenderung gaduh; (b) pemberian 1 LKM untuk satu kelompok membuat 

hanya segaian mahasiswa saja yang aktif menyelesaikan masalah yang ada dalam LKS, sedangkan 

yang lain mengobrol dengan anggota kelompok lain; (c) kebanyakan mahasiswa tidak membaca dan 

memahami petunjuk penyelesaian masalah sebelum mengerjakan, sehingga proses penyelesaian LKM 

kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen; (d) mahasiswa tidak bersedia untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Hal ini dikarenakan mereka kurang 

memiliki rasa percaya diri; (e) kurangnya rasa tanggung jawab anggota lain dari kelompok yang 

sedang maju, hal ini terlihat saat perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, anggota yang 

lain tidak memperhatikan; (f) tidak ada kelompok yang sukarela mereview hasil pekerjaan kelompok 

presenter; dan (g) pada saat pelaksanaan tes siklus, ada mahasiswa yang mencontek. Berdasarkan hasil 

observasi pada saat pembelajaran siklus 1 tersebut, dosen bersama observer merencanakan solusi 

untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi kembali pada siklus 2. Hasil perbaikannya dapat dilihat 

pada siklus 2. 

2. Siklus 2 

Pada siklus 2 terdapat berbagai perubahan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perbaikan 

pembelajaran. Perubahan pada siklus 2 berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. Perubahan yang 

terjadi pad siklus 2 adalah: (a) pengelompokan mahasiswa berubah, sistem pembagiannya tidak sama 

saat siklus 1 (mahasiswa dikelompokkan dengan anggota kelompok lain), tujuannya agar mahasiswa 

dapat bekerja sama dengan semua teman sekelasnya. Jika pada siklus 1 mahasiswa dapat menentukan 

sendiri anggota kelompoknya, pada siklus 2, anggota kelompk ditentukan oleh dosen berdasarkan 

heterogenitas kemampuan mahasiswa; (b) dosen lebih sering mengawasi kegiatan mahasiswa saat 

diskusi, sehingga pelaksanaan diskusi lebih efektif; (c) setiap mahasiswa diberikan 1 LKM dan LKM 

tersebut harus dikumpulkan secara berkelompok; (c) pemilihan kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil penkerjaannya dilakukan dengan cara undian dan beberapa mahasiswa 

terlibat. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih antusias jika diminta untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka dan dosen menekankan bahwa ada nilai tambah bagi kelompok yang bersedia 

mempresentasikan hasil pekerjaan mereka; (d) semua anggota kelompok yang ditunjuk untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ikut maju ke depan, tujuannya agar setiap anggota 

kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama; (e) dosen menekankan pentingnya membaca 

petunjuk sebelum menyelesaikan suatu masalah; (f) dosen menyampaikan bahwa bagi kelompok yang 

memberikan review akan mendapatkan nilai lebih; dan (g) sebelum pelaksanaan tes siklus dosen 

mengatur kembali tempat duduk mahasiswa dan menekankan bahwa bagi yang ketahuan mencontek, 

mahasiswa tersebut langsung didiskualifikasi. 

Berdasarkan hasil observasi, maka refleksi untuk siklus 2 meliputi: (a) pemberian masing-masing 

1 LKM kepada 1 mahasiswa mengakibatkan mereka kurang terlibat aktif dalam diskusi kelompok, 

mereka lebih sibuk bekerja sendiri untuk menyelesaikan LKM mereka. Selain itu, ada kelompok yang 

melakukan pembagian tugas dalam menyelesaikan masalah dalam LKM, sehingga tidak semua siswa 

mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam LKM; (b) masih ada 

mahasiswa anggota kelompok presenter yang merasa kurang bertanggung jawab atas kelompoknya; 

dan (c) mahasiswa yang bertindak sebagai audience kurang memperhatikan kelompok presenter 

ketika menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 
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3. Siklus 3 

Berdasarkan refleksi pada siklus 2, maka pada siklus 3 terjadi perubahan meliputi: (a) setiap 

kelompok hanya dibagikan 2 LKM dan hanya 1 LKM yang dkumpulkan, sehingga mahasiswa dapat 

lebih aktif dalam kegiatan diskusi; (b) Jika salah satu anggota kelompok presenter sudah 

mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, maka anggota lain dalam kelompok presenter yang 

bertugas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok audience; dan (c) setelah seslesai perkuliahan, 

secara individu mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan LKM yang tidak dikerjakan oleh 

kelompoknya, kemudian dikumpulkan pada hari berikutnya. 

Berdasarkan hasil observasi, maka refleksi untuk siklus 3 menunjukkan bahwa perkuliahan dengan 

pendekatan pembelajaran open-ended dapat meningkatkan aktifitas mahasiswa untuk ikut serta dalam 

pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan representasi mahasiswa. Walaupun dari setiap 

siklusnya terjadi berpaikan, tetapi masih ada yang harus ditingkatkan dalam perkulaiahan, misalnya 

peran aktif mahasiswa saat berdiskusi dan presentasi, kemampuan mahasiswa untuk 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya, motivasi, dan rasa percaya diri. 

 

Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai 

oleh mahasiswa matematika sebagai calon guru matematika. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan 

menguasai kemampuan komunikasi matematis, mahasiswa dapat berbagai ide dan menggali kemampuan 

matematis mereka. Dalam penelitian ini, kemampuan representasi matematis meliputi kemampuan untuk 

(1) menyajikan kembali data atau informasi dari masalah matematis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel 

atau sebaliknya; (2) menyelesaikan masalah yang melibatkan simbol-simbol matematis dengan tepat (3) 

menuliskan pendapat atau penyataan dengan tepat; dan (4) menyusun masalah sesuai dengan representasi 

yang disajikan. Untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis diperlukan suatu pendekatan 

yang sesuai. Salah satu pendekatan pembelajarn yang sesuai adalah pendekatan pembelajaran open-

ended.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended selama 3 siklus terjadi 

peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa. Rata-rata skor yang diperoleh setelah 

menerapkan pendekatan pembelajaran open-ended adalah 78,42 dengan sebanyak 20 mahasiswa atau 

sekitar 76,92% mahasiswa telah mencapai skor minimal, yaitu 75,00. Berdasarkan hasil penelitain dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran open-ended mampu meningkatkan 

kemampuan representasi matematis mahasiswa semester 1 kelas A Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto tahun akademik 2013/2014 pada mata kuliah statistika deskriptif. 

Hasil penelitian tersebut dikarenakan pada pendekatan pembelajaran open-ended mahasiswa diberikan 

banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis mereka. Masalah yang 

diberikan adalah masalah yang bersifat terbuka baik dari metode penyelesaiannya ataupun dari 

jawabannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan kemampuan mahasiswa dalam 

menggunakan simbol-simbol matematis dengan tepat. Selain itu, mahasiswa juga harus menafsirkan 

masalah matuematis dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan sebaliknya. Masalah yang disajikan juga 

menuntut mahasiswa untuk menyusun kembali suatu masalah yang relevan dengan masalah yang 

disajikan oleh dosen. Mahasiswa juga harus menyelesaiakan masalah yang mereka susun. Pada proses 

penyelesaian masalah tersebut, mahasiswa kembali dituntut untuk menggunakan kemampuan mereka 

dalam menggunakan simbol matematis. Pada pendekatan open-ended, mahasiswa juga diberikan 

kesempatan yang luas untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Pada proses berdiskusi dan presentasi 

mahasiswa diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan menyampaikan ide mereka, sehingga 

kemampuan representasi matematis matematis dapat berkembang. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran open-ended dalam 3 siklus, 
terjadi peningkatan kemampuan representasi matematis mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor 
kemampuan representasi matematis mahasiswa secara klasikal pada siklus 1 sebesar 56,60; pada siklus 2 
sebesar 68,43; dan pada siklus 3 sebesar 78,42. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa indikator 
keberhasilan secara klasikal telah tercapai. Selain itu, untuk banyaknya mahasiswa yang mendapatkan skor 
rata-rata minimum 75,00 untuk siklus 1 ada 23,08%; siklus 2 ada 53,85%; siklus 3 ada 76,92%. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan secara individual juga sudah 
tercapai. 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama pelaksanaan penelitian dengan pendekatan open-ended, 
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: (1) sebaiknya mahasiswa dibiasakan terlebih 
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dahulu menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended, karena kebanyakan mahasiswa mengalami 
kebingungan saat diberikan masalah terbuka; (2) LKM yang diberikan sebaiknya lebih dari 1 setiap 
kelompoknya, karena hanya beberapa orang saja yang berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada 
dalam LKM, yang lain hanya mengobrol; (3) alokasikan waktu yang cukup, sehingga maasiswa lebih 
leluasa dalam mengeksplorasi masalah yang diberikan; (4) dosen harus lebih menegaskan pentingnya 
partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran; dan (5) dosen harus lebih tegas jika menemukan 
mahasiswa mencontek. 
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