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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperoleh instrumen
untuk mengukur kemampuan representasi matematis yang valid dan reliabel. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Proses pengembangan
instrumen ini, di antaranya kajian literatur, perancangan instrumen, validitas teoritis,
validitas empirik, dan analisis data. Validitas teoritis dilakukan dengan dua cara, yaitu
instrumen dibaca terbatas oleh lima siswa yang telah memperlajari materi yang dipilih
dalam penelitian dan instrumen dibaca oleh ahli yang menjadi validator instrumen.
Validitas empirik dilakukan pada siswa SMP kelas 9 di Bandung. Penelitian ini telah
menghasilkan instrumen terdiri dari 3 butir yang valid dan reliabel untuk mengukur
kemampuan representasi matematis. Berdasarkan data empirik diperoleh data bahwa
koefisien reliabilitas instrumen kemampuan representasi matematis adalah 0,56 (lebih
dari 0,41) yang tergolong pada tingkat reliabilitas sedang. Ini artinya, instrumen tes
kemampuan representasi matematis tersebut valid dan reliabel, sehingga dapat
diklasifikasikan sebagai instrumen yang baik.
Kata Kunci. pengembangan, instrumen, kemampuan representasi matematis

Abstract. This study aimed to develop and obtain a mathematical representation ability
instrument that valid and reliable. This study used research and development method.
The process of developing this instrument were literature review, instrument design,
theoretical validity, empirical validity, and data analysis. Theoretical validity was done
in two ways, the instrument was read limited by five students who have studied the
material chosen in this study and the instrument was read by the expert who becomes
the instrument validator. Empirical validity was done on junior high school students
grade 9 in Bandung. This study have been success to develop a mathematical
representation ability instrument that valid and reliable which contain 3 items.
Furthermore, based on the empirical data obtained that the reliability coefficient of
mathematical representation ability instrument was 0.56 (more than 0.41) which belong
to the medium level of reliability. It means that the mathematical representation ability
instrument was valid and reliable, so it could be classified as a good instrument.
Key Words. development, instrument, mathematical representation ability

1. Pendahuluan
National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) dan Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD, 2013) memaparkan beberapa kemampuan dasar
matematis yang harus dikuasai siswa untuk hidup dalam masyarakat modern. Hal ini
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dikarenakan matematika merupakan alat penting bagi anak muda untuk menghadapi masalah
dan tantangan dalam aspek pribadi, pekerjaan, sosial, dan ilmiah dalam kehidupan mereka
(OECD, 2013). Salah satu kemampuan dasar matematis tersebut adalah kemampuan
representasi matematis.
Kemampuan representasi matematis (KRM) merupakan satu di antara kemampuan dasar
matematis yang sangat penting untuk semua siswa. Matematika membutuhkan representasi
dalam menyederhanakan dan menyelesaikan masalah matematis karena matematika bersifat
abstrak. Siswa memerlukan akses terhadap ide-ide matematika dan itu hanya dapat dilakukan
melalui merepresentasikan ide-ide tersebut (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001).
Selain itu, representasi merupakan unsur penting untuk memahami konsep, berkomunikasi,
mengkoneksikan dan mengaplikasikan matematika (NCTM, 2000; Jitendra et al., 2016).
Representasi matematis juga menggambarkan hubungan matematis di antara elemen kunci
dalam suatu masalah, atau dengan kata lain membuat koneksi antara konsep matematis dan
dunia nyata (NCTM, 2000). Selanjutnya, masalah tersebut dapat direpresentasikan dengan
benda kongkret, grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, maupun rumus (OECD, 2013).
Faktanya, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) tentang literasi
matematis siswa Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan peningkatan yang
signifikan (Balitbang, 2011; Sari, 2015). Berdasarkan Laporan PISA 2015, Indonesia berada
pada posisi 69 dari 76 negara (Coughlan, 2015; OECD, 2016). Hubungannya dengan KRM
siswa di Indonesia karena soal-soal PISA menggunakan masalah nonrutin yang sangat sering
melibatkan representasi objek dan situasi matematika (OECD, 2014). Dengan demikian,
perlu adanya upaya untuk meningkatkan KRM siswa Indonesia.
Salah satu upaya untuk meningkatkan KRM siswa adalah melalui pemberian penilaian dan
umpan balik bagi perkembangan KRM siswa. Penilaian harus mendukung pembelajaran
matematika di kelas, sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dan
siswa (NCTM, 2000). Penilaian yang baik memerlukan dukungan instrumen penilaian yang
baik. Implikasinya diperlukan istrumen penilaian KRM yang baik untuk mengumpulkan data
KRM siswa. Instrumen penilaian yang baik dapat menghasilkan data yang baik pula. Dengan
adanya instrumen penilaian, siswa dapat mengetahuai sejauh mana keberhasilannya
mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru (Arikunto, 2013). Instrumen penilaian dapat
dikatakan baik apabila memiliki koefisien reliabilitas pada tingkat sedang atau lebih dari
0,41 (Sari & Mahendra, 2017).
Sebuah instrumen penilaian tidak terlepas dari aspek dan indikator yang akan diukur
(Arikunto, 2013). Fokus instrumen penilaian yang dikembangkan pada penelitian ini adalah
instrumen penilaian untuk mengukur KRM siswa SMP. Indikator KRM yang digunakan
merupakan adopsi dari representasi matematis yang dikembangakan Lesh, Posh, & Behr dan
Mudzakir, di antaranya: (1) representasi visual: membuat gambar dari situasi dunia nyata
untuk memperjelas masalah dan menfasilitasi penyelesaiannya, (2) representasi verbal:
penyelesaian masalah dengan melibatkan simbol aritmatik, dan (3) representasi simbolik:
menjawab soal dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis (Lesh, Posh, & Behr, 1987;
Mudzakir, 2006).
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Instrumen tes KRM ini berbeda dengan instrumen KRM lain, di mana perbedaannya antara
lain terletak pada indikator dan cara pengembangan instrumen (lihat Riyana, Sugiatno, &
Nursangaji, 2016). Pada penelitian Riyana, Sugiatno, & Nursangaji, kemampuan representasi
yang diteliti menitikberatkan pada kemampuan translasi dan transformasi, dengan model
penelitian yang dikembangkan oleh Martin Tessmer. Pengembangan instrumen tes KRM
pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Sari & Mahendra (2017),
karena fokus penelitiannya pada kemampuan penalaran matematis.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Instrumen Penilaian untuk Mengukur Kemampuan Representasi Matematis
Siswa SMP”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperoleh
instrumen kemampuan representasi matematis yang valid dan reliabel.

2. Metode
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperoleh instrumen
tes kemampuan representasi matematis (KRM) yang valid dan reliabel. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Objek penelitian ini adalah instrumen
penilaian berupa tes KRM. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP di Kota Bandung.
Berdasarkan pendapat Piaget bahwa siswa SMP kelas VIII dan IX telah memasuki tahap
formal operation yang mana pada tahap ini seorang anak sudah dapat berpikir dengan cara
yang lebih abstrak dan logis, serta pemikirannya lebih idealistik (Baharuddin & Wahyuni,
2008). Hergenhahn & Olson (2010) menjelaskan bahwa pada tahap ini muncul kemampuan
baru setelah tahap di usia sebelumnya terlampaui. Kemampuan baru tersebut adalah
kemampuan hipotetikal dan proses berpikir tidak lagi tergantung pada hal-hal langsung dan
riil. Sehingga, siswa tersebut sesuai untuk mengetahui dijadikan subjek pada penelitian ini.
Kompetensi dasar yang dinilai melalui instrumen ini adalah kompetensi dasar (5.2) Membuat
jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas dan (5.3) Menghitung luas permukaan dan
volume kubus, balok, prisma, dan limas. Materi pokok pada instrumen ini tentang bangun
ruang sisi datar (geometri). Bentuk tes yang dikembangkan berupa soal esai. Tes berbentuk
esai sangat cocok untuk menilai kemampuan siswa dalam mengorganisasikan,
mengintegrasikan, menganalisis, dan mensintesis informasi, terutama berguna untuk
mengukur hasil belajar pada level yang lebih tinggi (Reiner et al., 2002; Champlin, 2006;
Fraenkel & Wallen, 2009). Selain itu, tes dalam bentuk esai tidak banyak memberi
kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, serta mendorong siswa untuk berani
mengungkapkan pendapat dengan cara dan bahasanya sendiri, sehingga dapat diketahui
sejauh mana siswa mendalami materi yang sudah dipelajarinya (Arikunto, 2013). Dengan
demikian, tes berbentuk esai mampu memperlihatkan konstruksi pemikiran siswa dalam
penyelesaian masalah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes KRM dan lembar
validasi.
Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini antara lain: (1) kajian literatur, (2)
perancangan instrumen, (3) validitas teoritis, (4) ujicoba empirik, dan (5) analisis data.
Proses pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan representasi
matematis siswa SMP dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
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Gambar 1. Proses Pengembangan Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis
Pada tahap pertama, kajian literatur dilakukan bersamaan dengan analisis kompetensi dasar,
indikator, dan karakteristik siswa. Tahap kedua dilakukan perancangan instrumen dengan
membuat kisi-kisi tes KRM. Kisi-kisi tersebut memuat identitas mata pelajaran, kompetensi
dasar, aspek representasi yang digunakan, indikator, dan soal. Selanjutnya, tahap ketiga
dilakukan validitas teoritis. Validitas teoritis dilakukan dengan cara: (1) instrumen dibaca
terbatas oleh kelompok kecil (sebanyak lima siswa) dengan kemampuan tinggi, sedang, dan
rendah; (2) instrumen dibaca oleh ahli yang menjadi validator instrumen, dipilih berdasarkan
latar belakang keahlian yang berbeda dan menyebar sesuai bidang kajian penelitian, yaitu
ahli pembelajaran, ahli matematika, ahli evaluasi, ahli bahasa, dan guru matematika. Ada dua
macam validitas teoritis yang divalidasi oleh ahli, yaitu validitas isi (content validity) dan
validitas muka (construct validity). Uji coba empirik dilakukan dengan melakukan uji coba
instrumen ke sekolah, tepatnya pada 22 siswa SMP di Bandung. Siswa yang melaksanakan
tes pada validitas empirik berbeda dengan siswa yang melakukan tes pada validasi teoritis.
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Tahap ini biasa disebut uji coba lapangan (field test) (lihat Riyana, Sugiatno, & Nursangaji,
2016). Selanjutnya tahap terakhir, analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi AnatesV4
untuk mengetahui koefisien reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan indeks daya pembeda
(Sari & Mahendra, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan
Tahap pertama dalam proses pengembangan instrumen adalah kajian literatur. Pada tahap
ini, literatur yang didalami mengenai kemampuan representasi matematis dan instrumen tes.
Selanjutnya masih pada tahap ini, dilakukan analisis kompetensi dasar, indikator, dan
karakteristik siswa. Karakteristik siswa (subjek penelitian) telah dijelaskan sebelumnya.
Kompetensi dasar yang dinilai melalui instrumen ini adalah kompetensi dasar (5.2) Membuat
jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas dan (5.3) Menghitung luas permukaan dan
volume kubus, balok, prisma, dan limas. Kompetensi dasar 5.2 dan 5.3 dirumuskan untuk
soal nomor 1 bagian a dan b dengan indikator membuat gambar dari situasi dunia nyata
untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Selanjutnya, kompetensi
dasar 5.3 dirumuskan untuk soal nomor 2 dan 3 dengan indikator berturut-turut menjawab
soal dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis dan penyelesaian masalah dengan
melibatkan simbol aritmatik.
Tahap kedua, yaitu perancangan instrumen. Perancangan instrumen menghasilkan kisi-kisi
tes KRM, yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Kisi-kisi Kemampuan Representasi Matematis
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Pada kisi-kisi di atas, terlihat 3 (tiga) butir soal yang dikembangkan, dimana setiap butir
dikembangkan berdasarkan indikator, aspek representasi, dan kompetensi dasar yang telah
ditentukan. Selain kisi-kisi yang memuat butir soal di atas, pada tahap ini dirancang pula
alternatif jawaban tes KRM dan pedoman penskoran sesuai indikator yang digunakan pada
penelitian ini.
Selanjutnya tahap ketiga dilakukan validitas teoritis. Validitas teoritis dilakukan dengan cara
instrumen dibaca terbatas oleh kelompok kecil sebanyak lima siswa yang telah mempelajari
tentang materi bangun ruang sisi datar. Di mana lima siswa tersebut memiliki kemampuan
yang berbeda, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis menyatakan
bahwa soal dan masalah pada soal dapat dipahami oleh siswa. Kemudian, instrumen dibaca
oleh ahli yang menjadi validator instrumen. Dua macam validitas teoritik yang divalidasi
oleh ahli, yaitu validitas isi (content validity) dan validitas muka (construct validity)
(Arikunto, 2013).
Hal yang perlu diperhatikan pada validitas teoritis, yaitu: (1) ketepatan instrumen dan
perangkat pembelajaran ditinjau dari segi materi yang dievaluasi, artinya apakah materi yang
digunakan sebagai alat evaluasi tersebut merupakan sampel representatif dari pengetahuan
yang harus dikuasai dan apakah rumusan butir tes sesuai dengan indikator; dan (2)
keabsahan susunan kalimat atau kata-kata, sehingga pengertiannya jelas atau tidak
menimbulkan penafsiran lain.
Pertimbangan dari ahli (expert judgment) menyatakan bahwa instrumen tes KRM dapat
digunakan dengan beberapa perbaikan, di antaranya perbaikan redaksi kalimat dan
penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar,
perbaikan redaksi kalimat pada soal sehingga mampu menyesuaikan tahap berpikir pada
siswa SMP, dan perbaikan pada alternatif jawaban secara kontekstual. Setelah tahap validitas
teoritik ini, dilakukan perbaikan atau revisi untuk penyempurnaan redaksi kalimat pada soal
sesuai masukan dari siswa dan para ahli (validator).
Komentar dari validator yang lebih spesifik di antaranya: soal 1b, gunakan kalimat
kontekstual yang sesuai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar; soal nomor 2, ganti
gambar, nama kue, dan harga sesuai dengan konteks nyata; serta soal nomor 3, penamaan
titik sudut pada soal dan pada gambar ditulis dengan dicetak miring (lihat Gambar 2). Hal ini
menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi yang kemudian dilakukan peninjauan kembali
oleh validator.
Selanjutnya, dilakukan uji coba empirik pada siswa yang berbeda dengan siswa yang dipilih
pada validitas teoritis. Data hasil ujicoba ini kemudian dianalisis untuk memperoleh
gambaran instrimen berdasarkan data empirik. Analisis data menggunakan aplikasi
AnatesV4 untuk mengetahui koefisien reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan indeks daya
pembeda (Sari & Mahendra, 2017). Hasil analisis data tentang koefisien reliabilitas, tingkat
kesukaran soal, dan indeks daya pembeda, dan keterangan keterpakaiannya disajikan pada
Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Representasi Matematis
No.
Soal

Reliabilitas
Nilai

1.a
1.b
2
3

0,56

Int
Sedang

Daya Pembeda
(DP)
Nilai
Int
0,389
Cukup
0,389
Cukup
0,611
Baik
0,667
Baik

Tingkat
Kesukaran (TK)
Nilai
Int
0,806 Mudah
0,25
Sukar
0,528 Sedang
0,444 Sedang

Ket
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai

Keterangan: Int = Interpretasi, Ket = Keterangan.
Koefisien reliabilitas dari instrumen KRM sebesar 0,56 (lebih dari 0,41) yang tergolong pada
tingkat reliabilitas sedang. Ini artinya, butir-butir soal pada instrumen KRM mampu
menjangkau individu dengan kemampuan tinggi sampai kemampuan rendah dan adanya
daya konsistensi pengukuran pada instrumen ini. Hal tersebut senada dengan peryataan
bahwa terdapat tiga terminologi yang menggambarkan reliabilitas pengukuran, yaitu
stabilitas, ekuivalensi, dan konsistensi internal (Sumintono & Widhiarso, 2015).
Tingkat kesukaran soal terdiri dari satu soal sukar, dua soal sedang, dan satu soal mudah.
Daya pembeda soal terdiri dari dua soal dengan kategori cukup dan dua soal dengan kategori
baik. Tingkat kesukaran berhubungan erat dengan daya pembeda soal untuk digunakan
secara menyeluruh pada siswa berkemampuan tinggi sampai kemampuan rendah.
Berdasarkan analisis data di atas, mengindikasikan bahwa instrumen kemampuan
representasi matematis tergolong sebagai instrumen yang baik dan dapat digunakan. Dengan
menggunakan instrumen yang valid dan reliabel diharapkan akan diperoleh data hasil
penelitian yang valid dan reliabel juga (Sugiyono, 2015).

4. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan instrumen kemampuan representasi matematis
(KRM) yang mencakup empat butir soal (1a, 1b, 2, dan 3). Butir pertama, yaitu soal nomor 1
(1a dan 1b), memuat aspek representasi visual dengan indikator membuat gambar dari situasi
dunia nyata untuk memperjelas masalah dan menfasilitasi penyelesaiannya. Butir kedua,
yaitu soal nomor 2, memuat aspek representasi verbal dengan indikator penyelesaian
masalah dengan melibatkan simbol aritmatik. Butir ketiga, yaitu soal nomor 3, memuat
aspek representasi simbolik dengan indikator menjawab soal dengan menggunakan kata–kata
atau teks tertulis. Hasil analisis validitas teoritis dari yang disampaikan oleh validator
dinyatakan instrumen KRM tersebut valid. Koefisien reliabilitas instrumen tes KRM adalah
0,56 (lebih dari 0,41) yang tergolong pada tingkat reliabilitas sedang. Tingkat kesukaran soal
terdiri dari satu soal sukar, dua soal sedang, dan satu soal mudah. Sehingga, tingkat
kesukaran soal merata. Daya pembeda soal terdiri dari dua soal dengan kategori cukup dan
dua soal dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen tes KRM tergolong
sebagai instrumen penilaian yang baik dan dapat digunakan.
Berdasarkan kesimpulan dan temuan dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran, yaitu
pengembangan kemampuan representasi matematis hendaknnya lebih diutamakan untuk
konten matematika yang esensial untuk melatih siswa dalam pemecahan masalah, disertai
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dengan penyediaan bahan ajar dan bantuan guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dengan demikian, sangat penting melakukan pengembangan instrumen penilaian KRM yang
valid dan reliabel. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai pengembangan instrumen
penilaian KRM pada indikator ataupun aspek kemampuan representasi lainnya.
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