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REPRESENTASI MATEMATIS MAHASISWA BERKEMAMPUAN MATEMATIKA

TINGGI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH TRANSPORTASI NISKA SHOFIA

Teknik Informatika, Universitas Nusantara PGRI Kediri niskashofia 

@unpkediri.ac.id ABSTRAK Representasi dapat digunakan untuk membantu

menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dalam pemahaman konsep

maupun penyelesaian masalah matematis memerlukan suatu representasi

matematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi

matematis mahasiswa berkemampuan matematika tinggi dalam

menyelesaikan masalah transportasi. Masalah Transportasi pada mata

kuliah Riset Operasi merupakan salah satu bagian dari mata kuliah wajib

bagi mahasiswa strata satu program studi Teknik Informatika Universitas

Nusantara PGRI Kediri. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif

dan jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan subjek penelitian

yakni salah satu mahasiswa program studi Teknik informatika Universitas

Nusantara PGRI Kediri yang berkemampuan tinggi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa representasi matematis mahasiswa teknik

informatikan yaitu mahasiswa berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan
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masalah dengan multi representasi yakni representasi secara visual

maupun verbal dan dapat memberikan jawaban secara lengkap dan

terstruktur. Kata Kunci: representasi matematis, riset operasi

PENDAHULUAN Dalam menyelesaikan persoalan matematika memerlukan

suatu pemahaman konsep, karena matematika merupakan disiplin ilmu

yang memiliki sifat khas yakni mulai dari konsep yang sederhana hingga

konsep yang kompleks dan abstrak. Kemampuan representasi matematis 

diperlukan mahasiswa untuk menemukan cara berpikir dalam

mengomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju

konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami. MenurutPape &

Tchoshanov (dalam Luitel, 2001) ada empat gagasan yang digunakan

dalam memahami konsep representasi, yaitu: (1) representasi dapat

dipandang sebagai abstraksi internal dari ide-ide matematika atau skemata

kognitif yang dibangun oleh siswa melalui pengalaman; (2) sebagai

reproduksi mental dari keadaan mental yang sebelumnya; (3) sebagai

sajian secara struktur melalui gambar, simbol ataupun lambang; (4)

sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain.

Persoalan Transportasi pada Mata kuliah Riset Operasi merupakan mata

kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa teknik informatika pada

semester 3. Riset operasi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang

optimal dalam, dan penyusunan model dari sistem-sistem baik yang

diterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Atau

dunia pengelolaan atau dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah atau

pendekatan sistematis disebut riset operasi (Operations Resech).

(Aminudin,2005). Representasi matematis diperlukan dalam penyelesaian

persoalan-persoalan Riset Operasi, karena Riset operasi menggunakan

model matematis sebagai pendekatan pemecahan masalah. Masalah

Transportasi merupakan salah satu bagian dari Riset Operasi yang

menggunakan model matematis sebagai bagian dari penyelesaian

masalahnya yang perlu dikaji pula tentang Representasi matematisnya.

METODE Metode yang dilakukan dalam peneltian ini adalah termasuk

dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Adapun hal yang akan dideskriptifkan adalah representasi matematis

mahasiswa berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan 

masalah Transportasi pada mata kuliah Riset Operasi. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggunakan cara

naratif dan wawancara dalam pengumpulan datanya yang diambil secara

langsung dari lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah satu mahasiswa

teknik informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berkemampuan

tinggi. HASIL Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti melakukan

wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Riset Operasi pada

semester sebelumnya tentang mahasiswa yang akan diajdikan sebagai

subjek penelitian. Dari hasil diskusi tersebut, dipilih mahasiswa dengan

kemampuan tinggi dengan inisisal AP. Untuk menguji keabsahan data

peneliti padapenelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi waktu, yaitu

pengumpulan data dilakukan minimal dua kali dengan jenis soal yang

berbeda tetapi dengan konsep penyelesaian yang sama. Hasil pekerjaan

tulis dan wawancara menggunakan soal ke-1 (data pertama) yang melalui

pemberian Tes Represestasi Pertama (TR 1) dibandingkan dengan hasil

pekerjaan tulis kedua (data kedua) melalui melalui pemberian Tes

Represestasi Kedua (TR 2). Jika data-data tersebut menunjukkan

konsistenti, kesamaan pandangan dan pendapat, maka dapat dikatakan

data tersebut valid, tetapi jika sebaliknya maka akan dilakukan

pengambilan data ketiga. PEMBAHASAN Taha (2001) mengemukakan arti

Riset Operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang
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ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok

antar disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber

daya yang terbatas. Sedangkan Masalah transportasi merupakan masalah

yang sering dihadapi dalam pendistribuasian barang dengan tujuan untuk

meminimumkan biaya distribusi barang dari sumber ke tujuan. Tahap-

Tahap utama yang harus dilalui dalam proses pemecahan masalah

Transportasi pada Riset Operasi adalah: (Siang, 2011) 1. Definisi Masalah

a. Fungsi Tujuan: pencapaian tujuan untuk membantu mengarahkan upaya

untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai. b. Fungsi Batasan/ Kendala:

batasan yang mempengaruhi persoalan terhadap tujuan yang akan dicapai.

c. Variabel Keputusan: Variabel yang mempengaruhi persoalan dalam

pengambilan Keputusan. 2. Pengembangan Model Mangumpulkan data

untuk Menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan

yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan

mengevaluasi model matematis dari persoalannya. 3. Pemecahan Model 

Pada tahap ini bermacam teknik dan metode solusi kuantitatif digunakan

untuk memasuki proses OR. Dalam memformulasikan persoalan ini

biasanya digunakan model analitis, yaitu model analitis yang menghasilkan

persamaan, sehingga dicapai pemecahan yang optimum. Penyelesaian

masalah merupakan aplikasi satu atau lebih teknik terhadap model. 4.

Pengujian Keabsahan Model/ Validasi Model Menentukan apakah model

yang dibangun telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Jika

belum perbaiki atau buat model yang baru. 5. Implementasi Hasil Akhir

Menerjemahkan hasil study atau perhitungan kedalam bahasa sehari- hari

agar mudah dimengerti oleh para individu yang akan mengatur dan

mengoperasikan system. Menurut Kartini (2009) representasi matematika

mahasiswa dapat digolongkan menjadi: 1. Representasi visual (gambar,

diagram grafik, atau tabel), 2. Representasi simbolik (pernyataan

matematik atau notasi matematik, numerik/simbol aljabar) dan 3.

Representasi verbal (teks tertulis/kata-kata). Penggunaan semua jenis

representasi tersebut dapat dibuat secara lengkap dan terpadu dalam

pengujian suatu masalah yang sama atau dengan kata lain representasi

matematik dapat dibuat secara beragam (multiple representations).

Pengambilan Data Tes Represestasi Pertama (TR 1) Pada tahap ini, peneliti

memberikan soal 1 mengenai Transportasi untuk diselesaikan para subjek

penelitian. Soal yang diberikan adalah sebagai berikut: Gb.1 Soal Tes

Repretesentasi 1 Penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gb.2 Jawaban Tes Representasi 1 Representasi Matematis yang dihasilkan:

a. Representasi dalam tahap memahami masalah Pada soal nomor 1,

dideskripsikan bahwa subjek AP menggunakan representasi dalam bentuk

gambar dalam menyelesaikan masalah yaitu pada saat mengumpulkan 

informasi-informasi baik yang diketahui maupun yang ditanyakan dalam

soal dan juga sudah dapat memperkirakan bahwa data-data yang

diberikan telah cukup untuk digunakan. b. Representasi dalam tahap

merencanakan pemecahan masalah Dalam tahap ini, dideskripsikan bahwa

subjek AP menggunakan representasi table, selanjutnya subjek AP

menggunakan representasi teks tertulis untuk memperjelas masalah. c.

Representasi dalam tahap melaksanakan pemecahan masalah Dalam tahap

ini, dideskripsikan bahwa subjek AP menggunakan representasi secara

tertulis dan gambar. Yakni pada saat menentukan langkah dalam

melaksanakan pemecahan masalah dengan merepresentasikan setiap

langkah pemecahan yang diambil ke dalam bentuk teks tertulis dan

gambar. Subjek memulai dengan menghitung penalti pada tiap baris dan

tiap kolom. Selanjutnya mencari penalti terbesar dan mengalokasikan

barang semaksimal mungkin pada biaya transportasi yang paling rendah,
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kemudian mengarsir baris atau kolom yang telah terpenuhi. Demikian

seterusnya sampai tersisa satu baris atau satu kolom yang belum terarsir.

d. Representasi dalam tahap memeriksa kembali solusi pemecahan

masalah Dalam tahap ini, subjek mendeskripsikan dengan menggunakan

representasi dalam bentuk kata-kata untuk memberikan penjelasan

keyakinan terhadap jawabannya. Pengambilan Data Tes Represestasi

Kedua (TR 2) Gb.3 Soal Tes Representasi ke-2 Penyelesaian yang

dilakukan: Gb.4 Penyeselaian Soal Tes Representasi ke-2 Representasi

Matematis yang dihasilkan: a. Representasi dalam tahap memahami

masalah Pada TR 2, dideskripsikan bahwa subjek AP menggunakan

representasi dalam bentuk gambar dalam menyelesaikan masalah yaitu

pada saat mengumpulkan informasi-informasi baik yang diketahui maupun

yang ditanyakan dalam soal dan juga sudah dapat memperkirakan bahwa

data-data yang diberikan telah cukup untuk digunakan. b. Representasi

dalam tahap merencanakan pemecahan masalah Dalam tahap merencakan

pemecahan masalah untuk TR 2, bahwa pada awalnya subjek AP

mendeskripsikan menggunakan representasi tabel, selanjutnya

menggunakan representasi teks tertulis untuk memperjelas masalah. c.

Representasi dalam tahap melaksanakan pemecahan masalah Dalam tahap

ini untuk TR 2, dideskripsikan bahwa subjek AP merepresentasikan setiap

langkah pemecahan yang diambil ke dalam bentuk teks tertulis dan tabel

dalam menentukan langkah dalam melaksanakan pemecahan masalah

dengan. Subjek memulai dengan menghitung penalti pada tiap baris dan

penalti pada tiap kolom. Selanjutnya mencari penalti terbesar dan

mengalokasikan barang semaksimal mungkin pada biaya transportasi yang

paling rendah, kemudian mengarsir baris atau kolom yang telah terpenuhi.

Demikian seterusnya sampai tersisa satu baris atau satu kolom yang

belum terarsir. d. Representasi dalam tahap memeriksa kembali solusi

pemecahan masalah Dalam tahap memeriksa kembali solusi pemeahan

masalah untuk tes representasi soal 2, dideskripsikan dengan

menggunakan representasi dalam bentuk kata-kata untuk memberikan

penjelasan keyakinan terhadap jawabannya. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa representasi

matematis mahasiswa berkemampuan tinggi pada Program Studi Teknik

Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam menyelesaikan

persoalan Transportasi pada mata kuliah Riset Operasi adalah mahasiswa

berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan dengan multi representasi baik

representasi secara visual dan verbal serta dapat memberikan jawaban

secara lengkap dan terstruktur. DAFTAR RUJUKAN Aminudin. 2005. Prinsip-

Prinsip Riset Operasi. Jakarta: ErlanggaKartini. 2009. Peranan

Representasi Dalam Pembelajaran Matematika. Prosiding Seminar

Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY 05 Desember 2009. 

http://eprints.uny.ac.id/7036/1/P22- Kartini.pdf Luitel, B.C. (2001).

Multiple Representations of Mathematical Learning. [online]. Available:
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