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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika baik siswa maupun guru 

harus memperhatikan lima kemampuan matematis yaitu koneksi, penalaran, 

komunikasi, pemecahan masalah, dan representasi. Kemampuan representasi 

matematis merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran 

matematika, karena merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan representasi yang 

digunakan dalam belajar matematika seperti objek fisik, menggambar, grafik 

dan simbol, akan membantu komunikasi dan berpikir siswa (NCTM, 2000). 

Selain itu siswa dapat mengembangkan dan memahami konsep matematis lebih 

dalam, dengan menggunakan representasi yang bermacam-macam, karena 

representasi juga berguna sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan 

atau ide matematik siswa kepada siswa lain maupun kepada guru (Sabirin, 

2014). 

Menurut Kartini (2009) menyatakan bahwa pengajaran matematika tidak 

hanya sekedar menyampaikan informasi seperti definisi, aturan, maupun 

prosedur untuk dihafal oleh siswa tetapi guru harus melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran  

matematika terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 
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siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran akan memperkuat 

pemahamannya terhadap konsep-konsep matematika. Hal tersebut senada 

dengan Komala (2017) yang menyatakan bahwa interaksi antar siswa dan 

komunikasi antara guru dengan siswa penting untuk membimbing potensi 

matematis siswa untuk mengembangkan representasi matematik, 

mengkontruksi pengetahuan matematis, mendorong self concept, dan 

memperoleh keterampilan sosial.  

Selain kemampuan representasi matematis siswa, ada aspek psikologi 

yang perlu dikembangkan yang dapat membantu seseorang dalam 

menyelesaikan tugas dengan baik. Aspek psikologis tersebut adalah self 

concept. Hal tersebut sesuai dengan Rahman (2012) yang menyatakan bahwa 

aspek psikologi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan baik adalah self concept. 

Self concept merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya, 

melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, termasuk merencanakan visi 

dan misi hidup (Sumartini, 2015). Self concept bukan merupakan faktor yang 

dibawa sejak lahir melainkan hal yang diperoleh atas penilaian terhadap diri 

sendiri dan pandangan yang diberikan oleh orang lain (Sumartini, 2015). Self 

concept sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika yaitu untuk 

menumbuhkan pandangan dan sikap positif dalam menyelesaikan soal 

matematika (Sumartini, 2015). Menurut Sumartini (2015) menyatakan bahwa 

self concept positif beberapa diantaranya yaitu bangga terhadap apa yang 

dilakukannya, menunjukkan tingkah laku yang mandiri, mempunyai rasa 
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tanggung jawab, mempunyai toleransi terhadap frustasi, antusias terhadap 

tugas-tugas yang menantang, dan merasa mampu untuk mempengaruhi orang 

lain. Selain itu ada pula self concept negatif yaitu menghindar dari situasi yang 

menimbulkan kecemasan, merendahkan kemampuan sendiri, merasa bahwa 

orang lain tidak menghargainya, menyalahkan orang lain karena 

kelemahannya, mudah dipengaruhi orang lain, mudah frustasi, dan merasa 

tidak mampu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VII MTs 

Negeri 3 Banyumas yang menyatakan bahwa siswa masih kurang dalam 

menggunakan representasi visual berupa gambar untuk menyelesaikan 

masalah, contohnya siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

matematika dari bentuk tulisan ke dalam bentuk gambar dan siswa masih 

kurang dalam menyelesaikan masalah menggunakan kalimat, selain itu siswa 

juga masih banyak yang kebingungan ketika mengubah soal ke dalam bentuk 

model matematika dengan melibatkan simbol dan ekspresi matematika. Guru 

mengatakan bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada kemampuan 

representasi matematis siswa. 

Masalah lain yang dihadapi yaitu siswa kurang mempersiapkan diri 

ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang memperhatikan materi 

yang disampaikan oleh guru, guru masih menggunakan model pembelajaran 

langsung yang menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan evaluasi 

pembelajaran masih ada siswa yang bekerjasama dengan teman. Ketika siswa 
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diberi tugas individu jawaban masih kurang bervariasi dan cenderung sama 

dalam langkah-langkah atau hasil, siswa masih cenderung pasif dan tidak mau 

bertanya apabila mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Hal-hal 

tersebut akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran matematika, 

akibatnya siswa sering merasa tidak percaya diri ketika mengerjakan soal-soal 

apalagi ketika mengerjakannya di depan kelas. Hal tersebut membuat siswa 

jadi lebih mudah menyerah ketika menghadapi soal yang sulit. Ketika siswa 

tidak bisa untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru masih ada teman 

yang mengejek, sehingga berpengaruh buruk terhadap siswa yang diejek. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan 

dengan melakukan pretest dan pengamatan di kelas ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Kemampuan representasi matematis siswa MTs 

Negeri 3 Banyumas masih rendah khususnya siswa kelas VII B. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pretest yang dilaksanakan di MTs Negeri 3 Banyumas untuk 

semua siswa kelas VII. Siswa kelas VII B memperoleh nilai paling rendah 

dibandingkan dengan kelas lainnya, rata-rata yang diperoleh yaitu 41,43. Dari 

hasil observasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung juga ditemukan 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika mengerjakan soal yaitu siswa 

cenderung masih mengikuti cara yang sama dengan yang disampaikan oleh 

guru, selain itu kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide matematis dalam 

bentuk visualisasi gambar sederhana juga keterangan pada gambar masih ada 

yang salah. Pemahaman siswa tentang visualisasi gambar dalam penyelesaian 

masalah masih rendah, siswa banyak yang kurang memahami soal sehingga 
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salah dalam menuangkan ide matematis dalam bentuk visualisasi gambar. 

Siswa juga masih kurang tepat dalam menggunakan simbol untuk 

menyelesaikan masalah, sehingga hasil akan salah dan keterangan pada 

jawaban masih kurang. Dalam melibatkan teks tertulis pada penyelesaian soal 

masih ada siswa yang kurang paham terhadap materi sehingga susunan kata 

yang dibuat tidak bermakna benar. 

Meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self concept 

siswa perlu didukung oleh model pembelajaran yang tepat sehingga tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self concept siswa 

dalam pembelajaran matematika adalah dengan cara menggunakan model 

pembelajaran yang lebih mendukung aktivitas siswa dalam memahami suatu 

materi yaitu siswa sebagai pusatnya dan lebih menekankan siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran. Selain itu diperlukan situasi pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan self concept yang positif pada diri siswa yaitu situasi yang 

mendukung siswa untuk percaya diri, rasa tanggung jawab, dan memiliki 

toleransi terhadap teman serta dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki 

self concept positif. Didukung oleh Sagala (2011) mengemukakan bahwa guru 

harus mempunyai model dalam kegiatan pembelajaran sebagai strategi untuk 

memudahkan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan yang diberikan. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam upaya untuk meningkatkan 

kemampuan representasi matematis dan self concept siswa adalah Accelerated 

Learning Cycle (ALC). Hal tersebut karena Accelerated Learning Cycle (ALC) 
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merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa (Amelia, 2015). 

Selain itu Accelerated Learning Cycle (ALC) adalah suatu pembelajaran yang 

menciptakan lingkungan proses belajar yang bermakna dan mengutamakan 

munculnya emosi positif agar siswa dapat mengubah presepsinya terhadap 

pembelajaran sehingga memunculkan potensi yang tersembunyi (Lestari dan 

Yudhanegara, 2015). Saat emosi positif berhasil tercipta siswa diharapkan 

lebih memahami konsep yang akan dipelajari (Thristiani, 2010). 

Menurut Fendrik (2018) prinsip belajar dalam Accelerated Learning 

Cycle (ALC) adalah belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, belajar 

adalah berkreasi bukan mengkonsumsi, kerjasama membantu proses belajar, 

pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan, belajar 

berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri, emosi positif sangat membantu 

pembelajaran, serta otak menyerap informasi secara langsung dan otomatis. 

Sehingga diharapkan dari pelaksanaan Accelerated Learning Cycle (ALC) 

adalah agar terjadi pembelajaran yang bermakna dan mengedepankan 

munculnya emosi positif siswa dimana siswa belajar dengan aktif, semangat, 

dan tidak tertekan. 

Adapun materi pelajaran yang digunakan untuk mendukung kemampuan 

representasi matematis dan self concept siswa yaitu segiempat. Hal ini karena 

pada materi segiempat dapat disajikan soal cerita yang akan melibatkan simbol 

dan dapat membuat model matematika, dapat menyajikan gambar untuk  

menyelesaikan masalah. Selain itu dengan materi tersebut siswa dapat melihat 

kemampuan dirinya sendiri, dapat menghadapi masalah, dan tidak pantang 
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menyerah. Siswa yang memiliki self concept positif cenderung mampu 

melakukan tugas yang diberikan dan optimis dengan jawaban yang dimilikinya 

serta bersikap bijak dengan pendapat orang lain. Akan tetapi siswa yang 

memiliki self concept negatif cenderung ragu dalam memberikan jawaban dan 

mudah terpengaruh oleh jawaban teman. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menduga bahwa Accelerated Learning 

Cycle (ALC) dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self 

concept siswa, sehingga judul penelitian yang akan digunakan adalah “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis dan Self Concept melalui 

Accelerated Learning Cycle (ALC) pada Siswa Kelas VII MTs Negeri 3 

Banyumas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Accelerated Learning Cycle (ALC) dapat meningkatkan 

kemampuan representasi matematis pada siswa SMP? 

2. Apakah Accelerated Learning Cycle (ALC) dapat meningkatkan self 

concept siswa SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMP 

melalui Accelerated Learning Cycle (ALC). 

2. Untuk meningkatkan self concept siswa SMP melalui Accelerated 

Learning Cycle (ALC). 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Menambah pengalaman dalam pembelajaran matematika dan 

memudahkan siswa untuk memahami konsep matematika sehingga terjadi 

peningkatan kemampuan representasi matematis dan self concept siswa. 

2. Bagi Guru 

Pembelajaran Accelerated memberikan alternatif yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis dan self concept siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam pembelajaran di sekolah khususnya pada kemampuan 

representasi matematis dan self concept siswa melalui Accelerated 

Learning Cycle (ALC) pada pembelajaran matematika. 
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4. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman yang berharga untuk membangun inovasi dalam 

mengelola pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif dalam 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self concept siswa 

sehingga dapat memberikan dampak yang baik. 
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