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BAB II  

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Representasi Matematis 

Menurut NCTM (2000) representasi adalah cara yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik. Hutagaol 

(2013) menyatakan bahwa representasi matematis yang dimunculkan oleh 

siswa merupakan ungkapan dari gagasan atau ide matematika yang 

disampaikan siswa dalam upaya untuk memahami suatu konsep 

matematika untuk mencari solusi yang sedang dihadapi. Menurut Sabirin 

(2014) menyatakan bahwa representasi matematis adalah pemikiran siswa 

terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk 

menyelesaikan masalah, bentuk representasi dapat berupa kata-kata, tabel, 

grafik, benda konkrit, simbol matematika, dan lain-lain.  

Kemampuan representasi matematis adalah ungkapan ide-ide 

matematika dari suatu masalah untuk menemukan solusi dari masaslah 

yang dihadapi dan dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata 

(verbal), tabel, benda konkrit, atau simbol matematika (Muhamad, 2016). 

Mudzakkir (Lestari dan Yudhanegara, 2015) menyatakan bahwa 

kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan 

kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau 

ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. Representasi matematis 
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terdiri dari representasi visual gambar, teks tertulis, persamaan atau 

ekspresi matematis. Indikator kemampuan representasi matematis (Lestari 

dan Yudhanegara, 2015) dapat dilihat pada tabel 2.1, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Aspek Indikator 

Representasi Visual a. Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

diagram, grafik, atau tabel. 

b. Menggunakan representasi 

visual untuk menyelesaikan 

masalah. 

Representasi Gambar a. Membuat gambar pola-pola 

geometri. 

b. Membuat gambar bangun 

geometri. 

Representasi Persamaan atau 

Ekspresi Matematika 

a. Membuat persamaan atau 

model matematis dari 

representasi lain yang 

diberikan. 

b. Membuat konjektur dari suatu 

pola bilangan. 

c. Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. 

Representasi Kata-kata atau Teks 

Tertulis 

a. Membuat situasi masalah atau 

berdasarkan data atau 

representasi yang diberikan. 

b. Menulis interpretasi dari suatu 

representasi. 

c. Menulis langkah-langkah 

penyelesaian masalah 

matematis dengan kata-kata. 

d. Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 

Suryana (2012) menyatakan indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu terlihat pada tabel 2.2 : 
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Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Bentuk-bentuk Operasional 

1 Representasi visual 

a. Diagram, tabel, atau 

grafik 

• Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi 

diagram, grafik, atau tabel. 

• Menggunakan representasi 

visual untuk menyelesaikan 

masalah. 

 b. Gambar • Membuat gambar-gambar pola 

geometri. 

• Membuat gambar untuk 

memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaiannya. 

2 Persamaan atau ekspresi 

matematis 
• Membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi lain 

yang diberikan. 

• Membuat konjektur dari suatu 

pola bilangan. 

• Menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. 

3 Kata-kata atau teks tertulis • Membuat situasi masalah 

berdasarkan data atau 

representasi yang diberikan. 

• Menuliskan interpretasi dari 

suatu representasi. 

• Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata. 

• Menyusun cerita yang sesuai 

dengan suatu representasi yang 

disajikan. 

• Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau 

teks. 

Representasi matematika dapat digolongkan menjadi dua yaitu, 

representasi eksternal dan representasi internal (Hutagaol, 2013). 

Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung 

karena merupakan aktivitas mental dari seseorang didalam otaknya, tetapi 

representasi internal dapat diduga atau disimpulkan berdasarkan 
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representasi eksternalnya dalam berbagai kondisi, misalnya melalui 

pengungkapannya melalui kata-kata atau tulisan, simbol, gambar, grafik, 

tabel, ataupun alat peraga. Dengan kata lain terjadi hubungan timbal balik 

antara representasi internal dan eksternal dari seseorang di saat berhadapan 

dengan sesuatu yang dihadapinya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

representasi matematis adalah bentuk pemikiran siswa terhadap suatu 

masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari 

masalah. Bentuk representasi siswa dapat berupa kata-kata atau tulisan, 

gambar, dan simbol matematika. Adapun indikator yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu sebagai berikut : 

a. Menggunakan representasi visual berupa gambar untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Menggunakan model matematika dengan melibatkan simbol-simbol 

dan ekspresi matematika dalam menyelesaikan masalah. 

c. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis 

dalam menyelesaikan masalah. 

2. Self Concept 

Menurut Desmita (2009) menyatakan bahwa self concept adalah 

gagasan tentang diri sendiri yang mencakup suatu keyakinan, pandangan, 

dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Self concept adalah 

pandangan seseorang tentang dirinya sendiri mengenai apa yang diketahui 

dan rasakan tentang perilakunya, pikiran, dan perasaan, serta bagaimana 
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perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain (Djaali, 2011). 

Burns (Lestari dan Yudhanegara, 2015) menyatakan bahwa self concept 

adalah suatu susunan yang teratur mengenai persepsi diri. Self concept 

terdiri dari beberapa unsur, seperti persepsi seorang individu mengenai 

karakteristik dan kemampuannya, persepsi individu tentang dirinya yang 

berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya, persepsi individu 

tentang kualitas nilai yang berkaitan dengan pengalaman dirinya dan objek 

yang dihadapi, serta tujuan dan cita-cita yang dipersepsi sebagai sesuatu 

yang memiliki nilai positif dan negatif. Menurut Thalib (2010) self concept 

adalah gambaran diri, penilaian diri, dan penerimaan diri yang bersifat 

dinamis, yang terbentuk berdasarkan persepsi terhadap diri sendiri dan 

lingkungan. Menurut Andinny (2013) menyatakan bahwa self concept 

adalah suatu pandangan, pemikiran, dan penilaian seseorang terhadap 

dirinya sendiri setelah mendapatkan pengetahuan baik dari proses belajar 

mengajar maupun dari pengalaman sehari-hari, sehingga mencerminkan 

perilaku seseorang.  

Self concept seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

sebagai berikut (Agustiani, 2009) : 

a. Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan 

perasaan positif dan perasaan berharga. 

b. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. 

c. Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi 

yang sebenarnya. 
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Indikator self concept menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) 

yaitu sebagai berikut : 

a. Memiliki kemampuan mengenali/ mengidentifikasi diri sendiri. 

b. Memiliki pandangan atau pengharapan mengenai gambaran diri yang 

ideal di masa depan. 

c. Memiliki penilaian terhadap diri sendiri dalam hal pencapaian 

pengharapan. 

d. Memiliki standar kehidupan yang sesuai dengan dirinya. 

Menurut Calhoun dan Acocella (Desmita, 2009) membagi dimensi 

self concept menjadi tiga yaitu : 

a. Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan dari self concept adalah apa yang kita ketahui 

tentang “siapa saya” yang akan memberi gambaran tentang diri saya. 

Gambaran diri tersebut pada gilirannya akan membentuk citra diri. 

Gambaran diri tersebut merupakan kesimpulan dari pandangan kita 

dalam berbagai peran, pandangan watak kepribadian yang kita 

rasakan, pandangan kita tentang sikap yang ada pada diri kita, 

kemampuan yang kita miliki, kecakapan yang kita kuasai, dan 

berbagai karakteristik lainnya yang kita lihat melekat pada diri kita.  

b. Harapan 

Dimensi harapan dari self concept adalah harapan diri yang dicita-

citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan 

tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama kita juga 
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mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi 

apa diri kita di masa yang akan datang. Pandangan ini mempunyai 

pengharapan bagi diri kita di masa depan atau cita-cita kita mengenai 

diri kita yang kita harapkan di masa depan. 

c. Penilaian  

Dimensi penilaian dari self concept adalah penilaian kita terhadap diri 

kita sendiri. Penilaian self concept merupakan pandangan kita tentang 

kewajaran kita sebagai pribadi. Penilaian terhadap diri kita apakah 

sudah sesuai dengan standar diri kita yang telah kita tentukan. Hasil 

dari penilaian tersebut membentuk apa yang disebut dengan rasa harga 

diri, yaitu seberapa besar kita menyukai diri sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa self concept 

adalah pemahaman dan gambaran yang dimiliki seseorang terhadap diri 

sendiri seperti persepsi tentang diri, pengharapan, dan penilaian yang 

dibentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan 

lingkungan. Adapun indikator yang digunakan peneliti yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menunjukkan keberanian, keseriusan, dan ketertarikan dalam belajar  

matematika. 

b. Percaya diri akan kemampuan diri, dan mengenali kekuatan dan 

kelemahan diri sendiri dalam matematika. 

c. Menunjukkan kerja sama dan toleransi kepada orang lain. 

d. Menghargai pendapat orang lain dan diri sendiri. 
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e. Menunjukkan kemampuan berkomunikasi dan tahu menempatkan 

diri. 

f. Pandangan dan kesukaan terhadap pelajaran dan belajar matematika. 

3. Accelerated Learning Cycle (ALC) 

Accelerated Learning Cycle (ALC) adalah suatu model 

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). Pembelajaran dengan 

Accelerated Learning Cycle (ALC) dicetuskan pada tahun 1976 oleh 

Georgi Lozanov. Adapun tahap pembelajarannya dapat dilihat pada tabel 

2.3, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Accelerated 

Learning Cycle (ALC) 

Fase Deskripsi 

Learner 

Preparation 

Mengkondisikan pikiran dan hati siswa sebelum 

memulai pembelajaran. Menghadirkan sebuah 

lingkungan belajar dan memotivasi siswa untuk 

belajar dengan menimbulkan kesan positif. 

Connection Menghubungkan materi pembelajaran pada 

berbagai aspek seperti intelektual, emosional, fisik, 

dan aspek lainnya. 

Creative 

Presentation 

Membangun pengetahuan baru dengan 

menyampaikan konsep secara menarik. 

Activation Menekankan aktivitas siswa dalam melakukan 

kegiatan bermatematik (doing math) disertai 

pemaknaan. 

Integration Integrasi keseluruhan proses pembelajaran melalui 

kegiatan refleksi agar proses penyimpanan 

pengetahuan dapat bertahan lama. 
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Kinard dan Parker (2007) mengungkapkan bahwa Accelerated 

Learning Cycle (ALC) terdiri dari lima fase pembelajaran yaitu sebagai 

berikut :  

1. Learner Preparation Phase (Fase Persiapan Siswa) 

Tujuan dari fase persiapan ini adalah untuk mempersiapkan hati 

dan pikiran siswa sebelum memulai pembelajaran. Guru dan siswa 

bersama-sama membangun emosi positif sebelum memulai pelajaran. 

2. Connection Phase (Fase Koneksi) 

Pada fase koneksi ini siswa mulai mempelajari materi baru dan 

menghubungkannya dengan materi sebelumnya. Guru berperan 

sebagai fasilitator agar siswa dapat melalui fase ini dengan baik. 

3. Creative Presentation Phase (Fase Presentasi Kreatif) 

Fase ini mengakomodasikan siswa untuk menemukan dan 

membangun informasi-informasi baru yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Presentasi ini dapat dilakukan oleh siswa ataupun 

guru. 

4. Activation Phase (Fase Aktivasi) 

Dalam fase aktivasi ini siswa mulai menggunakan pengetahuan 

dan informasi baru yang telah diterima dalam berbagai aktivitas yang 

difasilitasi oleh guru. Aktivitas tersebut bisa berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS), permainan berkelompok, simulasi, atau kegiatan 

lainnya.  
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5. Integration Phase (Fase Integrasi) 

Siswa mulai dapat mentransfer pengetahuan dan ilmu yang 

didapatnya pada kenyataan. Siswa juga dapat merefleksikan semua 

kegiatan yang sudah dilakukan dan memahami maknanya. 

Diharapkan siswa dapat menghubungkan mengenai materi yang 

didapat dengan dunia nyata dan juga pada materi lain yang akan atau 

sudah dipelajari. 

Accelerated Learning Cycle (ALC) adalah suatu model 

pembelajaran yang memiliki paradigma pembelajaran yang student-

centered (Amelia, 2015).  

Menurut Thristianti (2010) Accelerated Learning Cycle (ALC) 

adalah kondisi belajar yang memunculkan emosi positif dan mengubah 

persepsi yang salah terhadap pembelajaran matematika, serta dapat 

merubah persepsi siswa terhadap kemampuan yang dimiliki. Saat emosi 

positif berhasil tercipta siswa diharapkan lebih memahami konsep yang 

akan dipelajari.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komala (2017) yang berjudul 

“Pembelajaran dengan Pendekatan Explicit Intruction dengan Teknik 

Scaffolding untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis dan 

Self-Concept Siswa” menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan 
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representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan explicit intruction dengan teknik scaffolding lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Self-concept siswa terhadap 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan explicit intruction dengan 

teknik scaffolding cenderung positif. 

Dalam hal ini ada persamaan antara penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian yang relevan yaitu menggunakan variabel kemampuan 

representasi matematis dan self concept. Adapun perbedaannya yaitu tidak 

menggunakan pendekatan explicit intruction dengan teknik scaffolding untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self concept siswa, akan 

tetapi yang digunakan adalah Accelerated Learning Cycle (ALC). 

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2015) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Mengembangkan Self Concept Siswa Melalui 

Model Pembelajaran Concept Attainment” mengatakan bahwa interpretasi self 

concept siswa setelah mendapatkan model pembelajaran concept attainment 

termasuk kategori baik. Dalam hal ini ada persamaan antara penelitian yang 

akan dilakukan dengan penelitian yang relevan yaitu menggunakan variabel 

self concept. Adapun perbedaannya yaitu tidak menggunakan model 

pembelajaran Concept Attainment, akan tetapi menggunakan Accelerated 

Learning Cycle (ALC) untuk meningkatkan self concept siswa. 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Accelerated Learning Cycle 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP” menurut 

Amelia (2015) yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 
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memperoleh Accelerared Learning Cycle (ALC) lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional karena fase-fase 

yang ada pada Accelerared Learning Cycle (ALC) mendukung proses 

kemampuan pemecahan masalah dan melatih siswa dalam mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalahnya. 

Dalam hal ini ada persamaan antara penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian yang relevan yaitu menggunakan Accelerated Learning 

Cycle (ALC) untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self 

concept yang dimiliki oleh siswa. Adapun perbedaannya yaitu tidak 

mengunakan variabel kemampuan pemecahan masalah matematis, akan tetapi 

yang digunakan adalah kemampuan representasi matematis dan self concept. 

 

C. Kerangka Pikir 

Representasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran 

matematika. Dalam kegiatan pembelajaran matematika perlu adanya 

pengembangan kemampuan representasi matematis pada diri setiap siswa. 

Kemampuan representasi diperlukan oleh siswa untuk memahami konsep agar 

dapat menyelesaikan permasalahan matematika. Namun pada kenyataannya 

kemampuan representasi matematis siswa khususnya siswa MTs Negeri 3 

Banyumas masih terbilang cukup rendah. Hal ini karena guru tidak melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran matematika di sekolah sehingga 

tidak mendukung terjadinya proses berpikir, bernalar, dan melibatkan siswa 

secara aktif dalam pengalaman belajarnya. 
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Dalam proses pembelajaran ini siswa diarahkan agar mampu untuk 

berpikir atau bernalar secara logis, kritis, dan sistematis. Untuk sebagian besar 

siswa mempelajari matematika khususnya representasi bukan hal yang mudah, 

karena sebagian besar siswa malas untuk mengerjakan soal-soal matematika 

yang berkaitan dengan notasi, simbol, gambar, persamaan atau ekspresi 

matematis dan kadang menyerah dalam mengerjakan soal yang dianggap sulit 

karena tidak mampu untuk merepresentasikannya ke dalam bentuk yang lain. 

Kemampuan representasi matematis tidak akan lepas dari self concept. 

Oleh karena itu siswa juga perlu untuk memiliki self concept yang baik, dalam 

hal ini perlu adanya motivasi dari diri sendiri maupun orang lain dan pantang 

menyerah dalam mengerjakan soal-soal matematika yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk menyajikan kembali gambar, model matematika, simbol 

atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. 

Dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis dan self concept yang dimiliki oleh siswa juga 

diperlukan adanya model pembelajaran. Accelerated Learning Cycle (ALC) 

dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan kemampuan representasi 

matematis dan self concept siswa. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, hipotesis penelitian ini 

yaitu kemampuan representasi matematis dan self concept siswa SMP dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan Accelerated Learning Cycle (ALC). 
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