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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran siswa disekolah adalah bagian dari kegiatan 

pendidikan untuk membimbing dan mengarahkan siswa menuju keadaan yang 

lebih baik. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan disekolah adalah mata 

pelajaran matematika. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah memegang peranan 

penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena matematika 

merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan 

sistematis. Menyadari betapa pentingnya matematika, setidaknya dapat kita lihat 

dalam kurikulum matematika di sekolah yang mendapat porsi jam lebih banyak 

dibandingkan mata  pelajaran lainnya.  

Sesuai dengan pernyataan Russeffendi (1991a, hlm. 94), “Matematika 

penting sebagai pembentuk sikap, oleh karena itu salah satu tugas guru adalah 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik”.  

Karena itu harus ada upaya dari guru matematika agar matematika bisa 

disenangi. Tetapi kenyataannya matematika kurang disenangi oleh sebagian orang 

karena menganggap matematika bukan merupakan sesuatu hal yang penting bagi 

mereka. Padahal matematika sangat penting untuk disampaikan karena 

matematika dapat membentuk sikap siswa.  

Matematika pada dasarnya ilmu abstrak yang bersistem deduktif aksiomatik, 

yang dimulai dengan unsur-unsur yang tidak terdefinisi. Sementara menurut 

Ruseffendi (1991a, hlm. 260), “Matematika timbul karena pikiran-pikiran 

manusia, yang berhubungan dengan idea, proses dan penalaran”. 

Berpikir kritis matematis merupakan bentuk berpikir yang perlu 

dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 

mengumpulkan berbagai kemungkinan dan membuat keputusan ketika 
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menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dan konteks dan tipe 

yang tepat. Menurut Ennis (Wardhani, 2006, hlm. 2), berpikir kritis adalah 

berpikir rasional dan reflektif yang difokuskan pada apa yang diyakini dan 

dikerjakan. Spliter (Mahmuzah, 2015) menyatakan bahwa siswa yang berpikir 

kritis adalah siswa yang mampu mengidentifikasi masalah, mengevaluasi dan 

mengkonstruksi argumen serta mampu memecahkan masalah tersebut dengan 

tepat. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Facione (Mahmuzah, 2015) 

yang menyatakan bahwa berpikir kritis yang meliputi kemampuan menganalisis, 

menarik kesimpulan, melakukan interpretasi, penjelasan, pengaturan diri, ingin 

tahu, sistematis, bijaksana mencari kebenaran, dan percaya diri terhadap proses 

berpikir yang dilakukan sangat dibutuhkan seseorang dalam usaha memecahkan 

masalah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis sangatlah penting. Namun, kenyataan dilapangan menunjukan bahwa 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah. 

Hasil studi TIMMS dan PISA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMA/SMK khususnya 

dalam bidang matematika masih dibawah standar internasional. Skor rata-rata 

yang diperoleh siswa Indonesia baik pada TIMSS maupun PISA masih jauh 

dibawah rata-rata internasional. Bahkan hasil terbaru studi PISA 2015 

menempatkan Indonesia di peringkat ke-62 dari 70 negara peserta dengan skor 

yang diperoleh adalah 386, sedangkan skor rata-rata internasional 490 (OECD, 

2015).  

Muligar (2014, hlm. 3) mengemukakan bahwa  

dalam proses pembelajaran matematika siswa hanya mampu menguasai 

matematika sebatas memecahkan satu permasalahan sederhana, 

menyelesaikan banyak soal, tetapi mereka belum mampu menyelesaikan 

masalah yang kompleks dan masalah yang rumit yang memerlukan 

pemahaman yang mendalam. Hal ini disebabkan upaya pengembangan 

kemampuan berpikir kritis di sekolah-sekolah jarang dilakukan. Saat 

menyelesaikan soal, siswa hanya berorientasi pada jawaban akhir, yang 

mengakibatkan kemampuan bernalar siswa belum berkembang dengan 

baik. Kemampuan bernalar tak terpisahkan dari kemampuan berpikir 

kritis. 
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Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah kecemasan matematika siswa. 

Penelitian Anita (2011) mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan 

berpikir matematis siswa dapat dipengaruhi oleh kecemasan matematika yang 

sering disebut mathematics anxiety. 

Kecemasan matematika menurut Reys, dkk (Dahlan, 2011) adalah ketakutan 

terhadap matematika atau prasangka negatif tentang matematika. Nugraha 

(Dahlan, 2011) memberikan pengertian bahwa cemas pada matematika berarti 

cemas pada mata pelajaran matematika dan yang berhubungan dengannya, seperti 

cemas tidak mengerjakan soal, cemas pada saat ditanya oleh guru.  

Menrut D’Ailly & Arth (Dzulfikar, 2016) kecemasan matematika dapat 

diartikan sebagai perasaan tidak nyaman pada diri seseorang yang muncul ketika 

menghadapi permasalahan matematika yang berhubungan dengan perasaan takut 

dan khawatir dalam menghadapi situasi spesifik yang berkaitan dengan 

matematika. Oleh karena itu, kecemasan matematika dalam hal ini didefinisikan 

sebagai bentuk kecemasan yang dialami siswa ketika belajar, mengerjakan tugas, 

atau tes matematika. 

Hasil penelitian Zakaria & Nordin (2008) dan Erdogan, Kesici, & Sahin 

(2011) dalam Dzulfikar (2016) yang menyatakan bahwa kecemasan matematika 

yang tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap rendahnya pretasi belajar 

siswa. Selain itu, kecemasan matematika juga menjadi penyebab paling signifikan 

yang dapat menghalangi prestasi belajar matematika siswa dan juga berpengaruh 

secara signifikan terhadap motivasi. 

Anita (2011) dalam penelitiannya tentang kecemasan matematika siswa juga 

menyatakan bahwa tingkat kecemasan yang paling tinggi dialami siswa adalah 

kecemasan terhadap ujian matematika. Artinya kecemasan matematika pada diri 

siswa sangat menghawatirkan. Mengingat cukup tingginya tingkat kecemasan 

siswa pada pelajaran matematika. Sumardyono (2011) menyarankan bahwa perlu 

dilakukan penelitian yang komprehensif terkait dengan kecemasan matematika 

karena gejala ini merupakan umum dan nyata yang mempengaruhi perkembangan 

belajar siswa. 
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Banyak faktor pemicu timbulnya kecemasan matematika pada siswa. Trujillo 

& Hadfield (Peker, 2009) menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika 

dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu faktor kepribadian, lingkungan 

dan faktor intelektual. Faktor kepribadian misalnya kepercayaan diri yang rendah, 

perasaan takut akan kemampuan dirinya. Faktor lingkungan misalnya kondisi saat 

proses belajar mengajar yang tegang, orang tua yang memaksakan anak-anaknya 

untuk pandai dalam matematika. Selanjutnya adalah faktor intelektual. Timbulnya 

kecemasan matematika juga disebabkan oleh pandangan negatif terhadap 

matematika. Cockrof (Wahyudin, 1999) menyatakan bahwa pandangan negatif ini 

menjadikan matematika masih dianggap pelajaran yang sulit untuk dipelajari. 

Khatoon & Mahmood (Dzulfikar, 2016) mengungkapkan bahwa kecemasan 

matematika ditemukan pada siswa sekolah dasar, sekolah menengah, hingga 

jenjang perguruan tinggi. 

Dari uraian tersebut diketahui bahwa penting untuk mengurangi kecemasan 

matematika siswa sejak dini agar prestasi belajar matematika mereka tidak 

terhambat. Blazer (Yandi, 2013) memberikan beberapa rekomendasi untuk 

mengurangi kecemasan matematika siswa yaitu dengan mengembangkan 

kemampuan dan sikap positif mereka terhadap matematika, menghubungkan 

matematika dengan kehidupan, meningkatkan cara berpikir kritis, dan 

mengembangkan pembelajaran aktif. 

Wahyudin (Syukur, 2004, hlm. 4) menemukan bahwa selama ini 

pembelajaran matematika didominasi oleh guru melalui metode ekspositori. 

Pembelajaran secara konvensional ini membuat siswa hanya mendengarkan, 

mencatat, bertanya, dan mengerjakan soal secara individu maupun kelompok. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan tingginya tingkat 

kecemasan matematis siswa dalam pembelajaran matematika perlu mendapat 

perhatian serius dari semua kalangan terutama guru matematika. Banyak faktor 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir siswa dan tingginya tingkat 

kecemasan matematis siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru (konvensional) seperti yang sering 

diterapkan disekolah-sekolah selama ini, dimana peran guru lebih dominan 

sehinga siswa cenderung pasif (Ismaimuza, 2010). 
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Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti lakukan dengan guru Matematika 

di SMK Bakti Nusantara 666, siswa-siswa di sekolah tersebut memiliki kesulitan 

untuk mampu berpikir secara kritis, terlalu cemas dalam menghadapi 

pembelajaran matematika, merasa tidak percaya diri untuk aktif dalam kegiatan 

belajar dan merasa takut salah jika mengeluarkan pendapat. Hal itu mungkin 

dikarenakan oleh model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tidak 

membiasakan siswa untuk mengeluarkan pendapat dan kegiatan pembelajaran 

berpusat hanya pada guru. Terlebih lagi jika siswa diminta untuk mengerjakan 

soal, mengeluarkan pendapat, ataupun bertanya kepada guru, mereka tidak 

memberikan respon apapun.  

Pauletal (Kurniawan, 2002, hlm. 12) menyebutkan sejumlah keterampilan 

dasar berpikir yang dimiliki seorang pemikir kritis diantaranya kemampuan untuk 

menjelaskan pertanyaan, memperoleh data yang sesuai, mengambil kesimpulan 

yang absah dan logis, mengidentifikasi asumsi pokok, menelusuri maksud yang 

signifikan, dan mengambil alternatif pandangan tanpa distorsi. Salah satu 

penyebab rendahnya respon siswa yaitu pembelajaran matematika yang tidak 

menarik dan membosankan. Rendahnya respon siswa terhadap mata pelajaran 

matematika ini akan menghambat proses dan hasil belajar.  

Hal tersebut di atas selaras dengan standar kurikulum dan evaluasi 

matematika NCTM (Hidayat, 2012, hlm. 5) yaitu membuat siswa memiliki 

kemampuan untuk: 1. Menjadi percaya diri dengan kemampuannya untuk 

mengerjakan matematika, 2. Mampu memecahkan masalah matematika, 3. Belajar 

berkomunikasi matematika, 4.  Belajar untuk memberikan alasan/ berpikir secara 

matematik. 

Pernyataan diatas juga menunjukan hal yang sangat positif bila keempat 

kemampuan diatas dapat dimiliki oleh siswa, karena keempat kemampuan inilah 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi kecemasan 

matematis siswa. Kemudian dalam   upaya   meningkatkan   kualitas   matematika,   

maka   perlu   terus dilakukan usaha-usaha untuk mencari penyelesaian terbaik 

guna meningkatkan kreativitas berupa pengembangan kemampuan  berpikir kritis  

siswa dalam matematika. Untuk itu diperlukan usaha-usaha apa yang dilakukan 

oleh guru berupa  inovasi-inovasi  dalam  pembelajaran  sehingga  proses  belajar-
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mengajar dapat lebih bermakna bagi siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat.  

Keinginan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

menginginkan adanya pergeseran ke paradigma pembelajaran yang memberikan 

peran yang lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan 

kreativitas dirinya (student-centered). Fleener etal (Amelia, 2015) menyatakan 

bahwa materi matematika adalah materi yang abstrak sehingga siswa seringkali 

merasa kesulitan dalam memahami materi-materi matematika. Oleh karena itu, 

Fleener menyarankan bahwa pembelajaran yang paling cocok untuk mengajarkan 

matematika adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada 

perkembangan dan kebutuhan spesifik siswanya, misalnya model pembelajaran 

siklus. Salah satu pembelajaran yang memiliki paradigma pembelajaran yang 

student-centered dan juga merupakan jenis pembelajaran siklus adalah 

Accelerated Learning Cycle (ALC).  

Prinsip belajar yang ditawarkan oleh Accelerated Learning Cycle (ALC) 

diantaranya;  belajar  melibatkan  seluruh  pikiran  dan  tubuh,  belajar  adalah 

berkreasi bukan mengkonsumsi, kerjasama dapat membantu proses belajar yang 

baik, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan, belajar 

berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri, mendukung emosi positif yang 

sangat membantu pembelajaran, serta otak yang dapat menyerap informasi secara 

langsung dan otomatis. Dari prinsip ini, jelas harapan dari pelaksanaan 

pembelajaran Accelerated Learning Cycle (ALC) adalah agar terjadi pembelajaran 

yang bermakna  dan  mengedepankan  munculnya  emosi  positif  siswa  dimana  

siswa belajar dengan aktif, gesit, penuh gairah dan tidak tertekan. 

Kinard, Karen dan Mary Parker (Amelia, 2012, hlm. 10) mengatakan bahwa: 

Accelerated Learning Cycle (ALC) terdiri dari lima fase pembelajaran,  yakni; 

Learner Preparation Phase (Fase Persiapan Siswa), Connection Phase (Fase 

Koneksi), Creative Presentation Phase (Fase Penyajian Kreatif), Activation 

Phase (Fase Aktivasi), dan Integration Phase (Fase Integasi) 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya saling keterkaitan antara model 

pembelajaran yang digunakan yaitu model Accelerated Learning Cycle (ALC) 
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dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi kecemasan 

matematis terhadap pembelajaran matematika, sehingga judul dalam penelitian 

ini “Penerapan Model Pembelajaran Accelerated Learning Cycle (ALC) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Mengurangi 

Kecemasan Matematis Siswa SMK” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Uraian latar belakang masalah diatas mengungkapkan sejumlah permasalahan 

dalam pembelajaran matematika, diantaranya adalah: 

1. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa rendah. 

2. Tingkat kecemasan matematis siswa tinggi. 

3. Model pembelajaran konvensional yang digunakan belum melibatkan 

partisipasi aktif siswa dalam berpikir kritis. 

 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi, yaitu hanya untuk meneliti peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis dan berkurangnya kecemasan matematis 

siswa dengan menggunakan Accelerated Learning Cycle (ALC) pada sub pokok 

bahasan materi Logika Matematika pada pelajaran matematika SMK kelas X. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Accelerated Learning Cycle 

(ALC) lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

b. Apakah berkurangnya kecemasan matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika yang memperoleh pembelajaran dengan model Accelerated 

Learning Cycle (ALC) lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model 

Accelerated Learning Cycle (ALC) lebih tinggi daripada peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah berkurangnya kecemasan matematis siswa 

dalam pembelajaran matematika yang memperoleh pembelajaran dengan 

model Accelerated Learning Cycle (ALC) lebih tinggi daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dintaranya sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dapat membantu siswa untuk memberikan pengalaman baru 

dan mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dab 

mengurangi kecemasan matematis. 

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi bahwa model pembelajaran 

Accelerated Learning Cycle (ALC) adalah salah satu alternatif pada 

pembelajaran matematika dalam rangka meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis dan mengurangi kecemasan 

matematis. 

3. Bagi sekolah, dapat menjadi suatu masukan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis dan mengurangi kecemasan 

matematis dalam pembelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

mengenai pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Accelerated Learning Cycle (ALC) sebagai rujukan dalam 

penelitian selanjutnya. 
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F. Definisi Operasional 

1. Accelerated Learning Cycle (ALC) 

Accelerated Learning Cycle (ALC) merupakan suatu model pembelajaran 

yang menciptakan sebuah lingkungan proses belajar yang bermakna dan 

mengedepankan munculnya emosi positif agar siswa dapat mengubah persepsinya 

terhadap pembelajaran khususnya pembelajaran matematika serta memunculkan 

potensi siswa yang tersembunyi. 

2. Berpikir Kritis Matematis 

Berpikir kritis matematis adalah kemampuan siswa untuk mengidentifikasi 

asumsi yang digunakan; merumuskan pokok-pokok permasalahan; menentukan 

akibat dari suatu ketentuan yang diambil; mengungkap konsep, teorema atau 

definisi yang digunakan; serta mengevaluasi argumen yang relevan dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

3. Kecemasan Matematis 

Kecemasan matematika merupakan perasaan ketegangan,  cemas  atau  

ketakutan  yang  mengganggu  kinerja  matematika.  Siswa yang mengalami 

kecemasan matematika cenderung menghindari situasi dimana mereka  harus  

mempelajari dan  mengerjakan  matematika. 

4. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang didominasi oleh 

aktivitas guru sehingga peran siswa masih kurang. Dalam pengajaran ini guru 

terlebih dahulu menjelaskan materi yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan 

memberikan contoh-contoh soal, kemudian siswa diberi latihan untuk 

diselesaikan. 


