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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Suherman (2003:16) Matematika secara etismologi berarti ilmu 

pengetahuan yang di peroleh dengan bernalar. Salah satu karakteristik matematika 

adalah mempunyai obyek kajian yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini merupakan 

salah satu penyebab sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menghayati 

dan memahami konsep matematika. Matematika diajarkan di sekolah mulai sekolah 

dasar hingga sekolah menengah atas dengan semua jenis program dan jumlah jam 

yang relatif banyak jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain.  

Menurut Suherman (2003:56) fungsi mata pelajaran matematika adalah sebagai 

alat, pola pikir dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga fungsiamatematika tersebut 

seharusnya dijadikan acuanadalam proses pembelajaranamatematika diasekolah. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menuliskan bahwa “Siswa dari mulai 

sekolah dasar perlu dibekali dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama” (Hidayatiaet al, 2015). Pendapat 

tersebutasejalan denganaNational Council of Teachersaof Mathematics (NCTM) 

yangamengemukakan bahwa terdapatalima prosesastandar bagiasiswa untuk 

memperoleh serta menggunakan pengetahuan matematisayaitu: problem solving 

(pemecahan masalah), reasoning and proof (penalaranadan 

pembuktian),acommunication (komunikasi), connention (koneksi), serta 

diperlukanaproses bernalar siswa yangabaik”. Oleh karena itu, salah satu 

kemampuan dasar matematika yang harus dimiliki oleh siswa adalah kemampuan 

penalaran matematis (Ainun, 2015). 

Kemampuanapenalaran matematis akan berkembangajika siswaamemiliki 

peranaaktif dalam proses pembelajaran. Dengan belajaraaktif, siswa akan 

mampuabernalar dan memperolehapengalaman sertaapengetahuan sehingga bisa 

lebihatanggap dan mampu menyelesaikanamasalah secara sistematis terhadap 

masalah-masalah yang adaadisekitarnya. Melalui penalaran, siswa diharapkan 

dapat melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. 
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Dengan demikian siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, 

dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi.  

Kemampuan penalaranamatematis ialah suatu prosesaberpikir untukamembuat 

pernyataanabaru atauakesimpulan secaraalogis serta sistematis berdasarkan 

kenyataan yang sesuai dengan permasalahan – permasalahan matematika. Hal 

tersebut diperkuat oleh peraturan pemerintah yaitu permendiknas Nomor 22 tahun 

2006 (dalam depdiknas 2006) mengenai standar isi, tujuan serta kemampuan 

penalaranamatematika untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu  

“menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukanamanipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika”    

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa dan guru 

matematika di SMPN Model Kabupaten Sukabumi diketahui banyak siswa yang 

beranggapan bahwa mata pelajaran matematika yang diberikan di sekolah 

membosankan dan sulit untuk di mengerti. Hal ini mengakibatkan banyak siswa 

yang kurang tertarik dengan pelajaran matematika dan menganggap bahwa mata 

pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan. Ia memaparkan 

bahwa “terdapat beberapa siswa yang kesulitan menyelesaikan soal. Salah satunya 

dalam menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tulisan, maupun gambar, 

juga kesulitan melakukan manipulasi matematika serta menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari”. 

Menurut Kurdi dan Fauziah nuraini (2009: 109), di indonesia sistem 

pembelajaran pada hampir semua sekolah masih bersifat satu arah, karena yang 

ingin dicapai adalah bagaimana guru bisa mengajar dengan baik sehingga yang 

terjadi adalah hanya transfer pengetahuan. Guru aktif mendominasi kelas namun 

siswa pasif, sehingga siswa hanya menerima pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik dan siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi 

yang mereka miliki. Akibatnya siswa kurang mumpuni dalam menyusun suatu 

permasalahan yang diberikan serta menemukan suatu konsep dalam memecahkan 

penyelesaian matematika.   
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Hal ini menyebabkan siswa cenderungamengerjakan soal terpaku pada contoh 

soal yang sebelumnya diberikan tanpa melakukan evaluasi analisis, sintesis, dan 

pembuktian. Kemampuan penalaran siswa di SMPN Model Kabupaten Sukabumi 

khusus nya penalaran matematis masih kurang memuaskan. Rata-rata hasil belajar 

siswa khusus nya mata pelajaran matematika yang di peroleh siswa adalah 62 dan 

menurut hasil wawancara pendidik disana, sebagian siswa medapatakan hasil 

tersebut setelah  mengikuti tiga kali remedial. Sedangkan KKM di sekolah tersebut 

adalah 76. Menurut hasil tersebut, terlihat sekali kemampuan siswa dalam 

menganalisis soal kurang. Berikut tabel hasil belajar siswa: 

Tabel 1.1 

Daftar Perolehan Rata-rata Nilai Harian dan KKM Mata Pelajaran 

Matematika tiga tahun terakhir. 

Mata Pelajaran 
Tahun  

2017 2018 2019 

Matematika 61 65 62 

Nilai KKM 76 76 76 

            (Daftar nilai harian)  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai pelajaran 

matematika tiga tahun berturut-turut masih di bawah KKM. Pada tahun 2017 

mendapat nilai 61, pada tahun 2018 mendapat nilai 65, dan pada tahun 2019 

mendapat nilai 62. Data ini di dapat dari hasil latihan harian siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Ratna Rustina (2015) pada “Pengaruh 

penggunaan model Problem Based Learning terhadap peningkatan kemampuan 

penalaran mahasiswa pada mata kuliah kalkulus III” dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa yang 

menggunakan pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dari mahasiswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional. Adapun hasil penelitian oleh Yasmin 

Patiawati (2017) dengan judul “Penerapan model problem based learning dengan 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan penalaran adaptif siswa SMP” 

berdasarkan pengolahan data dan pembahasan dapat diketahui bahwa kemampuan 

penalaran adaptif siswa dalam materi Lingkaran dapat ditingkatkan melalui 

penerapan model problem based learning dengan pendekatan Saintific. 
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Maka dari itu, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

model pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning 

merupakan salah satu alternatif model yang dapat mengembangkan kemampuan 

penalaran matematis siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran Problem Based 

Learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa 

di SMPN Model Kabupaten Sukabumi dalam pelajaran matematika. Berdasarkan 

latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penalaran matematis siswa di 

SMPN Model Kabupaten Sukabumi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran langsung? 

2. Apakah dengan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusanamasalah di atas perluaadanya pembatasanamasalah 

penelitianaagar penelitian lebihaterfokus dan terarah. Pembatasanamasalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaranayang digunakan dalamapenelitian ini adalah model 

PembelajaranaProblem Based Learning, yang meliputi: mengorientasikan 

siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Rusmono (2012). 

2. Kemampuan penalaran matematis siswa yaitu kemampuan siswa 

mengembangkan pemikiran untuk menarik kesimpulan secara logis, 

memperkirakan jawaban, memberikan jawaban, memberikan penjelasan 
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mengenai konsep dan prosedur jawaban yang digunakan, dan membuktikan 

secara matematis. 

3. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) menurut (sofan amri & 

lif khoiru) merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus 

untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dari 

siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung. 

2. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kemampuan penalaran 

matematis antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan model pembelajaran langsung. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak baik 

secara langsung atau tidak langsung dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan pada umumnya juga sebagai salah satu inovasi pembelajaran 

matematika terhadap kemampuan penalaran matematis siswa khususnya. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu 

faktor pengembangan konsep tentang faktor-faktor yang dinilai determinan 

yang mempengaruhi kemampuan penalaran matematis. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses 

pembelajaran matematika untuk disajikan secara variatif sesuai dengan 

kondisi dan kemampuan siswa.   

3. Bagi siswa, siswa diharapkan lebih tertarik dengan pelajaran matematika, 

sehingga siswa tidak mengenal putus asa dalam setiap mengerjakan soal-

soal matematika dan siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa.
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