
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran matematika tidak akan terlepas dari masalah 

matematika. Menyelesaikan masalah matematika merupakan salah satu tujuan 

penting dalam pembelajaran matematika yang harus diajarkan guru kepada siswa. 

matematika. Menurut Hanifah (2015) Matematika adalah Pengetahuan yang 

berkaitan dengan pemikiran atau konsep yang telah diolah dengan penalaran, yang 

digunakan untuk mengembangkan dan melatih seseorang untuk berpikir logis, 

menganalisis secara sistematis, dan memecahkan masalah secara rasional, kritis, 

dan kreatif. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa bernalar merupakan 

satu hal yang perlu dilakukan ketika menyelesaikan masalah kompleks yang 

membutuhkan penalaran tingkat tinggi. 

Dalam Permendikbud No.21 Tahun 2016, Cakupan dan tingkat 

kemampuan yang harus dicapai siswa disesuaikan dengan tujuan pendidikan 

nasional dan kemampuan lulusannya, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan 

untuk memperoleh keterampilan, salah satunya melalui kegiatan penalaran. Dalam 

matematika terdapat dua macam penalaran yaitu penalaran induktif dan deduktif. 

Wardhani (2010) menyatakan bahwa “Penalaran induktif merupakan proses 

berupaya mengaitkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian khusus yang sudah 

diketahui mengarah  pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan 

penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang 

kejadian-kejadian umum atau hal yang sebelumnya dibuktikan (diasumsikan) 

kebenerannya”.  

Kemampuan penalaran adaptif merupakan salah satu bagian tak 

terpisahkan dari kompetensi matematika sekaligus mempunyai peran yang krusial 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Kemampuan 

penalaran adaptif merupakan kemampuan yang harus dikembangkan agar 
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pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan bisa mencapai tujuan 

pembelajaran yang diperlukan operasional formal.  

Penalaran adaptif dalam matematika juga merupakan pengalaman belajar 

yang dapat digunakan dalam banyak situasi berbeda. Salah satu manfaatnya 

adalah untuk melihat berbagai fakta, proses, konsep, dan solusi, dan melihat 

bahwa semuanya benar. Penalaran adaptif tidak sebatas dapat menentukan benar 

atau salah dalam menyelesaikan suatu masalah matematika, tetapi jika terdapat 

kesalahan, siswa dituntut untuk menyatakan alasan yang valid dari masalah 

tersebut. Dengan mengajukan pembenaran yang disertai bukti siswa juga lebih 

memahami jalan pikirannya dan jalan pikiran orang yang diperiksa pekerjaannya 

(Budiarti, 2018).  

Fakta dilapangan menyatakan bahwa kemampuan penalaran adaptif siswa 

masih rendah. Penelitian Yenni (2016:78) menjelaskan 64% siswa mendapatkan 

nilai dibawah KKM karena tidak mampu menggunakan kemampuan penalarannya 

dalam memecahkan masalah matematika. Penelitain lain yang dilakukan oleh 

Indriani (2016:11) menyatakan bahwa kemampuan penalaran adaptif matematis 

siswa dalam kategori rendah dengan persentase sebesar 69,45%. Rendahnya 

penalaran adaptif siswa juga dapat diamati dari hasil tes kemampuan penalaran 

adaptif yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi. Hasil tes 

menunjukkan bahwa kemampuan penalaran adaptif matematis siswa masih 

rendah, dari 31 siswa, hanya 5 orang siswa yang mampu menyelesaikan soal 

penalaran adaptif dengan baik, artinya 26 siswa lainnya  masih mengalami 

kesulitan saat menyelesaikan soal dengan kemampuan penalaran adaptif karena 

hanya mampu menuliskan kembali soal serta menjawab tanpa menggunakan bukti 

dan alasan yang jelas. 
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Gambar 1.1 Lembar Jawaban Siswa 

Gambar 1.1 merupakan salah satu jawaban siswa pada indikator 

menemukan pola pada suatu gejala matematis dan memberikan bukti atau alasan  

pada sebuah pernyataan. Pada indikator  ini siswa belum mampu mengartikan 

pola gejala matematis dengan baik sehingga jawaban yang dituliskan belum tepat. 

Karena siswa belum mampu untuk menemukan pola yang tepat maka bukti atau 

alasan yang ditulis pun menjadi tidak tepat. Jawaban yang tepat pada soal ini 

adalah untuk menemukan berapa banyak susuanan persegi ke- 10 dengan 

menguadratkan urutan susunan persegi tersebut sehingga jumlah persegi pada 

susunan ke- 10 adalah 100. 

 

 

Gambar 1.2 Lembar Jawaban Siswa 

Gambar 1.2 menunjukkan jawaban siswa pada indikator  mengajukan 

dugaan, memeriksa suatu kesahihan suatu alasan, dan menarik konklusi. 

Berdasarkan lembar jawaban siswa diatas menunjukkan bahwa siswa hanya 

mampu untuk menuliskan kembali informasi yang ada dalam soal. Siswa juga 

menuliskan jawaban dari soal tersebut, hanya saja jawaban yang ditulis belum 

siswa hanya mampu 

menuliskan kembali 

informasi dalam soal 

serta menuliskan 

jawaban yang blum 

tepat dan belum 

lengkap 

Siswa belum mampu 

untuk menemukan pola 

yang tepat pada jawaban 
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tepat. untuk menyelesaikan soal tersebut siswa harus mencari terlebih dahulu nilai 

harga dari masing-masing variabel dengan menggunakan metode eliminasi, 

dimana nilai                     Setelah didapatkan nilai dari kedua 

variabel, selanjutnya siswa memeriksa kebenaran nilai varibel tersebut 

menggunakan metode substitusi. Langkah selanjutnya adalah siswa menarik 

kesimpulan dari soal tersebut dimana jumlah uang yang harus dibayar untuk 

membeli barang-barang tersebut adalah Rp 34.000,00.  

Dari hasil observasi pra penelitian yang dilakukan tentu ada factor 

penyebab  yang memengaruhi kemampuan penalaran adaptif siswa masih dalam 

kategori rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan  Ibu Yusnaini, 

S.Pd selaku guru matematika di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi, menyatakan 

bahwa faktor penyebab rendahnya kemampuan penalaran adaptif matematis siswa 

adalah siswa kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal kontekstual, menuntut 

penalaran,  argumentasi dan kreativitas didalamnya. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dijelaskan oleh Nurcahyono (2018) bahwa  pembelajaran matematika di 

sekolah masih bersifat induktif. Artinya, guru menjelaskan isi, kemudian 

memberikan contoh dan bagaimana hal itu diselesaikan. Sementara itu , siswa 

mencatat dan memahami apa yang diarahkan guru. Dengan pembelajaran seperti 

itu, siswa akan mampu melakukan perhitungan matematis tetapi lemah dalam 

menelaah suatu masalah yang dapat dipecahkan secara matematis. 

Agar meningkatkan kemampuan penalaran adaptif dan kemampuan 

berpikir matematis siswa dengan sebaik-baiknya, siswa harus memiliki 

kesempatan yang cukup untuk berpikir dan secara aktif menyelesaikan berbagai 

masalah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan penalaran adaptif matematis siswa adalah dengan pemberian soal. 

Dalam usaha mendorong kemampuan penalaran adaptif matematis siswa, peneliti 

memberikan soal bertipe HOTS. Dipilihnya soal bertipe HOTS dikarenakan tipe 

soal ini tidak hanya membuat siswa mampu menyelesaikan soal-soal dengan 

menggunakan rumus/algoritma yang baku, akan tetapi mendorong siswa mampu 

bernalar dan menggunakan matematika untuk memecahkan masalah non-rutin 

yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  



 
 

5 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Selly (2020), dari kelima 

indikator kemampuan penalaran adaptif siswa kelas X IPS 2 SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak termasuk dalam kategori sedang. Hal ini 

dikarenakan siswa hanya dapat menganalisis beberapa langkah dalam 

penyelesaian proses dengan baik pada saat menjawab soal, dan merasa kesulitan 

untuk berkomunikasi secara tertulis, namun mereka dapat menemukan informasi 

yang terdapat pada soal tersebut dan mengetahui konsep dasar penulisannya. 

fungsi. 

Penelitian serupa terkait kemampuan penalaran yang dilakukan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah (2019) menyatakan 

bahwa siswa yang berkemampuan tinggi tingkat penalaran adaptifnya dapat 

dikatakan baik karena memenuhi tiga indikator yaitu menuliskan hipotesis dengan 

menghubungkan konsep untuk menentukan pola matematika, memeriksa kembali 

bukti bukti yang dituliskan dan menarik kesimpulan dengan valid. Siswa yang 

berkemampuan sedang tingkat penalaran adaptifnya kurang hanya karena mampu 

memenuhi dua indikator yaitu menuliskan hipotesis dengan menghubungkan 

konsep untuk menemukan pola matematis pada tahap pemeriksaan kembali bukti 

yang dituliskan. Siswa yang berkemampuan rendah tingkat penalaran adaptifnya 

hanya mampu memenuhi satu indikator yaitu melakukan pemeriksaan kembali. 

Terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu 

penelitian mengenai kemampuan penalaran adaptif matematis. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah akan diteliti kemampuan penalaran adaptif matematis siswa 

dalam menyelesaikan soal HOTS. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis adaptif 

siswa dalam menyelesaikan masalah HOTS. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu bagaimana kemampuan penalaran adaptif matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal HOTS? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran adaptif 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. 

D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Indikator kemampuan penalaran adaptif matematis yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu indikator kemampuan penalaran adaptif matematis 

yang dikemukakan oleh Kilpatrick dan terdiri dari lima indikator.  

2. Materi yang akan dipergunakan pada penelitian ini yaitu materi Bangun 

Ruang Sisi Datar yaitu kubus, balok, prisma dan limas. 

3. Tipe soal yang digunakan adalah soal Higher Order Thinking Skills 

(HOTS). 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan pemikiran atau bahan referensi yang dapat digunakan sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan penalaran adaptif matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 
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Soal HOTS yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat 

memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk  berpikir dan 

beraktivitas dalam menyelesaikan masalah matematika. Sehingga,  

dapat melatih dan mengembangkan kemampuan penalaran adaptif 

siswa.  

b. Bagi guru 

Untuk mendapatkan  pengetahuan tentang sejauh mana kemampuan 

penalaran adaptif siswa dan menjadikan soal HOTS sebagai 

alternative yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada guru untuk 

lebih inovatif lagi dalam merancang pembelajaran maupun tugas yang 

akan diberikan kepada siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pelatihan bagi peneliti dalam memahami 

kemampuan penalaran adaptif matematis siswa dalam menyelesaikan 

soal bertipe HOTS di sekolah. 

d. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi dan bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 


