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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran adalah suatu proses dimana siswa tidak hanya menyerap 

informasi yang disampaikan guru, tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan 

tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

Proses pembelajaran membutuhkan strategi yang tepat. Kesalahan 

menggunakan strategi dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang 

diinginkan.  

Untuk memilih strategi yang tepat, maka perlu diperhatikan 

relevansinya dengan pencapaian tujuan pengajaran. Dalam prakteknya semua 

strategi pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi prinsip - prinsip sebagai 

berikut: (a) semakin kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar 

aktivitas belajar siswa, maka hal itu semakin baik, (b) semakin sedikit waktu 

yang diperlukan guru untuk mengaktifkan siswa belajar juga semakin baik, 

(c) sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan, (d) dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh guru, (e) tidak ada satupun strategi yang paling sesuai untuk 

segala tujuan, jenis materi, dan proses belajar yang ada (Isjoni, 2009: 50). 

Matematika identik dengan mata pelajaran yang sulit dipelajari dan ditakuti. 

Matematika adalah ilmu yang sulit untuk dikomunikasikan karena terbentur 

dengan simbol-simbol, bersifat abstrak, serta miskin komunikasi terutama 

komunikasi lisan. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 
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menyelesaikan soal – soal matematika khususnya pada soal cerita karena  

dibutuhkan pemahaman lebih. Konsep – konsep yang diajarkan dikelas 

kurang dipahami oleh siswa, sehingga kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan  soal matematika khususnya soal – soal cerita masih rendah. 

Kegiatan pembelajaran matematika yang terjadi di kelas VIII H SMP 

Negeri 2 Banyudono menunjukan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). Rendahnya kemampuan penalaran 

dan komunikasi matematika siswa merupakan salah satu faktor penyebab 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal – soal cerita. Hal ini dapat dilihat 

dari kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa sebelum 

penelitian. Indikator penalaran, sebagai berikut: (a) siswa mampu  

menemukan permasalahan matematika sebanyak 3 siswa (10%), (b) siswa 

mampu mengeluarkan gagasan ke dalam  simbol matematika sebanyak 3 

siswa (10%). Indikator komunikasi matemtika, sebagai berikut: (a) siswa 

berani bertanya tentang materi yang sulit sebanyak 7 siswa (23,33%), (b) 

siswa berani mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 2 siswa (6,67%).  

Rendahnya kemampuan penalaran menyebabkan siswa tidak dapat 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal cerita 

tersebut, serta kurang mampu menggunakan rumus/ konsep yang diperlukan 

untuk mendapatkan peyelesaiannya. Sama halnya dengan penalaran, siswa 

perlu menguasai komunikasi matematika karena siswa diharuskan mengubah 
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kalimat pada soal cerita menjadi model matematika yang berisi simbol – 

simbol matematika sehingga lebih mudah dipahami.  

Bernalar merupakan proses berpikir yang berusaha menghubungkan 

fakta – fakta yang diketahui menuju suatu kesimpulan, sedangkan komunikasi 

matematika merupakan kemampuan penggunaan simbol, istilah dan informasi 

matematika. Bernalar dan berkomunikasi merupakan proses yang penting 

dalam pembelajaran matematika. Menurut Widjajanti (2010: 3) saat para 

siswa ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika serta untuk 

mengomunikasikan hasil – hasil pemikiran mereka itu pada orang lain secara 

lisan atau tertulis, maka mereka telah belajar untuk menjadi jelas dan 

meyakinkan. Komunikasi matematika terjadi jika siswa belajar aktif  baik 

secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan komunikasi matematika 

siswa dapat dikembangkan jika siswa mampu menghubungkan benda nyata, 

gambar, diagram dan peristiwa kehidupan sehari – hari kedalam ide dan 

simbol matematika.  

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematika, guru dituntut melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematika adalah strategi pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). PBL merupakan strategi pembelajaran yang diawali 

dengan pemberian masalah kepada siswa dimana masalah tersebut dialami 

atau merupakan pengalaman sehari – hari siswa. Selanjutnya siswa 
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menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru 

(Efendi, 2012: 13).  

Strategi PBL biasanya dilakukan dengan cara diskusi kelompok. 

Menurut Isjoni (2009: 121), melalui diskusi akan terjalin komunikasi dimana 

siswa saling berbagi ide atau pendapat. Melalui diskusi akan terjadi elaborasi 

kognitif yang baik sehingga dapat meningkatkan daya nalar, keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan pendapat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

akan mengkaji lebih dalam tentang penerapan strategi pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematika. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Adakah peningkatan kemampuan penalaran setelah diterapkan strategi 

pembelajaran PBL pada siswa kelas VIII H semester gasal di SMP 

Negeri 2 Banyudono? 

2. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika setelah 

diterapkan strategi pembelajaran PBL pada siswa kelas VIII H semester 

gasal di SMP Negeri 2 Banyudono? 

 

 



5 
 

5 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran setelah diterapkan strategi 

pembelajaran PBL pada siswa kelas VIII H semester gasal di SMP 

Negeri 2 Banyudono. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika setelah 

diterapkan strategi pembelajaran PBL pada siswa kelas VIII H semester 

gasal di SMP Negeri 2 Banyudono. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

untuk pembelajaran matematika, peningkatan mutu, proses, dan hasil 

pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan penalaran dan komunikasi matematika siswa melalui 

strategi pembelajaran PBL. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika 

siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

matematika dan siswa. Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi 

pembelajaran PBL sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

dan komunikasi matematika siswa. Bagi siswa, dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematika dan mengembangkan 

potensi dalam diri masing-masing siswa. 

 

 

 


