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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dalam 

setiap harinya kita tidak lepas dari menggunakan matematika mulai dari yang 

sederhana sampai yang sulit. Ilmu dan teknologi modern pun tidak berkembang 

tanpa bantuan matematika. Matematika sangat penting bagi segala aspek 

kehidupan manusia. Mengingat pentingnya matematika bagi kehidupan.

Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam 

kehidupan sehari-hari dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien 

adalah sangat penting. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan.

Dalam konteks berpikir tidak lepas dari bernalar atau penalaran. Adapun 

bernalar berarti menggunakan nalar (berpikir logis), serta penalaran mengandung 

arti proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta dan prinsip. 

Bernalar juga bisa  diartikan kegiatan untuk menarik kesimpulan dari premis-

premis yang telah diketahui dan ditetapkan. Simbol atau lambang yang digunakan 

dalam penalaran berupa argumen.(Dr.Wowo Sunaryo Kuswana M.Pd, 2011:6-8).

Sehingga dalam suatu pernarikan kesimpulan suatu argument dibutuhkan
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penalaran. Sedangkan menurut Tomas Bergqvist Dkk (2006), Penalaran

adalah garis pemikiran, cara berpikir, diadopsi untuk menghasilkan pernyataan 

dan mencapai kesimpulan.

         Dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 

(Depdiknas, 2004) tentang indikator-indikator penalaran yang harus dicapai oleh 

siswa. Indikator yang menunjukkan penalaran antara lain. (1) Kemampuan 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram; 

(2) Kemampuan mengajukan dugaan; (3) Kemampuan melakukan manipulasi 

matematika; (4) Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan/bukti terhadap 

kebenaran solusi; (5)Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan; (6) 

Memeriksa kesahihan suatu argumen; (7) Menemukan pola atau sifat dari gejala 

matemati suntuk membuat generalisasi. (Sri Wardhani,  2008:14).  Penalaran  

sagatlah penting yag harus dipelajari siswa. Sehingga dalam pembelajaran 

digunakan untuk  mengaplikasikan dan meyelesaika masalah  Jadi dalam 

mengatasi suatu permasalahan matematika siswa dituntut melakukan penalaran 

dari masalah tersebut.

Dalam bukunya Drs.M. Dimyati Mahmud (1990) langkah-langkah 

penalaran menurut John Dewey(1910) yaitu 1. Maladjustment. Orang yang 

dimotivir menghadapi suatu rintangan. 2. Diagnosis. Kemampuan menganalisis 

untuk mengabstraksi dan membentuk konsep. 3. Deduksi.Berusaha menentukan 

bahwa  dugaannya itu akan benar. 4. Verifikasi.Mengecek dengan fakta-fakta yang 
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ada. Oleh karena itu proses penalaran ini sangat penting karena akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas VIIC di MTs NEGERI Temon

Boyolali yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 14

siswa perempuan dinyatakan bahwa penalaran siswa masih minim yaitu. 1).Siswa 

yang mampu memperkirakan jawaban dan proses solusi hanya 22,85% ; 2). Siswa 

yang mampu menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar hanya 17,14%; 

3).Siswa yang mampu menarik kesimpulan 25,71% ; 4). Siswa yang mampu 

mengevaluasi penyelesaian suatu masalah hanya 20%. 5) hasil belajar belum 

memenuhi KKM yaitu 70 hanya 9 siswa dengan prosentase 25,71%.

Rendahnya penalaran dan hasil belajar matematika siswa di kelas VIIC MTs 

Negeri Temon dikarenakan guru masih menggunakan pembelajaran metode lama 

yaitu dengan metode ceramah. Sehinggga pembelajaran cenderung kurang 

menarik dan membosankan. Dalam kegiatan mengajar dapat berjalan efektif, 

maka guru harus mampu memilih metode mengajar yang paling sesuai. Proses 

pembelajaran akan efektif jika berlangsung dalam situasi dan kondisi yang 

kondusif, hangat, menarik,menyenangkan, dan wajar.(Suwarno Dkk,2006:105).

Model pembelajaran yang baik akan mendapatkan respon yang bagus bagi 

siswa karena dapat menyenangkan, tidak membosankan, dan dapat menghidupkan 

suasana belajar-mengajar. Materi pembelajaran hendaknya selalu dikaitkan 

dengan kehidupan nyata siswa. Salah satu model pembelajaran untuk 

mengantisipasi kelemahan model pembelajaran konvensional yaitu dengan 
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mempergunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan strategi 

mind mapping.

Dalam buku “Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif” 

Silberman (2009), Mind Map  mempunyai  kegunaan  yang  sangat  luas,  seperti  

halnya  manfaat  proses berpikir  bagi  seseorang  yang  tidak akan ada batasnya. 

Di mana ada proses berpikir, sebagai berikut: (1).Ide permasalahan didefinisikan 

dengan sangat jelas. (2).Membuat kita lebih mampu berkonsentrasi pada 

permasalahan yang   sedang kita hadapi. (3).Pada saat kebersamaan kita dapat 

melihat gambaran keseluruhan permasalahan (overview) sekaligus detail (inview).

(4).Ada  hubungan  antara  informasi  yang jelas sehingga setiap informasi 

terasosiasi satu  dengan lainnya. (5).Ada  hierarki  antar informasi,  mana yang 

lebih penting dan mana yang sifatnya hanya detail. (6).Unsur-unsur  informasinya 

berupa kata kunci (keyword) yang sifatnya bebas dan fleksibel sehingga 

memungkinkan daya asosiasi kita berkembang secara terus menerus. (7).Unik 

sehingga membantu memperkuat daya ingat kita.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik dilakukan penelitian untuk meningkatkan penalaran dan hasil belajar

matematika dikelas VIIC MTs Negeri Temon melalui pendekatan kontekstual

dengan strategi mind mapping

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

permasalahan di dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui pendekatan 
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kontekstual dengan strategi mind mapping dapat meningkatkan penalaran dan 

hasil belajar matematika bagi siswa kelas VII MTs Negeri Temon Boyolali ”?

Penalaran matematika siswa dapat dilihat berdasarkan indikator- indikator    

sebagai berikut:

1. Kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi 

2. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar.

3. Kemampuan Siswa menarik kesimpulan.

4. Kemampuan siswa mengevaluasi penyelesaian suatu masalah

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

  Secara umum penelitian ditujukan untuk meningkatkan penalaran 

matematika siswa kelas VII Mts Negeri Temon Boyolali.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan 

penalaran dan hasil belajar matematika melalui pendekatan kontekstual  

dengan strategi mind mapping siswa kelas VII Mts Negeri Temon 

Boyolali. Penalaran dalam pembelajaran matematika dilihat dari indikator. 

1)Kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi; 2) Kemampuan 

siswa menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar; 3) Kemampuan Siswa 

menarik kesimpulan; 4) Kemampuan siswa mengevaluasi penyelesaian 

suatu masalah.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terhadap pembelajaran matematika baik bersifat 

teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian 

dapat memberikan manfaat kepada pembelajaran matematika dan 

peningkatan mutu proses serta hasil belajar matematika. Selain itu juga 

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan penalaran siswa dalam 

proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, dapat melakukan pengamatan dan pengalaman secara 

langsung proses pembelajarn ini.

b) Bagi siswa, meningkatkan penalaran siswa dalam memahami 

konteks ilmu dalam hal ini ilmu matematika.

c) Bagi guru, bahwa pendekatan kontekstual dengan strategi mind 

mapping dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya 

meningkatkan penalaran siswa serta sebagai bahan pertimbangan 

untuk lebih meningkatkan hasil belajar matematika dalam kegiatan 

belajar mengajar.

d) Bagi sekolah, untuk dalam rangka lebih  meningkatkan kualitas 

pendidikan siswa sekolah tersebut
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dalam setiap harinya kita tidak lepas dari menggunakan matematika mulai dari yang sederhana sampai yang sulit. Ilmu dan teknologi modern pun tidak berkembang tanpa bantuan matematika. Matematika sangat penting bagi segala aspek kehidupan manusia. Mengingat pentingnya matematika bagi kehidupan. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien adalah sangat penting. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan.

Dalam konteks berpikir tidak lepas dari bernalar atau penalaran. Adapun bernalar berarti menggunakan nalar (berpikir logis), serta penalaran mengandung arti proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta dan prinsip. Bernalar juga bisa  diartikan kegiatan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah diketahui dan ditetapkan. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berupa argumen.(Dr.Wowo Sunaryo Kuswana M.Pd, 2011:6-8). Sehingga dalam suatu pernarikan kesimpulan suatu argument dibutuhkan

 penalaran. Sedangkan menurut Tomas Bergqvist Dkk (2006), Penalaran adalah garis pemikiran, cara berpikir, diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan.

	         Dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004) tentang indikator-indikator penalaran yang harus dicapai oleh siswa. Indikator yang menunjukkan penalaran antara lain. (1) Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan  diagram; (2) Kemampuan mengajukan dugaan; (3) Kemampuan melakukan manipulasi matematika; (4) Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan/bukti terhadap kebenaran solusi;  (5)Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan; (6) Memeriksa kesahihan suatu argumen; (7)  Menemukan pola atau sifat dari gejala matemati suntuk membuat generalisasi. (Sri Wardhani,  2008:14).  Penalaran  sagatlah penting yag harus dipelajari siswa. Sehingga dalam pembelajaran digunakan untuk  mengaplikasikan dan meyelesaika masalah  Jadi dalam mengatasi suatu permasalahan matematika siswa dituntut melakukan penalaran dari masalah tersebut.

 Dalam bukunya Drs.M. Dimyati Mahmud (1990) langkah-langkah penalaran menurut John Dewey(1910) yaitu 1. Maladjustment. Orang yang dimotivir menghadapi suatu rintangan. 2.  Diagnosis. Kemampuan menganalisis untuk mengabstraksi dan membentuk konsep. 3. Deduksi.Berusaha menentukan bahwa  dugaannya itu akan benar. 4. Verifikasi.Mengecek dengan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu proses penalaran ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan  siswa  kelas VIIC di MTs NEGERI Temon Boyolali yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan dinyatakan bahwa penalaran siswa masih minim yaitu. 1).Siswa yang mampu memperkirakan jawaban dan proses solusi hanya 22,85% ; 2). Siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar hanya 17,14%; 3).Siswa yang mampu menarik kesimpulan 25,71% ; 4). Siswa yang mampu mengevaluasi penyelesaian suatu masalah hanya 20%. 5) hasil belajar belum memenuhi KKM yaitu 70 hanya 9 siswa dengan prosentase 25,71%.

Rendahnya penalaran dan hasil belajar matematika siswa  di kelas VIIC MTs Negeri Temon dikarenakan guru masih menggunakan pembelajaran metode lama yaitu dengan metode ceramah.  Sehinggga pembelajaran cenderung kurang menarik dan membosankan. Dalam kegiatan mengajar dapat berjalan efektif, maka guru harus mampu memilih metode mengajar yang paling sesuai. Proses pembelajaran akan efektif jika berlangsung dalam situasi dan kondisi yang kondusif, hangat, menarik,menyenangkan, dan wajar.(Suwarno Dkk,2006:105).

Model pembelajaran yang baik akan mendapatkan respon yang bagus bagi siswa karena dapat menyenangkan, tidak membosankan, dan dapat menghidupkan suasana belajar-mengajar. Materi pembelajaran hendaknya selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Salah satu model pembelajaran untuk mengantisipasi kelemahan model pembelajaran konvensional yaitu dengan mempergunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan strategi mind mapping.

	Dalam buku “Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif” Silberman (2009),  Mind Map  mempunyai  kegunaan  yang  sangat  luas,  seperti  halnya  manfaat  proses berpikir  bagi  seseorang  yang  tidak akan ada batasnya. Di mana ada proses berpikir, sebagai berikut: (1).Ide permasalahan didefinisikan dengan sangat jelas. (2).Membuat kita lebih mampu berkonsentrasi pada permasalahan yang   	sedang kita  hadapi. (3).Pada saat kebersamaan kita dapat melihat gambaran keseluruhan permasalahan (overview) sekaligus detail (inview). (4).Ada  hubungan  antara  informasi  yang jelas sehingga setiap informasi terasosiasi satu  dengan lainnya. (5).Ada  hierarki  antar informasi,  mana yang lebih penting dan mana yang 	sifatnya hanya detail. (6).Unsur-unsur  informasinya berupa kata kunci (keyword) yang  sifatnya 	bebas dan fleksibel sehingga memungkinkan daya asosiasi kita berkembang secara terus menerus. (7).Unik sehingga membantu memperkuat daya ingat kita.	

	Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik dilakukan penelitian untuk meningkatkan penalaran dan hasil belajar matematika dikelas VIIC MTs Negeri Temon melalui pendekatan kontekstual dengan strategi mind mapping 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan di dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui pendekatan kontekstual dengan strategi mind mapping dapat meningkatkan penalaran dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas VII MTs Negeri Temon Boyolali ”?



	Penalaran matematika siswa dapat dilihat berdasarkan indikator- indikator    

sebagai berikut:

1. Kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi 

2. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar.

3. Kemampuan Siswa menarik kesimpulan.

4. Kemampuan siswa mengevaluasi penyelesaian suatu masalah



C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

  			Secara umum penelitian ditujukan untuk meningkatkan penalaran matematika siswa kelas VII Mts Negeri Temon Boyolali.

2. Tujuan Khusus

	Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penalaran dan hasil belajar matematika melalui pendekatan kontekstual  dengan strategi mind mapping siswa kelas VII Mts Negeri Temon Boyolali. Penalaran dalam pembelajaran matematika dilihat dari indikator. 1)Kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi; 2) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar; 3) Kemampuan Siswa menarik kesimpulan; 4) Kemampuan siswa mengevaluasi penyelesaian suatu masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terhadap pembelajaran matematika baik bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

	Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada pembelajaran matematika dan peningkatan mutu proses serta hasil belajar matematika. Selain itu juga sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan penalaran siswa dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, dapat melakukan pengamatan dan pengalaman secara langsung proses pembelajarn ini.

b) Bagi siswa, meningkatkan penalaran siswa dalam memahami konteks ilmu dalam hal ini ilmu matematika.

c)  Bagi guru,  bahwa pendekatan kontekstual dengan strategi mind mapping dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan penalaran siswa serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan hasil belajar matematika dalam kegiatan belajar mengajar.

d) Bagi sekolah, untuk dalam rangka lebih  meningkatkan kualitas pendidikan siswa sekolah tersebut
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