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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kemampuan penalaran matematika adalah salah satu tujuan terpenting 

dalam pembelajaran matematika, memberikan materi – materi yang diajarkan  

kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan 

penalaran siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri.  

Menurut Wahyudin yang ditulis kembali oleh Permana (2004) 

mengemukakan bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan 

sejumlah siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam 

matematika adalah karena siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan, sehingga penalaran 

merupakan aspek yang penting dalam belajar matematika. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya penalaran siswa SMP N 2 

Karanggede  dalam belajar matematika adalah pendekatan pembelajaran yang 

didominasi oleh pendendekatan ekspatansi, yaitu kegiatan pembelajaran yang 

terpusat pada guru. Dalam penyampaian materi guru monoton menguasai 

kelas sehingga siswa kurang dapat aktif dan kurang dapat dengan leluasa 

menyampaikan ide-idenya. Akibatnya penalaran siswa dalam belajar 

matematika menjadi kurang optimal serta perilaku belajar yang lain seperti 

keaktifan dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran matematika hampir tidak 

tampak. 
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Selain itu ada aspek lain yang perlu dimiliki oleh siswa, yaitu 

kemampuan koneksi matematika (mathematical connection). komunikasi atau 

keterkaitan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep 

matematika secara internal dan eksternal. 

Dalam belajar matematika, siswa dituntut untuk mampu mencapai apa 

yang menjadi tujuan pembelajaran. Sejalan dengan fungsi matematika 

sekolah, maka fungsi dari pembelajaran matematika sesuai Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (Depdiknas,2003:1) meliputi :1) Pentingnya belajar 

matematika tidak terlepas dari perannya dalam segala jenis dimensi 

kehidupan. 2) Banyak ditemukannya kaidah atau aturan untuk memecahkan 

masalah matematika yang biasanya ditulis dalam rumus atau formula 

matematika. 3) Untuk mengembangkan kemampuan koneksi, siswa dapat 

menyampaikan informasi dalam bahasa matematika. 

Berdasarkan pengamatan siswa di SMP N 2 Karanggede kelas VII 

diketahui bahwa kemampuan penalaran matematika siswa masih rendah. 

Setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan ditemukan permasalahan 

antara lain: 1) kemampuan mengajukan dugaan (34,61%); 2) kemampuan 

untuk menarik kesimpulan logis (30,76%); 3) kemampuan membuktikan 

kesahihan argumen (26,92%). 

Begitu pula dengan kemampuan koneksi matematika pada siswa yang 

masih rendah, meliputi: 1) menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk model matematika (30,76%), 2) menuliskan konsep matematika yang 
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mendasari jawaban (38,46%), 3) menuliskan hubungan antar obyek dan 

konsep matematika (34,61%). 

Upaya untuk meningkatkan penalaran dan koneksi matematika siswa 

didukung oleh suatu pendekatan HOTS (Higher Order Thinking Skill) 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dengan Pendekatan HOTS  dapat meningkatkan penalaran 

siswa dalam pembelajaran matematika pada materi Bangun Datar? 

2. Apakah dengan Pendekatan HOTS dapat meningkatkan koneksi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi Bangun 

Datar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

penalaran belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan Pendekatan HOTS. 

b. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

koneksi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

Pendekatan HOTS. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menngkatkan penalaran dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika pada materi Bangun Datar melalui Pendekatan HOTS 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan tentang 

Pendekatan HOST untuk meningkatkan penalaran dan koneksi belajar 

siswa pada materi Bangun Datar . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru khususnya guru bidang studi matematika bahwa 

Pendekatan HOST dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi penulis menambah wawasan dan pandangan lingkungan 

pendidikan. 

c. Sedangkan bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan  

penalaran dan koneksi belajar siswa dalam proses pembelajaran 

matematika khususnya pada materi Bangun Datar. 

d. Untuk Sekolah penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

budaya kerjasama dan meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas 

guru dan pada akhirnya kualitas sekolah. 

E. Definisi Istilah 

1. Kemampuan Penalaran Matematika. 

Kemampuan penalaran matematika dalam penelitian ini adalah 

suatu kegiatan berfikir logis untuk menarik kesimpulan dari permasalahan 

yang ada. Indikator dari kemampuan penalaran sebagai hasil belajar 

matematika adalah: a. menyajikan pernyataan matematika secara lisan, 

tertulis, gambar, diagram. b. mengajukan dugaan. c. melakukan 
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manipulasi matematika, menarik kesimpulan, dan menyusun bukti. d. 

memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. e. menarik kesimpulan dari 

pernyataan. f. memeriksa kesahihan suatu argument. 

2. Koneksi Belajar 

Pada penelitian ini, yang dimaksudkan dengan komunikasi belajar 

matematika adalah penerimaan pesan atau materi yang diberikan oleh 

guru kepada peserta didik dalam pembelajaran matematika serta dapat 

menafsirkan gagasan matematika secara lisan maupun tertulis.  

Indikator dari koneksi matematika antara lain adalah sebagai 

berikut: 1) saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-

konsep atau prosedur, 2) menyadari hubungan antara topik dalam 

matematika, 3) menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, 4) 

menggunakan ide-ide matematika untuk memahami ide-ide matematika 

lain lebih jauh. 

3. Pendekatan HOTS (Higher Order Thinking Skill)  

Berfikir kritis adalah berfikir yang memeriksa, menghubungkan, 

dan mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah.  Termasuk di 

dalamnya mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa 

informasi.  Kemampuan menarik kesimpulan yang benar dari data yang 

diberikan dan mampu menentukan ketidak-konsistenan dan pertentangan 

dalam sekelompok data merupakan bagian dari keterampilan berfikir 

kritis. 
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Secara umum, keterampilan berfikir terdiri atas empat tingkat, 

yaitu:  menghafal (recall thinking), dasar (basic thinking), kritis (critical 

thinking) dan kreatif (creative thinking) (Krulik & Rudnick, 1999) 

 


