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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran matematika kemampuan penalaran bagi siswa 

sangatlah penting. Menurut Slamet (2013: 25) penalaran matematika 

berdampak pada hasil belajar matematika karena penalaran matematika 

sebagai kompetensi dasar matematika disamping pemahaman, komunikasi, 

dan pemecahan masalah. Selain itu, penalaran juga sebagai proses mental 

dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Dengan 

demikian, semakin baik tingkat penalaran matematika maka akan semakin 

baik pula hasil belajar matematika dan begitu sebaliknya. 

Menurut Asmar Bani (2011) kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah, kemampuan penalaran (reasoning) merupakan suatu komponen yang 

harus dimiliki oleh siswa. Penalaran matematis (mathematical reasoning) 

merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara untuk menarik 

kesimpulan. Penalaran matematis penting untuk mengetahui dan mengerjakan 

matematika. Kemampuan penalaran dapat membantu siswa  memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Penalaran  matematika sangat berpengaruh terhadap prestasi dan hasil 

belajar siswa. Hasil observasi awal semester genap MTs Negeri Surakarta II 

tahun 2014/2015 pada tanggal 18 Maret 2015 diperoleh bahwa siswa yang 

memiliki penalaran masih sangat kurang. Siswa yang memiliki penalaran di 

MTs Surakarta II dengan jumlah 40 siswa (20 laki-laki dan 20 perempuan) 

sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang mampu  menyajikan 

pernyataan matematika sebanyak 16 siswa (40,00%), siswa yang mampu 

menyusun dugaan atau bukti alasan terhadap kebenaran solusi sebanyak 13 

siswa (32,50%), siswa yang mampu menarik kesimpulan sebanyak 11 siswa 

(27,50 %). 
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Bervariasinya kemampuan penalaran belajar matematika ini 

disebabkan oleh pola guru dalam melakukan proses pembelajaran. Guru 

mengajar dikelas cenderung monoton dan kurang menarik bagi siswa. Hal ini 

berakibat pada siswa cenderung malas belajar maupun mengungkapkan ide-

ide yang dimilikinya. Sehingga ketika siswa diberi masalah oleh guru,siswa 

tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Akar permasalahannya bervariasinya kemampuan penalaran belajar ini 

bersumber pada siswa. Siswa kurang mengoptimalkan kemampuan 

kemampuan penalaran secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang 

cenderung malas untuk mencoba mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

dan juga kurangnya usaha siswa untuk mengerti apa yang di ajar oleh guru. 

Rendahnya kemampuan penalaran mengakibatkan siswa kesulitan 

mengerjakan soal-soal cerita dan berakibat siswa sulit untuk menentukan 

rumus dan cara mengerjakannya. Untuk meningkatkan penalaran guru di 

wajibkan memberi inovasi dalam pembelajaran di kelas. Salah satu inovasi 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika adalah 

strategi pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning 

merupakan metode pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta 

didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis informasi 

melalui cara yang bermakna. 

Problem Based Learning (PBL) adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-struchtured) 

dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik sekaligus membangun 

pengetahuan baru. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang 

menjadikan masalah nyata sebagai penerapan konsep, PBL menjadikan 

masalah nyata sebagai pemicu bagi proses belajar peserta didik sebelum 

mereka mengetahui konsep formal. Peserta didik secara kritis mengidentifikasi 

informasi dan strategi yang relevan serta melakukan penyelidikan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menyelesaikan masalah tersebut, 

peserta didik memperoleh atau membangun pengetahuan tertentu dan 
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sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan 

menyelesaikan masalah (Hosnan, 2014: 298). 

B. Perumusan Masalah 

1. Adakah  proses pembelajaran matematika dengan PBL untuk peningkatan 

penalaran pada siswa kelas VII I Semester ganjil MTs Negeri II Surakarta 

Tahun 2015/2016? 

2. Adakah  proses peningkatan penalaran  matematika setelah pembelajaran 

dengan strategi PBL pada siswa  kelas VII I Semester ganjil MTs Negeri II 

Surakarta Tahun 2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan umum 

Mendiskripsikan proses pembelajaran matematika dengan PBL untuk 

meningkatkan penalaran  matematika pada siswa  kelas VII I Semester 

ganjil MTs Negeri Surakarta II Tahun 2015/2016. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendiskripsikan proses pembelajaran matematika dengan PBL. 

b. Mendiskripsikan proses peningkatan penalaran  matematika setelah 

pembelajaran dengan PBL pada siswa  kelas VII I Semester ganjil MTs 

Negeri II Surakarta Tahun 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat konseptual utamanya pada pembelajaran matematika manfaat 

penelitian ini dirinci dalam dua segi :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoristis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika 

utamanya pada peningkatan penalaran siswa melalui strategi 

pembelajaran PBL. 
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b. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada 

strategi pembelajaran matematika yaitu berupa pergeseran dari 

pembelajaran yang hanya  meningkatkan hasilnya karena dalam 

pembelajaran (KBK) disarankan untuk menggunakan paradigma 

belajar yang menunjuk pada proses untuk mencapai hasil. 

2. Manfaat Prakris 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para siswa untuk memperbaiki 

kualitas proses belajar khususnya penalaran belajar matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki 

kualitas sistem pembelajaran di kelas. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sekolah untuk memberikan 

informasi dan masukan dalam menggunakan strategi pembelajaran 

PBL yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

 


