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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 2010: 10). Pendidikan adalah setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju 

kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri (Faturrahman dkk, 2012: 1). Jadi pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan untuk membimbing, mengajar, dan melatih seseorang 

dengan metode tertentu agar dapat melaksanakan tugas hidupnya di masa yang akan 

datang. Salah satu cabang ilmu dalam pendidikan adalah matematika. 

Matematika berperan penting dalam kehidupan seiring berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang 

dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Akan tetapi banyak siswa menganggap 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dimengerti. Selain itu matematika 

merupakan mata pelajaran yang dalam aplikasinya banyak menggunakan rumus 

sehingga siswa cenderung malas untuk menghafal. Sebenarnya dalam mempelajari 

matematika siswa tidak dianjurkan untuk menghafal, tetapi untuk memahami konsep 

akan lebih mudah jika menggunakan penalaran. Karena matematika merupakan ilmu 

dasar yang dalam aplikasinya membutuhkan penalaran.  

Menurut Shadiq (2004: 12) penalaran adalah suatu proses atau aktivitas 

berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar 

berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 3 Boyolali yang berjumlah 32 siswa 

yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan diperoleh data 
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kemampuan penalaran yang masih rendah. Siswa yang mampu mengajukan dugaan 

sebanyak 9 siswa atau sebesar 28,125%. Siswa yang mampu menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi sebanyak 10 siswa atau 

sebesar 31,25%. Siswa yang mampu menarik kesimpulan dari pernyataan sebanyak 

10 siswa atau sebesar 31,25%. Selain itu siswa yang memperoleh nilai lebih dari 

sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebanyak 14 siswa atau sebesar 

43,75%. KKM mata pelajaran matematika di SMP N 3 Boyolali adalah 80. 

Akar penyebab kesenjangan penalaran dan hasil belajar yang ada 

bersumber dari guru dan siswa. Kegiatan pembelajaran pada umumnya berpusat 

pada guru. Biasanya guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran 

sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran kurang. Guru seharusnya memberikan variasi dalam 

setiap proses pembelajaran sehingga siswa antusias untuk belajar. Selain itu siswa 

juga sulit memahami materi yang bersangkutan dengan soal penalaran seperti soal 

cerita dan pembuktian. Jika siswa dihadapkan pada soal menghitung dan pembuktian 

kebanyakan mereka memilih soal hitungan. Siswa tidak melakukan evaluasi diri 

sehingga kesulitan tersebut berdampak pada materi selanjutnya. 

Hasil penelitian (Amelia dkk, 2014) yang berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan penalaran matematis menyimpulkan bahwa dengan metode 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik berperan aktif dapat meningkatkan 

penalaran. Jika dalam pembelajaran metode yang digunakan kurang tepat maka 

peserta didik juga akan sulit memahami maksud dari pelajaran tersebut. Akan tetapi 

jika metode yang digunakan sesuai dan terjadi proses komunikasi dua arah maka 

tingkat penalaran juga akan meningkat dan hasil belajar juga sesuai dengan rata-rata. 

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat diajukan 

alternatif tindakan yaitu dengan Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle. 

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Spancer Kagan yaitu dengan 

membentuk lingkaran kecil menghadap keluar dan lingkaran besar menghadap 
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kedalam kemudian siswa saling bertukar informasi, setelah itu siswa yang berada di 

lingkaran luar berputar dan bertukar informasi dengan pasangan baru. Keunggulan 

model pembelajaran ini adalah adanya unsur yang jelas dan memungkinkan siswa 

untuk saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan teratur (Huda, 2011: 

144). Berdasarkan keunggulan diatas metode ini diharapkan dapat meningkatkan 

penalaran dan hasil belajar matematika.  

Peningkatan penalaran dapat diamati dari kemampuan mengajukan dugaan, 

kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi, dan kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Sedangkan 

peningkatan hasil belajar matematika diukur dari banyak siswa yang memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan KKM. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah : 

1. Apakah terdapat peningkatan penalaran matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle siswa 

kelas VII B semester ganjil SMP N 3 Boyolali tahun ajaran 2015/2016? 

2. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle pada 

siswa kelas VII B semester ganjil SMP N 3 Boyolali tahun ajaran 2015/2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan penalaran dan hasil belajar matematika melalui 

Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle pada siswa kelas VII B 

semester ganjil SMP N 3 Boyolali tahun ajaran 2015/2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan penalaran matematika melalui Cooperative Learning 

Tipe Inside Outside Circle. Penalaran matematika diamati dari indikator : 

1) Kemampuan mengajukan dugaan. 

2) Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi. 

3) Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui Cooperative Learning 

Tipe Inside Outside Circle.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan pengetahuan tentang peningkatan penalaran dan hasil 

belajar matematika melalui Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle. 

b. Sebagai dasar untuk menggunakan strategi pembelajaran disekolah dalam 

rangka peningkatan penalaran dan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan hasil belajar 

matematika melalui Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle. 

2) Siswa diharapkan aktif dengan adanya pembelajaran yang bervariasi dan 

menyenangkan. 
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b. Manfaat bagi guru 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan strategi pembelajaran untuk meningkatkan penalaran dan 

hasil belajar matematika melalui Cooperative Learning Tipe Inside 

Outside Circle. 

2) Guru diharapkan dapat menerapkan strategi pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Inside Outside Circle sehingga siswa tertarik dalam proses 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran tentang strategi Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle 

untuk memperbaiki kualitas kelulusan.  

 

 


