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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu wadah untuk mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan tunjuan pendidikan 

tersebut maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan sesuatu yang 

penting. Namun, peningkatan kualitas pendidikan sendiri tidak lepas dari 

adanya peningkatan kualitas pembelajaran, sebab sumber daya manusia 

tercipta melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu kemajuan suatu bangsa 

dan negara dapat di tentukan dari majunya pendidikan di negara tersebut. 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Masa Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan mandiri serta tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan selalu mengalami 

pembaharuan dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan, 

dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Upaya tersebut untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. 

Matematika juga merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia (BSNP, 2006). Matematika 

merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Karena itu 

matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun 

dalam menghadapi kemajuan IPTEK sehingga matematika perlu dibekalkan 

kepada setiap peserta didik mulai dari SD, bahkan TK (Hudojo, 2003). 
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Sehingga penguasaan matematika sejak itu merupakan suatu hal yang sangat 

penting. 

National Council of Teachers of Mathematics (2000) merumuskan 

tujuan pembelajaran matematika yang disebut mathematical power (daya 

matematis) meliputi: (a) belajar untuk berkomunikasi (mathematical 

communication), (b) belajar untuk bernalar (mathematical reasoning), (c) 

belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving), (d) 

belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connection), (e) belajar untuk 

merepresentatif (representation).Selain itu dalam Kurikulum 2006, terdapat 

lima kompetensi yang ingin dicapai melalui mata pelajaran matematika, yaitu 

empat aspek dalam ranah kognitif dan satu aspek ranah afektif. Meskipun 

dalam kompetensi mata pelajaran matematika terdapat aspek afektif, tetapi 

kenyataannya dalam pembelajaran di sekolah, aspek afektif kurang mendapat 

perhatian. Padahal aspek kognitif maupun afektif sama-sama penting untuk 

mendukung keberhasilan siswa, sehingga sebaiknya dalam pembelajaran di 

sekolah, kedua aspek tersebut harus diperhatikan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Syaban (2010) bahwa dalam pembelajaran matematika perlu 

dikembangkan diantaranya sikap kritis, cermat, objektif, terbuka, menghargai 

keindahan matematika, rasa ingin tahu, dan senang belajar matematika. 

Selain aspek di atas, model pembelajaran dan guru merupakan faktor 

utama yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. An et al.  (2004: 146) 

mengemukakan bahwa, “Teachers and teaching are found to be one of the 

factors majors related to student’s achievement in TIMSS and others 

studies”. Mulyasa (2009: 2) juga mengemukakan bahwa, guru dengan 

berbagai kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat memilih atau 

mengembangkan model pembelajaran dan menciptakan suasana 

pembelajaran di dalam kelas, sehingga prosedur pembelajaran berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain bertugas untuk 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru juga 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakannya. 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ternyata pada 

pembelajaran Matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak 

mengalami kendala- kendala dalam proses pembelajaran. Adapun kendala-

kendala tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika kurang 

maksimal, hal ini dikarenakan hanya menekankan pada hasil ulangan saja, 

sedangkan aktifitas belajar siswa diabaikan. Siswa yang aktif bertanya, 

menjawab, serta memberi komentar hanya sekitar 3-5 orang dalam setiap 

pertemuannya. Kedua, metode yang digunakan oleh guru tidak mampu 

mengasah kemampuan penalaran matematis siswa. Hal ini dilihat dari 

observasi sebelumnya dimana banyak siswa yang tidak mampu menjelaskan 

secara lisan tentang penyelesaian suatu masalah matematika. Akibatnya, 

siswa kurang mampu bernalar logis terhadap suatu permasalahan matematika 

yang diberikan oleh guru. Ketiga, sistem evaluasi yang hanya terpaku oleh 

pekerjaan rumah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Guru 

kurang memperhatikan keaktifan siswa sehari-hari ketika siswa belajar, 

penampilan saat diskusi, maupun saat tugas kelompok. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

yang dapat melatih kemampuan penalaran matematis siswa dengan memilih 

model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan matematika, yaitu pembelajaran model IBL (Inquiry Based 

Learning) dan CMP (Connected Mathematics Project). 

Kemampuan penalaran sendiri merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika.Dalam Principles and 

Standards for School Mathematics NCTM (2000) penalaran merupakan salah 

satu dari lima kemampuan yang seharusnya dimiliki siswa. Kemampuan 

tersebut diantaranya pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi dan 

representasi, dimana kemampuan tersebut sudah dimulai dari tingkat Taman 

Kanak-kanak. Kemampuan penalaran matematis siswa yang rendah akan 

mempengaruhi kualitas belajar siswa yang akan berdampak pada rendahnya 

prestasi hasil belajar siswa. Sehingga harus diasah agar siswa dapat 
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menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika. Apabila siswa diperkenalkan dengan penalaran, maka 

diharapkan nantinya siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Selain itu menurut Mulyani Sumantri, dan Johar Permana, H 

(2001:114) “Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh guru 

untuk menciptakan situasi pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan 

mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar 

yang memuaskan”. Gulo, W (2002: 4) mengemukakan bahwa “Metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan”.  

Menurut Roestiyah (2001: 75) inquiry adalah sutau teknik atau cara 

yang digunakan guru untuk mengajar didepan kelas. Materi  yang  diberikan  

oleh  guru  bukan  begitu  saja  diberitahukan  dan diterima  oleh  siswa,  

tetapi  siswa  diusahakan  sedemikian  rupa  sehingga mereka memperoleh  

berbagai  pengalaman  dalam  rangka  “menemukan  sendiri”  konsep-konsep 

yang direncanakan oleh guru (Nurhadi dan Senduk, 2003:43-44).Penulis 

sendiri menilai bahwa model pembelajaran IBL (Inquiry Based Learning) 

merupakan suatu model pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu 

cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan (informasi), atau 

mempelajari suatu gejala. Pembelajaran  dengan model pendekatan  IBL  

mengusahakan  agar  siswa  selalu  aktif  secara  mental  maupun fisik.   

Sedangkan model pembelajaran CMP merupakan suatu pembelajaran 

yang menekankan pada pemberian objek matematika yang berhubungan 

dengan Connected mathematics. Dengan adanya pemberian proyek 

diharapkan pembelajaran dapat difokuskan pada materi-materi yang dianggap 

penting. Selain itu diharapkan siswa memiliki tanggung jawab dalam 

menyelesaikan suatu proyek yang diberikan sesuai pembagian peran dalam 

kelompoknya. CMP juga dapat merangsang siswa dalam memahami masalah 

situasional dengan menggunakan bentuk representasi tertentu, berdiskusi dan 

mengevaluasi penyelesaian masalah (Ridwan Panji Gunawan, 2013). Lappan 

(2001) menulis suatu pembelajaran Connected Mathematics Project (CMP) 
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adalah pendekatan pembelajaran matematika yang memberi kesempatan pada 

siswa untuk membangun pengetahuan matematikanya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran akan tercapai bila disertai dengan model pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang eksperimentasi 

pembelajaran matematika dengan model IBL (Inquiry Based Learning) dan 

CMP (Connected Mathematics Project) ditinjau dari kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa dalam bidang studi matematika. 

2. Banyak guru matematika yang cenderung menggunakan metode 

konvensional dalam menyampaikan pelajaran matematika sehingga 

membuat siswa tidak aktif dan hanya menerima pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

3. Penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

4. Kemampuan penalaran siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang prestasi belajar matematika siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efesien, dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBL 

(Inquiry Based Learning) untuk kelas eksperimen dan CMP (Connected 

Mathematics Project) untuk kelas kontrol. 
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2. Kemampuan penalaran matematis siswa adalah kemampuan penalaran 

yang diukur melalui angket yang meliputi beberapa aspek diantaranya; 

menyatakan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar, 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, memperkirakan 

jawaban dan proses solusi, dan menarik kesimpulan yang logis dalam 

materi Lingkaran. 

3. Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil belajar yang telah 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika, yakni hasil 

tes yang dilakukan pada akhir penelitian. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran 

IBL (Inquiry Based Learning) dan CMP (Connected Mathematics Project) 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak? 

2. Adakah pengaruh tingkat kemampuan penalaran matematis terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak? 

3. Adakah efek interaksi antara penggunaan model pembelajaran IBL 

(Inquiry Based Learning) dan CMP (Connected Mathematics Project) 

ditinjau dari kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar 

siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian “Eksperimentasi Pembelajaran 

Matematika dengan Model IBL (Inquiry Based Learning) dan CMP 

(Connected Mathematics Project) ditinjau dari Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak” adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap 

prestasi belajar siswa. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan penalaran matematis siswa 

terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Untuk menganalisisefek interaksi antara model pembelajaran dan 

kemampuan penalaran matematis siswa terhadap prestasi belajar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

tambahan berupa pengetahuan kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memperoleh pengalaman langsung yang membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan penalaran, kemampuan 

berpikir, bakat, dan keaktifan dalam mengutarakan pendapat 

sehingga mampu meningkatkan pemahaman materi serta 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan dan 

menambah variasi strategi mengajar bagi guru bahwa model 

pembelajaran IBL (Inquiry Based Learning) dan CMP (Connected 

Mathematics Project) bertujuan untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang menarik dan membantu siswa dalam penguasaan 

materi yang diberikan. Dimana guru dijadikan sebagai motivator, 

fasilitator, penanya, administator, pengarah, dan manager dalam 

proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dan pertimbangan kebijakan kepala sekolah dalam 

mengembangkan kurikulum dan meningkatkan prestasi sekolah, 

karena hasil belajar siswa meningkat. Jangan hanya terkacu pada 
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nilai pada ulangan saja, namun dapat dilihat pula pada keaktifan 

siswa saat proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

IBL (Inquiry Based Learning) dan CMP (Connected Mathematics 

Project). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


