
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena merupakan usaha sadar 

dan terencana, pendidikan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

pendidikan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang 

melibatkan interaksi antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. 

Namun faktanya, interaksi dalam proses pembelajaran tersebut tidak dapat 

menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang ingin dicapai karena interaksi juga 

harus didukung dengan peran aktif dari guru maupun siswa. Apabila hanya salah 

satu saja yang berperan aktif, maka proses pembelajaran akan sulit dan 

membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan matematika merupakan 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. 

Sehingga matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar dengan tujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama. 

Namun, dengan adanya peserta didik yang dididik sampai saat ini berada pada 

paradigma yang mononton dalam pembelajaran matematika akan berpegaruh 

terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil belajar matematika sangat penting dalam proses pembelajaran. Pada 

hakikatnya hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku. Rusmono (2014) 

mengutip pendapat Snelbeker, hasil belajar merupakan perubahan atau 

kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah 
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merupakan hasil belajar, karena belajar pada dasarnya adalah bagaimana perilaku 

seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. Setelah memperoleh 

pengalaman belajar matematika maka pengetahuan siswa pada matematika dapat 

bertambah sehingga mengakibatkan kemampuan matematika siswa juga 

meningkat. Kemampuan matematika tersebut dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah matematika. 

Hasil belajar matematika sangat penting namun kenyataannya hasil belajar 

matematika cenderung belum sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

Third in International Mathematics Science and Study (TIMSS)  peringkat anak-

anak Indonesia dari tahun 2003 sampai 2011 mengalami penurunan yaitu dari 

posisi 34 dengan skor 403 menjadi  posisi 38 dengan skor prestasi matematika 386 

yang masih berada signifikan di bawah skor rata-rata internasional. Berdasarkan 

hasil  rata-rata Ujian Nasional matematika tahun ajaran 2015/2016 mengalami 

penurunan yaitu dari 61.00 menjadi 56.27. Berdasarkan analisis dokumen daftar 

nilai Ujian Nasional matematika siswa SMP Negeri 23 Surakarta pada tahun ajaran 

2013/2014 sampai 2015/2016  menunjukkan penurunan nilai rata-rata yang drastis 

yaitu dari 57.9 dengan kategori C menjadi 49.96 dengan kategori D, selain itu nilai 

rata-rata Ulangan Harian siswa kelas VII pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

dan Pertidaksamaan linear Satu Variabel yaitu 71.75 yang masih di bawah Kriteria 

Kelulusan Minimum yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 75.  

Permasalahan hasil belajar matematika tersebut, faktor penyebabnya dapat 

bersumber dari guru yaitu kurangnya kesadaran guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. Berdasarkan fakta di lapangan, guru cenderung 

menggunakan paradigma yang monoton dalam pembelajaran dengan ciri  

penggunaan strategi pembelajaran yang seragam dan sumber belajar yang hanya 

mengandalkan dari buku paket yang seragam. Selain itu, sebagian guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional dalam mengajar matematika seperti 

menekankan peserta didik pada hafalan rumus untuk mengerjakan soal-soal 

matematika bukannya memahami konsep dasar matematika terlebih dahulu sesuai 

dengan pemahaman masing-masing siswa.  
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Faktor lainnya dapat bersumber dari siswa berupa rendahnya kemampuan 

penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis merupakan  suatu proses 

berfikir dalam menarik suatu kesimpulan yang bertolak dari pengamatan indera 

sehingga menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian yang berhubungan 

dengan matematika. Kemampuan penalaran matematis sangat diperlukan dalam 

mata pelajaran matematika karena merupakan materi abstrak yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan materi ilmu lainnya. Walaupun merupakan materi 

yang abstrak, guru dapat mengaitkan materi yang abstrak tersebut dengan situasi 

pada dunia nyata siswa sehingga siswa lebih mudah memahami matematika. 

Namun, penggunaan contextual problem dalam pembelajaran matematika belum 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga siswa juga belum dapat menghasilkan 

sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan pemahamannya sendiri. Dengan 

penggunaan contextual problem secara maksimal dapat berpengaruh pada 

kemampuan penalaran matematis siswa karena siswa akan dapat menghasilkan 

sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan pemahamannya sendiri sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan fakta di lapangan, rendahnya kemampuan penalaran matematis 

siswa dapat diketahui melalui hasil analisis proses jawaban siswa dalam menjawab 

soal-soal penalaran terutama soal penalaran yang berupa soal uraian sehingga 

dapat terlihat bagaimana siswa menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan 

oleh pendidik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, siswa cenderung tidak 

sistematis dalam menyelesaikan permasalahan bahkan beberapa siswa belum 

menyelesaikan soal uraian dengan menulis proses jawabannya. Selain itu, fakta di 

lapangan juga menunjukkan siswa cenderung menghafal proses jawaban dari 

contoh soal yang pernah disajikan oleh pendidik bukannya memahami prosesnya 

sehingga mengakibatkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal yang sedikit 

berbeda dari contoh soal tersebut. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya 

kemampuan penalaran matematis siswa akan berpengaruh pada hasil belajar 

matematika siswa tersebut. 

Alternatif solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut yaitu melalui 

penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai  
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perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu (Hamzah dan Muhlisrarini, 2014: 140). Strategi 

pembelajaran yang digunakan harus dapat mengembangkan pola pikir dan 

penalaran siswa dengan cara mengajak siswa menemukan sendiri informasi dan 

konsep-konsep dasar matematika dengan menggunakan masalah konstektual 

sehingga strategi yang dapat digunakan adalah strategi Problem Based Learning 

(PBL) dan Inquiry Based Learning (IBL) berbasis Contextual Problem. Merujuk 

pada hasil penelitian Farhan dan Retnawati (2014) yang menyimpulkan bahwa 

strategi PBL dan IBL lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, 

karena pembelajaran berbasis masalah akan mengantarkan siswa pada situasi 

masalah yang riil sehingga dapat meningkatkan kemampuan bernalar siswa.  

Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menantang peserta didik. Menurut Majid dan Rochman (2015: 154) strategi PBL 

dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah, 

kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh peserta didik, dengan harapan dapat 

menambah keterampilan peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran. 

Menurut Warsono dan Haryanto (2012: 152) PBL memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya: (1) Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang 

untuk menyelesaikan masalah; (2) Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa 

berdiskusi dengan teman-teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman–

teman sekelasnya; (3) Makin mengakrabkan guru dengan siswa; dan (4) Karena 

ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan siswa melalui eksperimen hal 

ini juga akan membiasakan siswa dalam menerapkan metode eksperimen. 

Inquiry Based Learning merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa 

sebagai subyek pembelajaran. Menurut Anam (2016: 8) penekanan utama dalam 

proses belajar berbasis inkuiri terletak pada kemampuan siswa untuk memahami, 

kemudian mengidentifikasi dengan cermat dan teliti, lalu diakhiri dengan 

memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang tersaji. Permasalahan 

yang diberikan pada strategi ini dapat berupa masalah kontekstual. Masalah 

tersebut bersifat terbuka (open-ended problem), yaitu masalah yang memiliki 

banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang dapat mendorong pola pikir dan 
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penalaran peserta didik dalam memecahkan masalah sesuai dengan pemahaman 

yang dimiliki. 

Strategi Inquiry Based Learning (IBL) mempunyai beberapa kelebihan 

dalam penggunaannya. Menurut Sanjaya (2013: 208) keunggulan IBL antara lain: 

(1) Strategi pembelajaran inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna; 

(2) Strategi pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; (3) Strategi pembelajaran inkuiri 

merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar 

modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman; dan (4) Strategi pembelajaran inkuiri dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang artinya siswa 

yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang 

lemah dalam belajar. 

Dari kelebihan-kelebihan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi strategi 

yang tepat serta dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

nantinya akan mempengaruhi hasil belajar matematika. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika 

melalui Strategi Problem Based Learning dan Inquiry Based Learning terhadap 

Hasil Belajar ditinjau dari Kemampuan Penalaran Matematis pada Siswa Kelas 

VII”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Kurangnya penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

matematika kurang bervariasi sehingga mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

2. Kurangnya penggunaan Contextual Problem dalam pembelajaran matematika 

yang berpengaruh pada kemampuan penalaran matematis siswa. 
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3. Rendahnya kemampuan penalaran matematis yang secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

4. Hasil belajar matematika yang masih rendah, yang ditandai dengan nilai rata-

rata matematika yang belum sesuai dengan harapan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, 

maka agar penelitian ini terarah perlu adanya pembatas masalah. Adapun pembatas 

masalahnya adalah: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran PBL untuk kelas eksperimen dan strategi pembelajaran IBL 

berbasis Contextual Problem untuk kelas kontrol.  

2. Kemampuan penalaran matematis dalam penelitian ini adalah menyajikan 

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

mengajukan dugaan (conjegtures), melakukan manipulasi matematika, 

menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan 

suatu argumen, serta menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

3. Hasil belajar matematika siswa yang akan diukur hanya pada aspek kognitif. 

 

D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini ada tiga rumusan masalah: 

1. Adakah perbedaan signifikan hasil belajar matematika ditinjau dari 

pembelajaran dengan strategi PBL dan IBL berbasis Contextual Problem. 

2. Adakah perbedaan signifikan hasil belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan penalaran matematis. 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis 

terhadap hasil belajar matematika. 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan penelitian, yaitu: 

1. Menganalisis dan menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 

pembelajaran dengan strategi PBL dan IBL berbasis Contextual Problem. 

2. Menganalisis dan menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi strategi pembelajaran dan kemampuan 

penalaran matematis terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menemukan pengetahuan baru 

yang berkaitan dengan hubungan antara penerapan strategi PBL dan IBL 

berbasis Contextual  Problem terhadap hasil belajar ditinjau dari kemampuan 

penalaran matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa agar dapat memberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam kegiatan pembelajaran.  

b. Bagi guru agar dapat meningkatkan penggunaan strategi pembelajaran dan 

menanamkan kemampuan penalaran matematis kepada siswa dalam setiap 

proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai informasi tentang pentingnya 

pengembangan strategi belajar dan kemampuan penalaran matematis 

siswa. 


