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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib ditempuh  di setiap 

jenjang pendidikan. Namun sampai saat ini matematika dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sukar dipahami oleh sebagian siswa dibanding dengan mata 

pelajaran lain. Pada umumnya pembelajaran matematika yang dilakukan di 

sekolah bersifat konvensional yaitu proses pembelajarannya berpusat pada 

guru dan siswa hanya menerima apa yang disampaikan guru, sehingga siswa 

kurang aktif dalam menggali kemampuan yang ada pada diri siswa. Padahal 

matematika mempunyai peranan penting dalam memainkan peran hidup. 

Selain itu, matematika merupakan salah satu ilmu dasar untuk diterapkan 

dalam berbagai bidang kehidupan. 

Matematika tidak hanya sebagai ilmu, tetapi juga sebagai dasar logika 

penalaran dan penyelesaian kuantitatif yang dipergunakan dalam ilmu lain. 

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika di sekolah adalah menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika (Riyanto, 2011). Ini juga didukung oleh Ball, Lewis & 

Thamel, bahwa “mathematical reasoning is the foundation for the construction 

of mathematical knowledge”. Hal ini berarti penalaran matematika adalah 

fondasi untuk mendapatkan atau menkonstruk pengetahuan matematika. 

Namun, justru salah satu hal yang menyebabkan beberapa siswa gagal dalam 

menguasai pokok-pokok bahasan dalam matematika dengan baik yaitu karena 

siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan persoalan 

matematika yang diberikan. Penalaran siswa dalam matematika terlihat pada 

kemampuan siswa menganalisis masalah matematika yang ada untuk 

mendapatkan jawaban yang logis. Di samping pemahaman, komunikasi, dan 

pemecahan masalah, penalaran matematika juga berdampak pada hasil 
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belajar matematika karena penalaran matematika sebagai kompetensi dasar 

matematika. 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No.506/C/PP/2004, 

indikator-indikator penalaran antara lain: (1) kemampuan menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram, (2) 

kemampuan mengajukan dugaan, (3) kemampuan melakukan manipulasi 

matematika, (4) kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan /bukti 

terhadap kebenaran solusi, (5) kemamapuan menarik kesimpulan dari 

pernyataan, (6) memeriksa kesahihan suatu argument, (7) menemukan pola 

atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta, 

kemampuan penalaran matematika masih relatif rendah. Hal tersebut 

ditunjukkan dari pengamatan di kelas X Multimedia B yang berjumlah 32 

siswa, 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dari jumlah siswa tersebut, 

terdapat beberapa permasalahan yang meliputi, siswa yang mampu menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan sebanyak 4 orang (12,5%), siswa yang 

mampu menyusun alasan/ bukti sebanyak 10 orang (31,25%), siswa yang 

mampu menarik kesimpulan sebanyak 8 orang (25%). 

Selain permasalahan rendahnya kemampuan penalaran matematika, 

juga terdapat permasalahan lain, yaitu kecenderungan pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Strategi pembelajaran yang diterapkan masih bersifat 

konvensional, yang hanya berlangsung satu arah. Siswa hanya mencatat apa 

yang disampaikan oleh guru. Sehingga guru belum maksimal untuk 

mengikutsertakan siswa dalam berpikir dan bernalar secara kritis dan 

menyebabkan proses belajar mengajarnya terkesan monoton.  

Sebagai alternatif dari permasalahan tersebut, guru diharapkan dapat 

menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi agar siswa mampu aktif dan 

bernalar secara kritis. Salah satunya dengan menerapkan strategi Problem 

Based Learning. Menurut Kalliapan (2012: 48) co-operative learning method 

can be used in every area and every level by the developing countries, which 

can fulfill the deficiencies in the education system. Maksudnya metode 
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pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam setiap daerah dan setiap 

tingkat dengan negara-negara berkembang, yang dapat memenuhi kekurangan 

dalam sistem pendidikan. Dari studi penelitian perbandingan prestasi belajar 

dengan Cooperative-Based Learning di kelas normal, ditemukan bahwa 

Cooperative-Based Learning membantu siswa meningkatkan prestasi 

(Rattanatumma, 2016). Menurut Bern dan Erickson (2001: 5) dalam 

Komalasari (2013:58) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning) merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep 

dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Strategi ini meliputi 

mengumpulkan dan menyatukan informasi serta mempresentasikan penemuan. 

Tujuan pembelajaran dalam Problem Based Learning ditentukan oleh siswa 

sehingga dapat menekankan keterlibatan siswa secara aktif dan kritis, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Dalam penelitian ini, akan dibuat 

variasi pembelajaran, yaitu akan memadukan strategi Problem Based Learning 

dengan Think Pair Share. 

Menurut Hamdayama (2014: 201) TPS (Think Pair Share) merupakan 

suatu teknik sederhana dengan kuntungan besar. TPS dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dans eorang siswa juga 

dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk 

didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. Selain itu, TPS juga dapat 

memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas. Dalam metode ini, guru tidak lagi sebagai satu- 

satunya sumber pembelajaran, tetapi justru siswa dituntut untuk dapat 

menemukan dan memahami konsep-konsep baru. Sehingga strategi 

pembelajaran Think Pair Share berbasis Problem Based Learning dapat 

melatih siswa untuk bisa bernalar secara logis dan terampil berpikir rasional 

dalam memecahkan suatu masalah serta membuat siswa belajar dengan kerja 

keras guna meningkatkan kemampuan penalaran matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi Think Pair Share berbasis Problem Based 
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Learning yang diduga mampu mendukung upaya peningkatan kemampuan 

penalaran matematika siswa kelas X Multimedia B semester genap SMK 

Negeri 9 Surakarta tahun 2016/ 2017. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada dua rumusan 

masalah. 

1. Bagaimana penerapan strategi Think Pair Share berbasis Problem Based 

Learning pada pembelajaran matematika di kelas X Multimedia B 

semester genap SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2016/ 2017? 

2. Apakah ada peningkatan kemampuan penalaran matematika setelah 

menggunakan strategi Think Pair Share berbasis Problem Based Learning 

di kelas X Multimedia B semester genap SMK Negeri 9 Surakarta tahun 

2016/ 2017? 

Peningkatan penalaran matematika siswa dilihat dari indikator, yaitu: (1) 

kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, (2) 

kemampuan menyusun alasan /bukti terhadap kebenaran solusi, (3) 

kemamapuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka ada dua 

tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendiskripsikan penerapan strategi Think Pair Share berbasis Problem 

Based Learning pada pembelajaran matematika di kelas X Multimedia B 

semester genap SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2016/ 2017. 

2. Meningkatkan kemampuan penalaran matematika setelah menggunakan 

strategi Think Pair Share berbasis Problem Based Learning di kelas X 

Multimedia B semester genap SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2016/ 2017, 

dilihat dari indikator, yaitu: (1) kemampuan menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan, (2) kemampuan menyusun alasan /bukti terhadap 

kebenaran solusi, (3) kemamapuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan teori baru tentang peningkatan penalaran matematika 

melalui strategi Think Pair Share berbasis Problem Based Learning. 

b. Sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika 

melalui strategi Think Pair Share berbasis Problem Based Learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan penalaran belajar matematika, menumbuhkan 

semangat kerjasama antar siswa dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki dalam diri siswa. 

b. Bagi guru 

Dapat memanfaatkan strategi Think Pair Share berbasis Problem 

Based Learning sehingga kemampuan penalaran siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkat. 

c. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan layanan pembinaan berkelanjutan untuk 

peningkatan profesionalisme guru tentang strategi pembelajaran Think 

Pair Share berbasis Problem Based Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


