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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang sangat hebat dan memiliki fungsi 

untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan siswa. Banyak 

manfaat yang didapatkan siswa dalam pendidikan untuk menambah 

pengetahuan dan hal-hal yang berada di luar presepsi indrawi siswa. Siswa 

mampu mengetahui suatu hal lewat indranya secara langsung, tetapi 

terdapat beberapa hal yang tidak terlihat secara langsung karena ada 

keterpisahan dimensi waktu, jarak dan konsep. Pendidikan adalah salah 

satu unsur utama seseorang bisa mendapatkan dan mempertahankan 

kepercayaan dirinya yang dapat berlangsung baik secara formal dan 

nonformal (Julian & Alfred, 2008 : 167-170). Pendidikan di Indonesia 

diharapkan mampu membuat siswa menjadi warga yang berpikiran maju, 

demokratis dan cerdas. Pelaksanaan pendidikan melatih siswa dalam 

mengembangkan kepribadian karakter, kemampuan, memberikan 

penilaian, membuat suatu keputusan, menyelesaikan suatu permasalahan 

dan sebagainya. Salah satu pendidikan yang didapatkan siswa di sekolah 

dan merupakan mata pelajaran yang penting yaitu pendidikan matematika. 

Pendidikan matematika memuat kegiatan yang mendorong atau melatih 

siswa menggunakan kemampuannya dalam kegiatan berpikir, menalar dan 

operasi secara matematis. 

Matematika termasuk salah satu pelajaran yang berisi kumpulan 

konsep dan operasi matematis. Matematika adalah ilmu yang 

pembahasannya mengenai pola, keteraturan serta tingkatan (Shadiq, 2014 : 

13). Pembelajaran matematika mengarahkan siswa untuk memahami 

konsep dan ide matematika yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika atau ilmu pengetahuan lain. Menurut Hendriana 

dan Soemarmo (2014 : 6) menyatakan bahwa matematika memberi 

manfaat dalam mengembangkan kemampuan menalar yang logis, kritis, 
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sistematik, cermat, kreatif, percaya diri, rasa keindahan pada keteraturan 

sifat matematika dan berkembangnya sikap objektif serta terbuka yang 

berguna dalam menyelesaikan permasalahan masa depan yang berubah-

ubah. 

Permasalahan matematika merupakan persoalan yang dapat melatih 

kemampuan siswa untuk memperoleh penyelesaian berupa hasil akhir. 

Kemampuan siswa dalam menguasai materi dan konsep matematika akan 

berdampak pada kemampuan siswa dalam menyelesaiakan soal 

matematika terutama soal cerita. Aspek kognitif pada pembelajaran 

matematika memuat perilaku-perilaku yang lebih menekankan pada aspek 

intelektual seperti kemampuan matematis, yaitu pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan oleh siswa dalam melakukan 

manipulasi matematika dan kemampuan berpikir salah satunya adalah 

kemampuan penalaran matematis (Lestari & Yudhanegara, 2015 : 80). 

Shadiq (2014 : 13) menyatakan bahwa kompetensi dasar yang harus 

dimiliki oleh siswa yaitu kemampuan memecahkan masalah, penalaran 

dan pembuktian, keterkaitan, komunikasi dan representasi. Pola pikir 

siswa yang kreatif, imajinatif dan tentunya inovatif sangat diperlukan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Memahami soal cerita 

terutama matematika bukanlah suatu hal yang mudah melainkan sangat 

membutuhkan kemampuan siswa untuk berpikir logis dan bernalar secara 

matematis. 

Penalaran adalah suatu kegiatan, suatu proses maupun aktivitas 

untuk berpikir sehingga diperoleh kesimpulan atau premis yang berupa 

pernyataan bernilai benar ataupun yang di anggap benar. Aplikasi 

penalaran terdapat dalam pelajaran matematika yang bertujuan untuk 

mempertajam kemampuan bernalar siswa. Penalaran sangat penting untuk 

para pemimpin, matematikawan, ilmuwan sampai masyarakat biasa. 

Kemampuan bernalar sebagai pembeda antara manusia dengan binatang, 

pemimpin dengan rakyatnya serta warga negara berpikiran maju dengan 

yang berpikiran tradisionil (Shadiq, 2014 : 25-28). 
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Guru dalam proses pembelajaran juga memiliki peran dalam melatih 

dan meningkatkan kemampuan siswa. Khususnya kemampuan siswa 

dalam memahami soal cerita yang mengharuskan siswa untuk membaca, 

menterjemahkan secara detail tentang kunci, bahasa atau apa saja yang 

diketahui dari suatu persoalan (Lilis, 2013). 

Sunardi, dkk (2014) menyatakan tingkat kemampuan siswa pada 

penalaran dari aspek mengajukan dugaan, melakukan manipulasi, dan 

menarik kesimpulan masuk pada rentan cukup. Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan FPB dan KPK masuk kriteria 

cukup. Kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu pendapat 

kurang timbul dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Sutinah, dkk (2013) melakukan penilaian pada kemampuan bernalar 

siswa berdasarkan standar ciri-ciri yaitu memikirkan penyelesaiannya, 

menganalisa situasi matematik, menyusun pendapat yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan memperoleh kesimpulan. Kriteria baik 

berpihak pada kemampuan penalaran siswa yang tinggi dan sedang, 

sedangkan kemampuan penalaran siswa yang rendah tergolong kriteria 

cukup. 

Kemampuan penalaran sangat dibutuhkan oleh siswa untuk 

memahami permasalahan yang terdapat pada soal cerita matematika. 

Banyak siswa MTs Negeri 1 Wonogiri yang belum mampu menyelesaikan 

permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita. Pada saat proses 

pembelajaran matematika beberapa siswa masih sering bertanya kepada 

guru maksud dari soal cerita dan cara menyelesaikannya. Kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita tergantung pada materi atau pokok 

bahasan pelajaran matematika. Berdasarkan hasil ulangan harian 

kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan pertidaksamaan linear satu variabel dinilai masih rendah. 

Soal cerita matematika merupakan suatu permasalahan yang sulit 

ditemukan penyelesaiannya bagi siswa di MTs Negeri 1 Wonogiri. 

Kemampuan bernalar siswa sangat diperlukan untuk menyelesaikan 
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permasalahan dalam bentuk soal cerita salah satunya pada materi 

pertidaksamaan linear satu variabel, karena soal cerita dari materi tersebut 

memuat kalimat yang dapat mengecoh siswa. Kalimat pengecoh pada 

materi pertidaksamaan linear satu variabel berupa tanda ketidaksamaan 

yang disajikan ke dalam kalimat. Banyak siswa yang belum mampu 

memahami kalimat soal dengan baik sehingga siswa harus teliti. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang akan 

dilakukan yaitu untuk menganalisis sejauh mana kemampuan penalaran 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Wonogiri dalam memahami dan 

menyelesaikan soal cerita matematika pada materi pertidaksamaan linear 

satu variabel. Kemampuan penalaran pada penelitian ini ditinjau dari cara 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika dan mampu 

memberikan alasan atau bukti terhadap solusi. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada analisis kemampun penalaran dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel pada siswa 

kelas VII di MTs Negeri 1 Wonogiri. Fokus penelitian diuraikan menjadi  

1. Bagaimana kemampuan penalaran yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan mengajukan dugaan? 

2. Bagaimana kemampuan penalaran yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan melakukan manipulasi matematika ? 

3. Bagaimana kemampuan penalaran yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan memberikan alasan atau bukti terhadap 

solusi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran 

dalam menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

pada siswa kelas VII di MTs Negeri 1 Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini memiliki empat tujuan khusus: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan mengajukan dugaan. 

b. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan melakukan manipulasi matematika. 

c. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel 

berdasarkan kemampuan memberikan alasan atau bukti terhadap 

solusi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai kemampuan siswa dalam menalar persoalan 

matematika sehingga guru, calon guru dan pembaca lainnya dapat 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan-kemampuan bernalar 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: penelitian kemampuan penalaran dalam menyelesaikan 

soal cerita dilakukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan 

startegi pembelajaran guru di kelas. Upaya tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

b. Bagi siswa : dapat mengetahui kemampuan mereka masing-masing 

dalam memahami soal cerita matematika dengan kegiatan berpikir 

dan menalar. Siswa mampu mengidentifikasi kemampuan 

bernalarnya sehingga dapat melatih dan meningkatkan 

kemampuannya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

c. Bagi sekolah : sebagai koreksi terhadap kualitas proses 

pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah, selain itu 

dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam belajar. 

d. Sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya, agar dapat 

menganalisis dalam lingkup yang lebih luas, dengan pemberian 

bahasan dan penjelasan yang lebih baik. 

 

 


