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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia berkembang dengan baik. Pendidikan 

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan wawasan keilmuan agar menjadi 

manusia yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. 

Pendidikan selain untuk mencari ilmu juga berguna untuk meningkatkan 

sumber daya yang berkualitas yang mampu bersaing dalam segala bidang 

seiring berkembangnya zaman. 

Matematika merupakan ilmu yang identik dengan angka-angka. 

Matematika juga merupakan pelajaran yang ditakuti di kalangan masyarakat. 

Beberapa peserta didik juga menganggap matematika sebagai pelajaran yang 

membosankan dan sulit untuk dipelajari. Dengan muculnya pemikiran-

pemikiran tersebut membuat peserta didik tidak bersungguh-sungguh dalam 

belajar matematika. Salah satu kemungkinan penyebab dari masalah-masalah 

tersebut adalah kurang bervariasinya guru dalam mengajar matematika. Oleh 

karena itu, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu memecahkan masalah 

matematika agar peserta didik semangat dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Mulyasa (2009) fokus utama pembelajaran lebih menekankan 

pada proses dari hasil akhir pembelajaran itu sendiri dan yang diutamakan 

adalah peserta didik menjadi aktif, kreatif, merangkai, menantang, dan 

merentangkan pikirannya melebihi kekuatan alam. Mulyasa (Liza, 2015: 206) 

sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembanganan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun global. Namun, kenyataannya saat ini banyak ditemukan masalah-

masalah dalam pendidikan, salah satunya adalah kemampuan penalaran dalam 

pembelajaran matematika. 
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Kemampuan penalaran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari 

terutama dalam belajar  matematika. Menurut Neny (2016: 87) kemampuan 

penalaran siswa merupakan aspek penting karena dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah lain, baik masalah matematika maupun 

masalah kehidupan sehari-hari. Kemampuan bernalar tidak dapat dipisahkan 

dari kebenaran materi matematika. Materi matematika akan lebih mudah 

dipahami dengan adanya kemampuan penalaran yang baik. Penalaran pun 

dapat berkembang jika penguasaan materi matematikanya pun baik. Hal itu 

menjadi sebab pananaman kosep matematika perlu diajarkan sejak dini. 

Kemudian Marfi (2016: 126) mengungkapkan bahwa mengingat pentingnya 

penalaran matematis maka perlu dilakukan analisa mendalam tentang 

kemampuan penalaran matematis siswa. Analisa ini berupa tingkat penguasaan 

kemampuan penalaran matematis siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran 

serta ragam kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal kemampuan penalaran 

matematis. 

Neny (2016: 94) mengatakan rata rata kemampuan penalaran matematika 

siswa dalam menyelesaikan masalah setelah melakukan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended mengalami peningkatan berkategori tinggi, yaitu 

dengan nilai rata-rata 85,1. Hasil pengamatan yang didapat selama proses, 

siswa yang mendapat skor tinggi adalah siswa-siswa yang benar-benar aktif 

dan serius saat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open-ended, 

mereka juga tidak canggung untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi 

kelompok ataupun diskusi kelas. Dari hasil analisis data tes diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan open-ended terhadap kemampuan penalaran 

matematika siswa di kelas VII SMP Negeri 8 Palembang. 

Menurut Shimada (Neden, 2016: 1063) pendekatan open ended adalah 

pendekatan dalam pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan suatu 

permasalan kepada siswa, dimana permasalahan memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Hal ini akan memberikan tantangan 
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kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai 

solusi dari masalah, dan menafsirkan penyelesaian masalah. 

Fatah, dkk menyimpulkan belajar melalui pendekatan terbuka dapat lebih 

meningkatkan kemampuan berpikir kreativitas matematika siswa meskipun 

kategori sekolah berbeda. Menurut Alman (2017:112) skor rata-rata tertinggi 

dalam metode terbuka menunjukkan bahwa metode terbuka sangat cocok untuk 

diterapkan pada kelompok prestasi rendah berbasis metode STAD dan 

sebaliknya. 

Yunita (2013: 16) menyimpulkan persentase siswa yang mencapai 

tingkat koneksi pada kelas yang diberi pendekatan open-ended lebih besar 

daripada persentase siswa pada kelas yang diberi pendekatan konvensional. 

Kemudian, Persentase siswa yang mencapai tingkat analisis pada kelas yang 

diberi pendekatan open-ended lebih besar daripada persentase siswa pada kelas 

yang diberi pendekatan konvensional. 

Berdasarkan hasil wawancara guru matematika dan pengamatan hasil 

ulangan siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak diperoleh kondisi awal dalam 

mencapai indikator-indikator kemampuan penalaran adalah sebagai berikut: 1) 

mengajukan dugaan 32,5%;  2) melakukan manipulasi matematika 25,5%; 3) 

menarik kesimpulan dari pernyataan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi 25%; 4) menarik kesimpulan dari pernyataan 

30%;  5) memeriksa kesahihan suatu argument 23%. Hasil pengamatan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematika siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak masih tergolong rendah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian tentang “Peningkatan kemampuan penalaran 

matematika siswa melalui pembelajaran Open Ended kelas VIII semester ganjil 

tahun ajaran 2018/2019 di SMP N 2 Gatak Sukoharjo.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang dikemukakan, sehingga dapat difokuskan 

pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana peningkatan kemampuan penalaran 

matematika siswa melalui pembelajaran Open Ended pada kelas VIII A 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di SMP N 2 Gatak Sukoharjo.” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

Mendeskripsikan peningkatan kemampuan penalaran siswa kelas VIII A di 

SMP N 2 Gatak dalam pembelajaran matematika. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan peningkatan pembelajaran matematika, utamanya dalam 

peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa melalui 

pembelajaran open ended. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai masukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

2. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan siswa untuk memperbaiki 

kualitas dalam proses belajar. 
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3. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sekolah untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan peningkatan 

profesionalisme guru. 

 


