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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari 

berbagai sumber dan tempat di dunia. Dengan demikian siswa perlu memiliki 

kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetetif. Kemampuan ini 

membutuhkan pemikiran kritis, sistematis , logis, kreatif, dan kemampuan 

bekerja sama. Cara berfikir seperti ini dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika, karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat 

dan jelas antara konsepnya sehingga memungkinkan kita terampil berpikir 

rasional. 

Kalangan dunia pendidikan menyadari bahwa proses pembelajaran 

akan lebih efektif apabila siswa bernalar aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan penalaran siswa akan  mengalami, mengayati, dan  menarik dirinya 

untuk mempelajari suatu pelajaran. Belajar merupakan proses dari seseorang 

untuk memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan, kemampuan dan sikap. 

Keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah tidak lepas dari peran guru. 

Peran guru tidak lagi dianggap sekedar sebagai penerima pembaharuan yang 

sangat komplek, lebih-lebih pada pendidikan matematika. 
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Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini pendidikan 

banyak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup 

menarik adalah rendahnya kemampuan bernalar siswa. Rendahnya 

kemampuan bernalar matematika diduga disebabkan oleh penekanan 

pembelajaran di kelas yang masih menekankan pada keterampilan 

mengerjakan soal (drill), sehingga kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membangun sendiri pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang terbiasa mengerjakan soal-soal pemecahan 

masalah yang menuntut mereka untuk bernalar dan mengkomunikasikan ide-

idenya. Rendahnya kemampuan penalaran juga ditemui di kelas VIII D SMP 

Negeri 2 Sawit. 

Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu 

kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan 

yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan (Jujun S. 

Suriasumantri, 2000: 42). 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

tekhnologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang tekhnologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta tekhnologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 
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Kemampuan penalaran matematika sangatlah diperlukan dalam mata 

pelajaran matematika karena orang yang memiliki kemampuan penalaran yang 

tinggi cenderung mempunyai pemahaman yang baik terhadap konsep yang 

dipelajari serta mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

konsep yang dipelajari yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajar 

siswa.  

Dari hasil observasi di kelas VIII D SMP Neger i 2 Sawit diperoleh 

gambaran bahwa siswa masih malu dalam mengkomunikasikan gagasannya 

dan masih ragu-ragu dalam mengemukakan permasalahannya ketika siswa 

tersebut menghadapi suatu masalah dalam memecahkan persoalan 

matematika. Ketika ada masalah yang disajikan dalam bentuk lain (tidak 

sesuai dengan contoh yang diberikan) siswa masih bingung bagaimana 

menyelesaikannya serta siswa belum mampu menyampaikan ide atau 

pendapatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang siswa 

kelas VIII D SMP Negeri 2 Sawit diperoleh gambaran bahwa siswa 

menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit, 

membosankan, banyak menghafal rumus serta kurang menyentuh kehidupan 

sehari-hari siswa.  

Berbagai usaha telah dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan 

tersebut di atas, seperti melakukan diskusi atau tanya jawab dalam kelas dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Tetapi 

usaha itu belum mampu merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

karena siswa yang menjawab pertanyaan guru, cenderung didominasi oleh 
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beberapa orang saja. Sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan dan 

mencatat informasi yang disampaikan temannya. Usaha lain yang dilakukan 

guru adalah dengan melaksanakan pembelajaran dalam setting kelompok 

kecil. Akan te tapi siswa lebih banyak bekerja sendiri-sendiri dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru, kurang adanya diskusi antar 

siswa. Usaha-usaha yang telah dilakukan guru tampaknya belum membuahkan 

hasil yang optimal dalam meningkatkan kemampuan penalaran  matematika 

siswa.  

Pembelajaran matematika hendaknya dirancang sedemikian sehingga 

siswa merasa nyaman mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran hendaknya siswa diajak untuk berinteraksi dengan seluruh 

peserta belajar yang ada dalam kelas. Interaksi ini harus berlangsung secara 

berkesinambungan sehingga guru tidak terlalu mendominasi kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Ini akan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan penalarannya. Kesempatan 

interaksi dengan sesama siswa akan lebih mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengomunikasikan ide atau gagasannya mengenai materi yang dibahas. 

Selain itu perlu diberikan soal-soal pemecahan masalah yang menuntut siswa 

untuk bernalar. Oleh karena itu, guru harus memahami materi yang akan 

disampaikan kepada siswa serta dapat memilih model pembelajaran yang tepat 

untuk menyampaikan suatu materi. Salah satunya dengan model pembelajaran 

learning cycle “5E” berbantuan lembar kerja s iswa (LKS). 
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Hakikat model pembelajaran learning  cycle  “5E” merupakan salah 

satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa. Dalam 

model pembelajaran learning cycle  “5E” dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu 

berusaha untuk membangkitkan minat siswa pada pelajaran matematika 

(engagement), memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan 

panca indera mereka semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan 

lingkungan melalui kegiatan telaah literatur (exploration), memberikan 

kesempatan yang luas kepada siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan 

yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi (explaination), mengajak siswa 

mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka dapatkan dengan mengerjakan 

soal-soal pemecahan masalah (elaboration) dan terdapat suatu tes akhir untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep yang 

telah dipelajari (evaluation ).  

Dalam melakukan penalaran, siswa akan mempunyai kesempatan yang 

lebih luas untuk mengemukakan pendapatnya dan siswa aka n menemukan 

konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. Dalam bernalar, siswa 

memerlukan sarana yang salah satunya berupa lembar kerja siswa (LKS) 

sebagai acuan yang dapat menuntun siswa dalam memahami masalah 

matematika. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah lembar kerja siswa 

(LKS) dimana dalam lembar kerja siswa ini ringkasan materi ajar disusun 

secara sistematis, kemudian diikuti dengan penyajian contoh soal dan soal-

soal mulai dari yang mudah sampai yang sukar serta soal-soal pengayaan.  
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Melalui penelitian tindakan kelas diharapkan ada peningkatan 

penalaran siswa yang signifikan pada pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 2 Sawit. Guru matematika sebagai mitra peneliti sangat mendukung 

upaya pencapaian kondisi tersebut. Dengan demikian pembelajaran 

matematika melalui model learning cycle “5E” dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti 

memilih judul “Implementasi Model Pembelajaran Learning Cycle “5E” 

Berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penalaran Matematika Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 2 Sawit ”.  

 

B. Identifikasi M asalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat  

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.  Salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah masih rendahnya 

kemampuan penalaran siswa. Rendahnya kemampuan bernalar matematika 

diduga disebabkan oleh penekanan pembelajaran di kelas yang masih 

menekankan pada keterampilan mengerjakan soal (drill). 

2.  Masih banyak dijumpai siswa yang mengalami kesulitan be lajar 

matematika. Siswa menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran 

yang membosankan, banyak menghafal rumus serta kurang menyentuh 

kehidupan sehari-hari.  

3.   Secara umum, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dalam pembelajaran siswa yang menjawab pertanyaan guru cenderung 
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didominasi oleh beberapa orang saja. Sedangkan siswa yang lain hanya 

mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan teman atau guru.  

4.   Pada umumnya guru terlalu mendominasi kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih 

terfokus dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai judul 

penelitian, maka penulis membatasi obyek-obyek penelitian ini sebagai 

berikut : 

1.  Model pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran learning cycle “5E”  berbantuan LKS. 

2.  Penilaian akan ditekankan pada proses belajar dengan menggunakan LKS. 

3.  Kemamapuan penalaran siswa dilihat dari keaktifan dalam pembelajaran 

dan kemampuan dalam menyelesaikan soal LKS dengan baik. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparka di atas, permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Apakah ada peningkatan kemampuan penalaran siswa kelas VIII D SMP 

Negeri 2 Sawit selama proses pembelajaran melalui model pembelajaran  

learning cycle “5E”  berbantuan lembar kerja siswa ? 
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2.  Apakah ada peningkatan prestasi belajar siswa setelah menerapkan model 

pembelajaran learning cycle “5E” berbantuan lembar kerja siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.   Untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa selama proses belajar 

matematika melalui model pembelajaran learning cycle “5E” berbantuan 

LKS. 

2.  Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa selama proses belajar 

matematika melalui model pembelajaran learning cycle “5E” berbantuan 

LKS. 

 

F. Manfaat penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

 Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian 

dapat memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran 

matematika. 

a. Sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan kemapuan 

penalaran siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran learning cycle “5E”  berbantuan LKS. 

b. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan model pembelajaran learning cycle “5E”. 

c. Bagi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Proses pembelajaran ini dapat membantu mengembangkan 

kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika melalui model pembelajaran learning cycle “5E”  

berbantuan LKS.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini memberikan infomasi dan masukan kepada 

guru, khususnya guru matematika bahwa model pembelajaran learning 

cycle “5E” berbantuan LKS ini dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman menulis 

karya ilmiah dan melaksakan penelitian dalam pendidikan matematika 

sehingga dapat menambah cakrawala pengetahuan, khususnya untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan penalaran siswa 

dilakukan proses pembelajaran dengan  model pembelajaran learning 

cycle “5E” berbantuan LKS. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika khususnya. 

 


