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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika diperlukan untuk mengembangkan cara berfikir manusia 

karena matematika merupakan dasar dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. 

salah satu cara untuk mengembangkannya adalah belajar. Belajar bisa dimana 

saja, dan kapan saja. Salah satu wadah dalam belajar adalah Sekolah. 

Di sekolah siswa diajarkan berbagai ilmu salah satunya matematika. 

Belajar matematika dianggap  sulit untuk dipelajari dari pada mata pelajaran 

yang lainnya. Itu karena yang dipelajari merupakan hal-hal yang abstrak, 

rumus, dan konsep yang seringkali dihafalkan oleh siswa. Padahal seharusnya 

siswa memahami bukan menghafal agar pembelajaran lebih bermakna. Salah 

satu cara agar siswa lebih mudah memahami dengan cara dihadapkan dengan 

masalah yang sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran metematika di sekolah guru harus 

memperhatikan lima aspek kemampuan pelajaran matematika yaitu 

pemecahan masalah (problem solving), penalaran (reasoning), komunikasi 

(communicationing), koneksi (conectioning), representasi (representationing) 

(National Council of Teacher of Mathematics NCTM, 2000). Salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan penalaran 

matematis. Penalaran matematika memungkinkan peserta didik untuk 

membentuk hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 
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dimiliki sebelumnya. Peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

kemampuan akalnya untuk melihat aktifitas matematika sebagai sesuatu yang 

sangat berharga. 

Berdasarkan observasi di SMP N 1 Kalibagor kelas VIII A, bahwa 

dalam proses pembelajaran siswa belum membaca materi dulu sebelum 

proses bembelajaran, dan masih harus disuruh oleh guru. Kegiatan belajar 

mengajar yang cenderung siswa masih pasif hanya mendengarkan guru 

menjelaskan. Guru memberikan soal untuk dikerjakan, siswa terlihat masih 

kesulitan dalam membuat model matematikanya dan hanya beberapa siswa 

saja yang dapat menyelesaikan soal tersebut saat. Ketika guru membimbing 

untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran, siswa masih kesulitan 

dan guru masih berperan dominan dalam menarik kesimpulan. Dari hasil 

wawancara dengan guru matematika SMP N 1 Kalibagor mengenai proses 

belajar mengajar di kelas, ditemukan berbagai macam masalah yang dihadapi 

siswa selama guru mengajar di kelas VIII A dalam pembelajaran matematika, 

antara lain: 1) siswa kurang inisiatif dalam pembelajaran, 2) kebanyakan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung tidak dapat mengatur tingkah 

lakunya sendiri, 3) kurangnya kemandirian belajar siswa dalam proses 

pembelajaran, 4) Kurangnya kemampuan Penalaran Matematis siswa dalam 

menarik kesimpulan. 

Dari uraian di atas menunjukkan kemandirian belajar siswa dan 

kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah. Untuk lebih 

memperkuat data tentang rendahnya kemampuan penalaran di kelas, peneliti 
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melakukan tes kemampuan penalaran matematika dengan materi sistem 

persamaan linier satu variabel. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes kemampuan penalaran yang diperoleh 

dengan nilai rata-rata per indikator sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Rata-rata per indikator kemampuan penalaran matematis 

siswa kelas VIII A 

No Indikator Rata-rata 

1 Mengajukan dugaan 2,63 

2 Melakukan manipulasi matematika 2,50 

3 Menyusun bukti terhadap kebenaran solusi 2,56 

4 Menarik kesimpulan dari pernyataan 2,43 

5 Memeriksa kesahihan suatu argumen 2,36 

6 Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi 

2,53 

Rata-rata kemampuan penalaran 2,50 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan 

penalaran matematika di kelas VIII A adalah 2,50 dengan nilai 62,5, belum 

mencapai KKM mata pelajaran matematika yaitu ≥ 70. Hasil pretest ini pada 

umumnya siswa masih kesulitan dalam memahami soal, sehingga siswa 

kesulitan dalam menyelesaikannya dengan benar. Persepsi siswa bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit juga mengakibatkan kemampuan 

menalar siswa semakin lemah. Selain disebabkan oleh faktor siswa itu 

sendiri, faktor lainnya yang dapat berakibat pada kemampuan penalaran 

adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dan suasana 

pembelajaran yang tidak kondusif mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan 

efisien. Model pembelajaran yang dapat memacu semangat siswa untuk aktif 

dan mandiri dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model 
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pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya ketrampilan berpikir 

siswa (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah 

adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Menurut Tan (Rusman, 2012 :229) Pembelajaran Berbasis Masalah 

merupakan pembelajaran yang mendukung kemampuan berpikir siswa betul-

betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik  untuk melakukan penelitian untuk 

meningkatkan rendahnya kemandirian belajar dan kemampuan penalaran 

matematis siswabkelas VIII A SMP N 1 Kalibagor melalui penerapan 

Pembelajaran Berbasis Masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah.  

1. Apakah melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas VIII A SMP N 1 

Kalibagor? 

2. Apakah melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat  

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII A SMP 

N 1 Kalibagor? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas VIII A SMP N 1 

Kalibagor melalui penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII A 

SMP N 1 Kalibagor melalui penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi siswa 

Dapat menyelesaikan masalah tentang kemandirian belajar dan 

kemampuan penalaran matematis siswa dan memberikan pengalaman 

belajar siswa yang menarik, dan bermakna. 

2. Bagi guru 

a. Menambah wawasan bagi guru tentang penggunaan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam proses pembelajaran 

matematika. 

b. Sebagai salah satu alternatif pertimbangan bagi guru bidang studi 

matematika untuk merencanakan suatu pembelajaran yang bertujuan 

meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan penalaran 

matematis siswa. 
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3. Bagi peneliti 

a. Merupakan pengalaman yang berharga sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan alternatif untuk menumbuhkan kemandirian 

belajar dan mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa 

pada berbagai jenjang pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pembelajaran matematika, terutama dalam meningkatkan kemandirian 

belajar dan kemampuan penlaran matematis siswa. 

4. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

menggunakan model pembelajaran yang tepat. 
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