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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut NCTM (2000) dijelaskan dalam pembelajaran matematika 

terdapat lima kemampuan mendasar yang merupakan standar kemampuan 

matematika yaitu pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti 

(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), 

dan representasi (representation). Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014 

tujuan dari mata pelajaran matematika yaitu membuat siswa mampu 

menggunakan penalaran. Penalaran adalah kemampuan berfikir logis dan 

kemampuan generalisasi yang ditimbulkan karena ada hubungan dari sebab 

dan akibat. Proses bernalar juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah. Jika menghadapi masalah tidak menggunakan 

penalaran, maka besar kemungkinan dapat terjadi kekeliruan dalam 

pengambilan keputusan.  

Kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan yang 

diharapkan dapat dikuasai oleh siswa, khususnya siswa SMP. Kemampuan 

penalaran berperan dalam penguasaan daya tangkap siswa tentang materi yang 

disampaikan oleh guru. Kemampuan penalaran matematis merupakan 

kemampuan dasar dari kemampuan lain yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan matematika. Berdasarkan hal itu, siswa diharapkan mempunyai 

kemampuan penalaran yang baik untuk mencapai tujuan dari pelajaran 

matematika.  
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Selain kemampuan penalaran matematis, siswa juga dituntut memiliki 

sikap disiplin. Istilah disiplin berasal dari bahasa Inggris yakni discipline, 

berarti: tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali 

diri, latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai 

kemampuan mental atau karakter moral, hukuman yang diberikan untuk 

melatih atau memperbaiki, kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi 

tingkah laku. Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Hal itu 

disebabkan dimanapun seseorang berada, di sana selalu ada peraturan tata 

tertib. Disiplin mendorong siswa belajar secara kongkrit dalam praktik hidup di 

sekolah maupun di rumah. Menurut F.W. Foster (Koesuma, D. 2010:17), 

disiplin merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin 

kondisi-kondisi moral yang diperlukan, sehingga proses pendidikan berjalan 

lancar dan tidak terganggu. Sikap disiplin siswa dalam pembelajaran 

matematika menunjang keberlangsungan  kegiatan belajara mengajar  di dalam 

kelas, sehingga materi tersampaikan secara maksimal kepada siswa. Jika materi 

tersampaikan secara maksimal kepada siswa maka diharapkan kemampuan 

penalaran siswa akan berkembang dengan baik.  

Berdasarkan uraian  di atas dan melihat realita di sekolah serta 

informasi dari guru dan pihak sekolah bahwa belum ada penelitian mengenai 

disiplin dan penalaran matematis yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 

Kedungbanteng, maka peneliti perlu melakukan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana tingkat disiplin dan tingkat kemampuan penalaran 

matematis siswa. Hasil deskripsi tersebut, guru dapat mengetahui pemetaan 
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kemampuan penalaran matematis dan sikap disiplin siswa, sehingga guru dapat 

memberikan treatment sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. 

Harapan dari pembelajaran matematika yang memberikan fasilitas belajar 

sesuai dengan karakteristik siswa dapat menjadikan mereka memiliki 

kemampuan penalaran matematis, yaitu mampu berpikir logis untuk 

menyelesaikan masalah. Guru juga dapat membentuk siswa untuk memiliki 

sikap disiplin, yaitu taat terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk 

melaksanakan penelitian tentang “Deskripsi Kemampuan Penalaran Matematis 

dan Sikap Disiplin Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Kedungbanteng”. 

  

B. Pertanyaan Penelitian/Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas jangkauanya, 

penelitian ini terbatas hanya pada: 

1. Bagaimana gambaran kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah Kedungbanteng? 

2. Bagaimana gambaran sikap disiplin siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Kedungbanteng? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Deskripsi kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Kedungbanteng. 
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2. Deskripsi sikap disiplin siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Kedungbanteng. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Sebagai bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan penalaran matematis dan sikap 

disiplin yang dimiliki dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan 

dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Memperoleh ilmu dan pengalaman selama penelitian.
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