
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan. 

Seseorang bisa menyikapi berbagai fenomena dan permasalahan yang mereka 

hadapi dengan lebih baik dengan dasar pemahaman matematika yang cukup, 

dalam arti memiliki logika berpikir yang baik. Bagaimana seseorang merespon 

sebuah permasalahan yang ditemui setiap hari dengan cepat dan baik dalam 

mengambil keputusan, lebih menggunakan perasaan daripada logika (dalam 

porsi tertentu) atau salah dalam menentukan prioritas dapat mengakibatkan 

hasil yang benar-benar berbeda dari yang diharapkan. 

Siswa dalam pembelajaran matematika biasanya dihadapkan dengan 

masalah matematika dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Dengan demikian, diperlukan proses mental sadar yang berupa proses berpikir 

analitik dan logika dalam menyelesaikan masalah matematika. Akan tetapi, 

terkadang siswa dalam menyelesaikan masalah matematika mereka 

menggunakan dugaan atau klaim suatu pernyataan tanpa harus dengan 

membuktikan. Dalam hal ini berarti mereka tidak menggunakan proses berpikir 

analitik dan logika dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, ada 

aktivitas mental yang berbeda dari kognisi formal (berpikir analitik dan logika) 

dalam mengoperasikan kegiatan matematika, termasuk pula dalam 

memecahkan masalah matematika. Aktivitas matematika yang berbeda dari 
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kognisi formal tersebut disebut intuitive cognition (kognisi intuitif), atau 

intuition (intuisi).  

Konsep intuisi yang dikemukakan oleh Fischbein (1987) adalah proses 

mental (kognisi) segera yang disetujui secara langsung tanpa pembenaran dan 

bukti-bukti. Fischbein menjelaskan bahwa berpikir intuitif berperan dalam 

memahami pernyataan-pernyataan matematika. Fischbein juga menyatakan 

bahwa berpikir intuitif memiliki karakteristik-karakteristik, antara lain: self-

evidence, intrinsic certainty, perseverance, coerciveness, theory status, 

extrapolativeness, globality, dan implicitness.  

Burton (1999) menyatakan bahwa berpikir intuitif merupakan unsur 

penting dalam matematika. Kemampuan berpikir intuitif mempunyai peran 

dalam matematika sebagai upaya untuk menghubungkan atau membuat 

lompatan ketika mereka tidak atau belum menemukan adanya jalur logis yang 

menghubungkan beberapa fakta atau gagasan teoritis. Kemampuan berpikir 

intuitif menjembatani antara pengalaman informal anak dengan objek 

matematika dengan pengetahuan formal matematika. Kemampuan berpikir 

intuitif sangat dibutuhkan bagi siswa dalam matematika untuk memecahkan 

masalah matematis karena dalam kegiatan ini siswa harus dapat segera 

memprediksi jawaban yang benar sehingga mereka dapat mengeksplorasi 

masalah dengan konsep atau rumus matematika untuk mengidentifikasi 

masalah tersebut.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir intuitif 

matematika siswa, salah satunya adalah kecerdasan. Kecerdasan erat kaitannya 
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dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Perlu disadari bahwa 

setiap manusia lahir dengan dibekali perangkat berpikir yaitu otak. Otak 

manusia memiliki wilayah-wilayah kecerdasan, ini berarti setiap manusia 

terlahir dengan memiliki potensi untuk menjadi cerdas. Akan tetapi yang 

membuat setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda adalah pemberian 

perlakuan atau stimulus positif pada masing-masing wilayah kecerdasan 

(DePorter, 1999). Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmadi (2013) bahwa 

kecerdasan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa.   

Menurut Arifin (2011) prestasi dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang 

dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Prestasi belajar pada umumnya 

berkenaan dengan aspek pengetahuan. Prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat parenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tinggi dan rendahnya prestasi belajar siswa, termasuk di 

dalamnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut sering kali 

menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan siswa.  

SMP Negeri 1 Banyumas terletak di Jalan Alun-alun Banyumas, 

Sudagaran, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. SMP Negeri 1 

Banyumas dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan sekolah ini memiliki 

siswa-siswi yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non 
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akademik. Latar belakang siswa di sekolah tersebut bermacam-macam yang 

memungkinkan adanya perbedaan karakter pada masing-masing siswa. Dari 

adanya perbedaan karakter pada masing-masing siswa tersebut memungkinkan 

adanya perbedaan dalam kemampuan memahami dan menyerap informasi yang 

diberikan disekolah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dengan prestasi belajar 

yang berdeda memungkinkan setiap siswa juga mempunyai kemampuan 

berpikir intuitif yang berbeda-beda. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir 

intuitif dalam matematika itu penting dan setiap siswa dengan prestasi belajar 

yang berbeda memiliki kemampuan berpikir intuitif dengan derajat yang 

berbeda-beda. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan berpikir intuitif dalam matemtika ditinjau 

dari prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Banyumas. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada deskripsi kemampuan berpikir 

intuitif dalam matematika ditinjau dari prestasi belajar siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 1 Banyumas tahun ajaran 2016/2017. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir intuitif dalam matematika ditinjau dari 

prestasi belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Banyumas tahun ajaran 

2016/2017. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi masukan bagi 

dunia pendidikan matematika. Beberapa manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman kepada siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematis dengan menggunakan kemampuan berpikir intuitif. 

2. Bagi Guru 

Mengetahui gambaran kemampuan berpikir intuitif dalam matematika 

masing-masing siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti dalam mendeskripsikan 

kemampuan berpikir intuitif siswa dalam matematika.
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