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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan menghasilkan

siswa yang berkualitas, baik dilihat dari prestasi pada bidang akademik

maupun non akademik. Kualitas siswa yang dihasilkan oleh sekolah

tergantung pada intern siswa ( misalnya kecerdasan siswa dan usaha siswa )

dan faktor ekstern siswa ( misalnya fasilitas sekolah, guru, keluarga serta

lingkungan siswa ). Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi sudah tentu

akan memperlancar proses belajar-mengajar, yang akan menunjang

pencapaian hasil belajar yang maksimal yang pada akhirnya akan

meningkatkan mutu pendidikan. Dalam proses pembelajaran matematika

seringkali menimbulkan masalah dalam pembelajaran, akan tetapi siswa

belum bisa mengaplikasikan pengalamnnya dalam proses pembelajaran

sehari-hari. Pada soal penalaran, siswa sering kali tidak dapat

menyelesaikannya bila pengajar atau guru tidak membawa persoalan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan  pembelajaran berbasis masalah

yang proses pembelajaranya dengan pendekatan  siswa pada masalah nyata,

sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Di harapkan siswa

dapat membangun kemampuan penalaran yang lebih baik dalam matematika,

karena dengan pembelajaran yang cocok pasti siswa dapat cepat memahami

materi pelajaran yang sedang diajarakan.
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Namun setelah dilakukan kunjungan ke sekolah dan wawancara

dengan guru matematika diperoleh data nilai rata-rata ulangan akhir semester

ganjil tahun ajaran 2011/2012 yaitu untuk kelas VII SMP Negeri 1

Somagede. Untuk kelas VII A nilai rata-ratanya 67, untuk kelas VII B nilai

rata – ratanya 72 dan untuk kelas VII C nilai rata- ratanya 69 dengan kriteria

ketuntasan minimal (KKM) adalah 70. Nilai rata- rata yang diperoleh ketiga

kelas tersebut masih tergolong rendah karena hanya ada satu kelas yang

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan. Rendahnya

nilai rata-rata tersebut bisa dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan

penalaran siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes kemampuan penalaran

yang telah dilakukan yaitu :

Tabel 1.1 Nilai rata-rata tes kemampuan penalaran matematika kelas
VII smp Negeri 1 Somagede

No Kelas
Indikator Kemampauan Penalaran Rata – rata

nilai1 2 3 4 5 6
1 A 3,78 2,50 3,62 3,82 2,90 2,44 64
2 B 3,90 2,50 3,54 3,96 2,87 2,54 65
3 C 3,81 2,63 3,62 3,87 3,13 2,91 67

Seperti pada tabel diatas untuk kelas VII A nilai rata – ratanya adalah

64, untuk kelas VII B nilai rata – ratanya adalah 65 dan untuk kelas VIIC

nilai rata – ratanya  adalah 67 dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM)

adalah 70. Dari ketiga kelas tersebut nilai yang paling rendah adalah nilai dari

kelas VII A maka dari itu penulis menggunakan kelas tersebut sebagai objek

penelitian. Karena pembelajaran yang dilakukan guru hanya mencakup

tentang pemberian materi, cara menyelesaikan,  pemberian tugas sehingga

siswa cenderung jenuh dalam belajar.
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Berdasarkan wawancara dan tes, maka akar masalah yang muncul

pada proses belajar mengajar yaitu kurangnya kemampuan penalaran  siswa

yang dilihat dari hasil ulangan  materi sebelumnya. Selain itu metode

pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat karena pembelajaran yang

digunakan oleh guru merupakan pembelajaran konvensional sehingga

mengakibatkan siswa pasif dan hanya mendengarkan pelajaran yang

disampaikan guru karena hal tersebut siswa sulit untuk mencerna materi yang

disampaikan.

Selain itu, guru juga menyampaikan bahwa gejala rendahnya nilai

siswa kelas VIIA pada aspek penalaran sudah terlihat pada proses belajar

mengajar. Gejala – gejala tersebut antar lain: (a) siswa cenderung pasif (b)

siswa mudah putus asa dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan,

terutama permasalahan yang membutuh penalaran seperti soal cerita,

(c) siswa lebih suka mengobrol dengan teman sebangku dan bermain sendiri

dari pada memperhatikan penjelasan guru.

Salah satu pembelajaran yang mendukung siswa dalam kemampuan

penalaran dengan menggunakan matematika adalah pembelajaran yang

mengaitkan materi dengan penerapannya dalam kehidupan siswa sebagai

anggota masyarakat. Pembelajaran tersebut dimulai dari masalah nyata yang

pernah dialami atau dapat dipikirkan para siswa, dilanjutkan dengan kegiatan

bereksplorasi, lalu para siswa akan belajar matematika secara informal dan

diakhiri dengan belajar matematika secara formal. Shadiq (2009:9)

menyatakan bahwa proses pembelajaran yang menggunakan model seperti
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Pembelajaran Berbasis Masalah akan lebih baik menggunakan penalaran.

Oleh karena itu, pembelajaran yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan

kemampuan penalaran yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah. Karena

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan pembelajaran yang efetif

untuk berfikir tingkat tinggi.

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah suatu model yang

berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah

yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada

mereka untuk melakukan penyelidikan dan penemuan (Trianto ,2010).

Kegiatan dalam Pembelajaran Berbasis masalah diarahkan agar siswa dapat

mengalami sendiri dan bekerjasama dengan kelompok. Guru memandu siswa

menguraikan rencana menyelesaikan masalah menjadi tahap – tahap kegiatan;

guru memberi contoh mengenai penggunaan ketrampilan dan strategi yang

dibutuhkan supaya tugas – tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru

menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya

penyelidikan oleh siswa.

Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang

sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri

tentang dunia sosial dan sekitarnya sehingga hasil pembelajaran diharapkan

lebih bermakna bagi siswa. Demikian juga kemampuan penalaran matematika

dalam pokok bahasan segi empat dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian untuk

Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Kelas VIIA SMP
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Negeri 1Somagede Pada Materi Segiempat melalui pembelajaran berbasis

masalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dirumuskan

dalam penelitian ini adalah apakah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)

dapat meningkatkan penalaran matematika siswa kelas VIIA di SMP Negeri 1

Somagede pada materi bangun datar segi empat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan

penalaran siswa kelas VIIA  SMP Negeri 1 Somagede Pada materi Bangun

Datar Segi Empat melalui Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi guru, dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang

mereka hadapi dan mendapat tambahan wawasan serta ketrampilan

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu

pembelajaran.

2. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa

dan mempermudah siswa dalam mempelajari materi segiempat.
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3. Bagi sekolah, akan memberikan informasi yang baik tentang format

pembelajaran yang dapat dijadikan pilihan dalam rangka perbaikan

pembelajaran.
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