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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang memegang 

peranan penting. Suatu negara dapat mencapai sebuah kemajuan jika 

pendidikan dalam negara itu baik kualitasnya. Tinggi rendahnya kualitas 

pendidikan dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya dari 

siswa, pengajar, sarana prasarana, dan juga karena faktor lingkungan. 

Salah satu mata pelajaran yang dapat mengajak siswa untuk mengasah 

otaknya adalah matematika. Matematika diajarkan di sekolah untuk dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan bernalar yaitu sistematis, logis, dan 

kritis dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam memecahkan 

masalah. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang menganggap 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan sehingga 

siswa menjadi malas untuk belajar. Walaupun keberhasilan belajar siswa 

tidak hanya bergantung pada faktor siswa saja tetapi bergantung pada guru 

dan instrumen pembelajaran. Dengan demikian penyelenggaraan proses 

pembelajaran menjadi hal yang menarik untuk ditelaah. 

Depdiknas menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran 

matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi 

matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatih 

melalui belajar materi matematika (Shadiq, 2004). Dalam hal ini bukan 
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berarti ilmu lain tidak diperoleh melalui penalaran, akan tetapi dalam 

matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio (penalaran), 

sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan pada hasil observasi atau 

eksperimen di samping penalaran. Matematika memiliki ciri-ciri khusus 

sehingga pendidikan dan pengajaran matematika perlu ditangani secara 

khusus pula. 

Kemampuan penalaran merupakan salah satu hal yang harus dimiliki siswa 

dalam belajar matematika. Selain karena matematika merupakan ilmu yang 

diperoleh dengan bernalar, tetapi juga karena salah satu tujuan dari 

pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, kemampuan berfikir logis, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. Kegiatan penalaran matematika 

menghasilkan suatu pengetahuan yang dikaitkan dengan suatu kegiatan 

berfikir bukan suatu paksaan. Materi matematika dan penalaran matematika 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami 

melalui penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar 

materi matematika (Shadiq, 2009). 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Bojongsari pada tanggal 20 

September 2014 kemampuan penalaran matematis siswa sebagian besar 

masih rendah. Hal ini terlihat ketika siswa diberikan permasalahan atau soal 

yang bervariasi dan tingkat kesulitan yang berbeda, siswa kesulitan untuk 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik 
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kesimpulan, memeriksa kesahihan suatu argumen, dan menemukan pola atau 

sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Dari hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan, rendahnya kemampuan 

penalaran matematis siswa disebabkan karena kurangnya minat siswa 

terhadap mata pelajaran matematika. Siswa lebih mementingkan mata 

pelajaran non akademik (keterampilan) dibandingkan mata pelajaran yang 

akademik (matematika, bahasa indonesia dan lain-lain).  

Rendahnya kemampuan penalaran matematis tersebut diperkuat dengan 

data hasil pretest kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII A dengan 

rata-rata nilai tes adalah 48,53, nilai tertinggi 73,3 dan nilai terendah 23,3. 

Hasil pretest ini pada umumnya siswa masih kesulitan dalam memahami soal, 

sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal dengan benar. Disamping 

itu guru belum memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi ide-

idenya. Siswa hanya menerima pendapat dari guru terhadap jawabannya yaitu 

benar atau salah sehingga siswa cenderung takut salah dalam menyelesaikan 

soal tersebut. Persepsi bahwa matematika menjadi mata pelajaran yang sulit, 

mengakibatkan siswa dalam kemampuan bernalar semakin lemah. Selain 

disebabkan oleh siswa, rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa 

juga disebabkan dari model pembelajaran yang kurang tepat dan suasana 

proses pembelajaran yang kurang tepat dan suasana proses pembelajaran 

matematika yang kurang menyenangkan sehingga membuat siswa cepat 

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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Pokok permasalahan yang terjadi sebenarnya ada pada siswa itu sendiri. 

Hal itu berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

proses pembelajaran. Selain itu juga model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru masih kurang menunjang dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran. Untuk itu perlu adanya pemilihan model pembelajaran yang 

tepat. Melalui pemanfaatan model pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bernalar. Proses pembelajaran yang 

semula berpusat dari guru dialihkan kepada dinamika siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model discovery learning. Model 

discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Dalam 

model pembelajaran penemuan (discovery learning) guru berperan sebagai 

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Bahan ajar tidak 

disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai 

kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, 

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat 

kesimpulan.  

Model discovery learning merupakan salah satu model yang ada pada 

kurikulum 2013. Dalam pembelajaran menggunakan discovery learning maka 

perlu ditambahkan dengan strategi group investigation untuk mendukung 
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siswa supaya lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

dengan strategi group investigation juga melibatkan siswa untuk lebih aktif 

dalam melakukan penemuan. Dengan demikian kemampuan berfikir 

matematis siswa dapat berkembang secara maksimal dan kegiatan kreatif 

siswa dapat terkomunikasikan melalui proses pembelajaran. Selain itu, siswa 

akan memahami bahwa proses pembelajaran yang menuntut siswa secara 

aktif menemukan informasi sendiri melalui bimbingan guru. Penelitian 

tindakan kelas ini difokuskan pada peningkatan kemampuan penalaran siswa 

SMP terhadap pelajaran matematika melalui discovery learning dengan 

strategi group investigation. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerapan discovery 

learning dengan strategi group investigation pada mata pelajaran matematika 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 1 Bojongsari? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas VIII A SMP N 1 Bojongsari melalui discovery 

learning dengan strategi group investigation.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat:  

1. Bagi Siswa  

Dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa pada 

materi pelajaran matematika pokok bahasan Teorema Pythagoras pada 

siswa kelas VIII A SMP N 1 Bojongsari.  

2. Bagi Guru  

Memberikan alternatif strategi pembelajaran bagi guru dalam 

mengajarkan materi pelajaran matematika melalui discovery learning 

dengan strategi group investigation untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Melalui discovery learning dengan strategi group investigation dapat 

dihasilkan penelitian pendidikan yang meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP N 1 Bojongsari akan 

lebih baik dalam pembelajaran matematika.  
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