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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kurikulum pendidikan nasional, mata pelajaran matematika selalu 

diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan tingkatan kelas dengan proporsi 

waktu yang jauh lebih banyak daripada mata pelajaran lainnya. Secara tidak 

langsung, hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan potensi siswa. Kemampuan-

kemampuan matematika yang diharapkan dapat dicapai siswa mulai tingkat 

dasar hingga tingkat menengah sesuai dengan standar proses. Sesuai dengan 

apa yang dirumuskan dalam NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics) pada tahun 2000, standar matematika sekolah meliputi standar 

isi atau materi (mathematical content) dan standar proses (mathematical 

processes). Standar proses diantaranya meliputi pemecahan masalah (problem 

solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), koneksi 

(connection), komunikasi (communication), dan representasi (representation). 

Salah satu kemampuan yang dituntut dalam pembelajaran matematika di 

sekolah adalah kemampuan penalaran. 

Permasalahan yang mendasar dalam dunia pendidikan adalah rendahnya 

kualitas proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal 

ini ditunjukkan oleh rendahnya penalaran dan kemampuan dalam 

memecahkan masalah. Berdasarkan hasil survey dari TIMSS (Trends in 

Mathematics and Science Study) pada tahun 2011, Indonesia menempati 

Deskripsi Proses Berpikir …, Ita Juli Astari, FKIP UMP, 2016



2 
 

posisi 38 dari 42 negara dengan skor rata – rata prestasi matematika yaitu 

386. Perlu diketahui bahwa domain yang diukur dalam TIMSS ada dua, yaitu 

domain isi dan domain kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, 

aljabar, geometri, dan peluang. Domain kognitif yang diukur dari TIMSS 

yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Oleh sebab itu, pembelajaran 

matematika ditingkat SMA/MA seharusnya lebih banyak berorientasi pada 

bagaimana cara mengembangkan penalaran siswa dalam menyelesaikan 

persoalan dalam matematika. Hal ini perlu mendapat penekanan agar 

pembelajaran matematika lebih bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan 

siswa.  

Pengajaran matematika di sekolah merupakan salah satu cara dalam 

meningkatkan kualitas proses berpikir matematis siswa, salah satunya yaitu 

kemampuan penalaran analogi. Kemampuan penalaran analogi merupakan 

salah satu kemampuan penalaran yang penting dikuasai oleh siswa, karena 

analogi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penalaran. Penalaran analogi 

tersebut dapat membantu siswa memahami soal melalui perbandingan dengan 

soal lain dengan cara mencari keserupaan sifat diantara soal yang 

dibandingkan. Penalaran analogi pun sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ketika kita melakukan penalaran analogi artinya kita melakukan 

proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang sesuatu hal berdasarkan 

kesamaan yang ada dalam pengetahuan dan pemahaman kita. Berpikir 

analogi akan memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyusun 
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pemikiran yang jelas, tepat, dan logis. Oleh karena itu, proses berpikir analogi 

matematis secara tepat sangat diperlukan siswa.  

Berpikir analogi akan mengantarkan ke penemuan berikutnya yang akan 

sangat bermanfaat bagi siswa. Isoada dan Katagiri (Shadiq, 2004) 

mengatakan bahwa berpikir analogi sangat penting dalam membentuk 

persepsi dan menemukan pemecahan masalah. Dengan proses atau aktivitas 

berpikir yang mengaitkan kesamaan antara pengetahuan yang sudah dimiliki 

dengan masalah yang dihadapi. Dalam berpikir analogi, cara membandingkan 

dua permasalahan dapat menggunakan masalah sumber dan masalah target. 

Dalam menyelesaikan masalah target menggunakan masalah sumber tersebut, 

terdapat komponen atau tahapan proses berpikir analogi matematis yaitu 

encoding (pengkodean), inferring (penyimpulan), mapping (pemetaan), dan 

applying (penerapan). 

Seseorang dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik apabila 

didukung oleh kemampuan menyelesaikan masalah yang baik pula. 

Kemampuan yang ada pada diri seseorang dalam menghadapi suatu tantangan 

atau masalah dan mencari penyelesaian dari masalah tersebut dikenal dengan 

Adversity Quotient (AQ). Stolz (2000) merumuskan tiga kategori respon 

seseorang terhadap tantangan – tantangan, yaitu: Climbers atau para pendaki 

(AQ tinggi), Campers atau mereka yang berkemah (AQ sedang), dan Quitters 

atau mereka yang berhenti (AQ rendah). Mengingat setiap siswa memiliki 

kemampuan mengatasi masalah yang berbeda, tentu hal ini akan memberikan 

dampak yang berbeda pula ketika siswa menyelesaikan masalah.  
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SMA Negeri 1 Bukateja terletak di Jl.Raya Purwandaru, Bukateja. SMA 

Negeri 1 Bukateja merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di 

Purbalingga, memiliki guru atau tenaga pengajar yang profesional di 

bidangnya serta ditunjang oleh fasilitas sekolah yang memadai. SMA Negeri 

1 Bukateja memiliki siswa – siswi yang berprestasi baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik serta terampil dalam pelajaran. Siswa – 

siswi kelas XI SMA Negeri 1 Bukateja berasal dari daerah yang berbeda, 

tidak hanya berasal dari wilayah Bukateja tetapi juga ada banyak siswa yang 

berasal dari daerah Rembang serta Purwokerto. Mereka berasal dari latar 

belakang keluarga yang berbeda pula. Latar belakang yang dimaksud adalah 

pendidikan, pekerjaan serta tingkat pendapatan orang tua siswa. Ada siswa 

yang orang tuanya hanya tamatan Sekolah Menengah dan bekerja sebagai 

petani ataupun buruh pabrik dengan pendapatan yang cukup bahkan minim. 

Namun, ada juga siswa yang orang tuanya tamatan perguruan tinggi dan 

bekerja sebagai karyawan swasta ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 

pendapatan yang cukup tinggi. Latar belakang tersebut merupakan salah satu 

faktor yang mungkin mempengaruhi daya juang yakni semangat dan motivasi 

siswa dalam menempuh kehidupannya masing – masing.  

Perbedaan tersebut juga memungkinkan perbedaan daya juang masing – 

masing siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Adversity 

Quotient (AQ) akan mengukur kemampuan siswa dalam merespon dan 

mengatasi setiap tantangan. Oleh karena itu, Adversity Quotient (AQ) 

berperan penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa 
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dalam merespon serta mengatasi tantangan (masalah) matematika yang 

diberikan saat pembelajaran di kelas. Tantangan atau masalah matematika 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah soal – soal berpikir analogi 

matematis. 

Perbedaan-perbedaan individual siswa yang telah dipaparkan sebelumnya 

menjadi suatu keunikan dalam proses pembelajaran. Keunikan – keunikan 

tersebut diharapkan dapat mendukung proses penelitian. Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki peranan penting khususnya bagi guru matematika 

untuk dapat mengembangkan penalaran siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika menggunakan penalaran analogi dengan melihat proses berpikir 

analogi matematis masing – masing siswa berdasarkan kemampuannya dalam 

merespon serta mengatasi masalah matematika tersebut. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, pada penelitian ini akan mendeskripsikan proses berpikir analogi 

matematis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bukateja ditinjau dari Adversity 

Quotient (AQ). 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian terbatas pada gambaran proses berpikir 

analogi matematis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bukateja ditinjau dari 

Adversity Quotient (AQ) pada materi statistika, peluang dan suku banyak 

tahun ajaran 2015/2016. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir 

analogi matematis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bukateja ditinjau dari 

Adversity Quotient (AQ). 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, siswa, guru dan 

juga sekolah sebagai berikut :  

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat melatih dan mengembangkan kemampuannya dalam 

memecahkan soal analogi matematis. Selain itu, siswa dapat meningkatkan 

kemampuan Adversity Quotient (AQ) yang dimilikinya. 

2. Bagi Guru  

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guru dalam memahami proses 

berpikir analogi matematis siswa berdasarkan kemampuan Adversity 

Quotient (AQ) masing – masing siswa. Selain itu, guru juga dapat 

memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan AQ 

yang dimilikinya. 

3. Bagi Sekolah  

Dapat memberi strategi pembelajaran yang sesuai dalam meningkatkan 

kemampuan belajar siswa dalam sekolah tersebut. 
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4. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat mengetahui bagaimana proses berpikir analogi matematis 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bukateja ditinjau dari Adversity Quotient 

(AQ). 
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