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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Shadiq (2007: 2) mengatakan “Penalaran merupakan kompetensi dasar yang sangat 

penting sehingga harus dipelajari para siswa”. Salah satu matapelajaran yang berkaitan 

dengan penalaran adalah matematika. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Depdiknas 

(dalam Shadiq, 2007: 3) “Materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan 

penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika”. Berdasarkan hal 

tersebut matematika dapat meningkatkan kemampuan penalaran karena keduanya 

berkaitan.         

 Penalaran matematika dan penalaran merupakan suatu hal yang bersesuaian, yaitu 

matematika dapat dipahami menggunakan penalaran, dan penalaran dapat dilatih melalui 

belajar matematika, sehingga kemampuan penalaran matematika sangat penting. Begitu 

juga didukung dengan pernyataan Russel (dalam Sukayasa, 2009: 3) “Penalaran 

matematika merupakan komponen penting dalam belajar matematika dan merupakan alat 

untuk memahami abstraksi”. Dari sini peneliti mengidentifikasi bahwasannya penalaran 

matematika itu penting untuk perkembangan siswa dalam menghadapi tantangan masa 

yang akan datang. Gardner, et al., (Karunia, 2014: 82) mengungkapkan, bahwa “penalaran 

matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, 

mensitensis/mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah 

tidak rutin”.         

 Setelah melakukan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 1 Kauman. 

Peneliti memperoleh data kemampuan penalaran matematika siswa masih rendah. Dengan 

didukung hasil pretes yang dilakukan peneliti memperoleh data rata-rata prosentase sebesar 

59.39%. Akar penyebab dari penalaran yang masih rendah disebabkan oleh beberapa 

factor. Sebagian besar siswa masih belum dapat memahami maksud dari soal yang 

diberikan untuk dibawa kedalam bentuk matematika ditinjau dari hasil pekerjaan siswa 

pada saat pretes. Siswa juga belum bisa menarik sebuah kesimpulan yang disajikan pada 

soal-soal dari permasalahan yang diberikan ditinjau dari hasil pekerjaan siswa pada saat 

pretes. Dalam menganalisis dan menyelesaikan soal-soal yang menggunakan rumus 

sebagian besar siswa belum dapat menyelesaikan dengan baik ditinjau dari hasil pekerjaan 

siswa saat pretes. Siswa juga menganggap bahwa matematika adalah penghafal rumus. 

Dengan paparan yang ada, peneliti mengidentifikasi bahwa penalaran matematika siswa 

masih rendah.         

 Ada berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan penalaran siswa, salah 

satunya menerapkan soal-soal matematika yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang 

dibawa ke bentuk matematika. Siswa juga dapat mengembangkan sendiri kemampuan 

penalaran dengan belajar menggunakan teorema dan konsep matematika untuk 

menganalisa permasalahan yang ada. Salah satu cara untuk mengembangkan penalaran 

siswa didapat dalam pembelajaran matematika menggunakan Pendidikan Matematika 

Realistik
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Menurut Sa’adah (2010: 4) “Pendidikan matematika realistik (PMR) dikembangkan di 

Belanda oleh Institut Freudenthal”. PMR mengacu kepada pendapat Freudenthal bahwa 

matematika merupakan aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan realistas 

kehidupan. Pendekatan PMR, ini yang berpusat pada siswa dalam pembelajarannya dan 

lingkungan serta bahan ajar yang digunakan disusun sedemikian rupa sehingga siswa lebih 

aktif membangun pengetahuannya.     

 Menurut Sa’adah (2010: 4) “PMR mengangkat pembelajaran melalui persoalan 

persoalan dalam dunia nyata diharapkan siswa memahami makna pembelajaran tersebut”. 

Dengan begitu siswa dapat termotivasi kembali untuk terlibat dalam pembelajaran dan 

dapat mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk mengembangkan 

hal itu maka diperlukan siswa aktif dalam pembelajaran matematika yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari – hari dan bisa disesuaikan kognitif siswa.    

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2016: 4) 

memperoleh hasil rata prosentase dari tes awal 13,05 % menjadi 41,82%. Menurut Mullis 

et al. (dalam Herwati 2015: 12) mengatakan “PMR dapat meningkatkan kemampuan 

matematika bukan saja bagi siswa yang pintar tetapi juga siswa yang lemah”. Sedangkan 

menurut Kania (dalam Herwati 2015: 12) Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PMR dapat meningkatkan penalaran matematika siswa secara signifikan lebih baik, 

dibandingkan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran tradisional”.  

 Berdasarkan uraian yang telah dilakukan maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang kemampuan penalaran matematis siswa melalui pembelajaran matematika. Penulis 

akan melakukan penelitian pembelajaran yang dapat memberikan solusi suatu tindakan 

alternative. Dalam pembelajaran ini yang berorientasi pada pendekatan matematika 

realistik yang diharapkan siswa nanti dapat meningkatkan penalaran matematika siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Siswa juga belum bisa menarik sebuah kesimpulan yang disajikan pada soal. 

2. Siswa masih belum dapat memahami maksud dari soal yang diberikan untuk dibawa 

kedalam bentuk matematika. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Pendekatan PMR sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa setelah diterapkan 

pembelajaran dengan pendekatan PMR pada siswa? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum: 
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Mendiskripsikan penerapan pendekatan PMR untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematika siswa SMP Negeri 1 Kauman. 

2. Tujuan Khusus: 

Meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa SMP Negeri 1 Kauman melalui 

Pendekatan PMR. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas dua manfaat yaitu manfat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, manfaat teoristis pada penelitian ini adalah sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian yang menggunakan Pendekatan PMR. Selain itu juga untuk 

memberikan pandangan yang jelas pada guru tentang Pendekatan PMR untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ditujukan kepada siswa, guru dan sekolah antara lain sebagai berikut. 

a. Bagi siswa, memberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika siswa. 

b. Bagi guru, memberikan masukan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan 

tentang strategi pembelajaran matematika yang sesuai bagi siswa. 

c. Bagi sekolah, memberikan masukan dan sumbangan dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar matematika melalui strategi pembelajaran matematika yang sesuai. 

1.6 Batasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas pembahasan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Masalah yang diteliti adalah kemampuan penalaran matematika siswa, maka dalam 

penelitian ini perlu diadakannya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam 

penelitian ini fokus dan terarah. Pendekatan pembelajaran dalam penelitian ini adalah PMR 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kauman tahun pelajaran 2019/2020. Dengan 

materi pembelajaran pola bilangan. 

1.7 Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan salah pengertian terhadap judul skripsi dalam penelitian 

ini perlu dijelaskan beberapa definisi yaitu: 

1. Penalaran matematika adalah kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan, dan tertulis, mengajukan dugaan, memberikan alasan terhadap beberapa solusi 

dan menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi. 

2. Pendidikan matematika realistik adalah pembelajaran siswa menggunakan 

permasalahan realistik menjadi titik awal pembelajaran matematika. 


