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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, serta 

melatih peserta didik dalam bekerjasama dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari (Aningsih, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan mata 

pelajaran matematika yang menyetak peserta didik memiliki kemampuan berpikir 

logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Melihat begitu pentingnya kemampuan 

penalaran pada pembelajaran matematika maka peserta didik dituntut untuk memiliki 

kemampuan tersebut. 

Penalaran merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta 

didik. Kemampuan penalaran peserta didik harus dikembangkan di dalam proses 

pembelajaran matematika (Riyanto, 2011). Hal tersebut sesuai dengan standar proses 

menurut NCTM (National Council of Teacher of Mathematics,2000) disebutkan bahwa 

“ada lima standar proses dalam pembelajaran, yaitu standar pemecahan masalah, 

standar penalaran, standar komunikasi, standar koneksi, dan standar representasi”. Hal 

ini tertuang dalam permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi yang 

menyebutkan “pada tingkat kelas VII-IX SMP/ MTs/ SMPLB/ paket B terdapat 

kompetensi inti ketrampilan yang harus dicapai peserta didik, yaitu menunjukkan 
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ketrampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

Penalaran adalah proses kemampuan atau aktiviatas berpikir untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan yang baru dengan cara berpikir logika pada konsep dan alasan yang 

diketahuinya berdasarkan fakta yang ada dengan pengetahuan sebelumnya (Susanti, 

2014).  

Penalaran jika diartikan merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu 

aktivitas berpikir yang sistematik untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu 

pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya 

telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Pada dasarnya setiap penyelesaian soal 

matematika apapun memerlukan penalaran. Penalaran matematis merupakan dasar  

untuk mendapatkan atau merangkai dalam pengetahuan matematika (Widjaya ,2010). 

Tingkat penalaran sangat mempengaruhi pada pemecahan masalah dengan 

hasil pemahaman, terstruktur dan runtut dalam mengerjakan permasalahan matematika 

(Tarigan, 2012). Dengan demikian, guru harus mampu membimbing peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan penalarannya sehingga peserta didik mampu 

mendalami ide–ide dan proses mengkontruksi pengetahuannya dalam bidang 

matematika. Penalaran matematis adalah suatu kondisi peserta didik yang akan 

memberikan pola pikir matematis dalam hal pengerjaan matematika. Dengan penalaran 

matematis, peserta didik dapat menyusun bukti yang ada dengan mengajukan dugaan 

dan menarik kesimpulan dengan benar dengan melakukan manipulasi terhadap 

permasalahan matematika (Sumartini, 2015). Pembentukan pola pikir secara bernalar 
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khususnya penalaran matematis yang membentuk kemampuan peserta didik tersebut. 

Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pelajaran matematika juga sangat 

diperlukan untuk memecahkan masalah dengan bernalar matematis.  

Pengembangan pembelajaran yang berorentasikan pada penalaran dapat 

dilakukan guru dengan memperhatikan kondisi lingkungan peserta didik. Pelajaran 

matematika seakan-akan melepas untuk mengembangkan kepribadian peserta didik. 

Pembelajaran matematika yang dianggap sebagai pelajaran yang menekankan faktor 

kognitif saja, padahal untuk mengembangkan kecakapan dalam kepribadain peserta 

didik adalah tugas semua mata pelajaran yang diajarkan sekolah. Menghadapi kondisi 

itu pembelajaran matematika harus mengubah citra mekanistik menjadi humanistik 

yang menyenangkan. Pembelajaran yang hanya bersifat kognitif dan sekarag harus 

berkutat pada semua aspek pendidikan, termasuk kepribadain dan sosial  (Rohmah, 

2006).     

Untuk dapat mengetahui pola pemikiran peserta didik salah satunya dengan 

mengajak berdiskusi dengan pendidik, sehingga peserta didik akan menyampaikan 

pemikiran mereka. Kepribadian dimungkinkan juga mempengaruhi kemampuan 

bernalar peserta didik. Hal ini dikarenakan penalaran merupakan aktivitas berpikir 

dalam pengambilan sebuah keputusan. Sadar atau tidak bahwa setiap orang 

berperilaku, bertindak, berbuat, berbicara, dan berpikir secara berbeda dimana oleh ahli 

psikologi disebut dengan kepribadian. Salah satu proses berpikir dapat diselidiki 

berdasarkan tipe kepribadian. Aspek kepribadian juga mempengaruhi tingkat 

kepercayaan diri, tanggung jawab dan motivasi belajar peserta didik. Dengan tipe 

kepribadian peserta didik yang berbeda pula akan berpengaruh tingkat kemampuan 
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belajar peserta didik  yang berbeda. Hal ini tingkat penalaran peserta didik pasti akan 

berbeda, tinggi rendahnya juga dipengaruhi setiap individu masing-masing peserta 

didik. Secara tidak langsung, perbedaan tipe kepribadian peserta didik  akan 

mempengaruhi tingkat penalaran matematis. Oleh karena itu tipe kepribadian peserta 

didik akan berpengaruh dalam mengembangkan penalaran matematis, khususnya pada 

pembelajaran matematika.  

Ada banyak teori yang dapat digunakan dalam memahami tipe kepribadian peserta 

didik . Salah satu teori yang sering digunakan dan terus dikembangkan adalah teori 

kepribadian Tipologi Hippocrates-Galenus. Menurut Tipologi Hippocrates-Galenus, 

kepribadian digolongkan menjadi empat yaitu: choleris, sanguinis, melancholis, dan 

phlegmatis. Walaupun sebenarnya tidak ada yang salah atau benar dengan metode belajar 

peserta didik , Akan tetapi, peserta didik  yang masuk dalam lingkungan cara belajar yang 

tidak sesuai dengan gaya belajarnya, tentu akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka penelitian ini akan dilihat profil peserta didik SMP dalam 

kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kepribadian choleris, sanguinis, 

melancholis, dan phlegmatic. Agar profil peserta didik dalam kemampuan penalaran 

matematis dapat diketahui dengan lebih baik. Memilih sekolah untuk penelitian dalam hal 

penalaran yang akan ditinjau dari kepribadian dan peneliti memilih SMP Plus Darusalam. 

Lingkungan sekolah tersebut juga banyak peserta didik dari luar kota Malang, sangat 

mungkin memiliki tingkat kepribadian yang berbeda-beda tiap individu. Pastinya akan 

mempengaruhi tingkat kognitif kemampuan peserta didik yang mengarah pada pola 

berpikir nalar.  
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Observasi yang dilakukan pada tanggal 10 juni 2017 di kelas VIII SMP Plus 

Darusalam dan berdasarkan hasil wawancara guru mata pelajaran matematika kelas 

VIII-B Pengamatan yang telah dilakukan di kelas VIII SMP Plus Darussalam yang 

berdasarkan wawancara guru mata pelajaran matematika kelas VIII-B SMP Plus 

Darussalam  bahwasannya kemampuan penalaran matematis 21 peserta didik dilihat 

dari hasil tugas yang diberikan oleh guru, terdapat 6 peserta didik berkemampuan tinggi 

dan memiliki nilai di atas rata-rata, 11 peserta didik berkemampuan sedang dan 4 

peserta didik berkemapuan rendah. Karena peserta didik  akan selalu dihadapkan pada 

pemecahan masalah, hubungan sebab akibat, pertanyaan dan jawaban logis. 

 Kemampuan penalaran individu peserta didik juga berbedaa-beda dilihat dari 

hasil pengerjaan permasalahan matematika. peserta didik kelas VIII-B SMP Plus 

Darussalam masih belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

yang membutuhkan penalaran, pola berpikir secara sistematis, logis dan terstruktur 

masih kurang. 

Peserta didik kelas VIII-B SMP Plus Darussalam dengan jumlah 21 peserta 

didik memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hasil observasi dengan menggunakan 

angket psikologi kepribadian peserta didik 4 peserta didik memiliki kepribadian 

koleris, 5 peserta didik berkepribadian sanguinis, 6 peserta didik berkepribadian 

plagmantis, dan 6 peserta didik berkepribadian melankolis. Hal-hal tersebut sesuai 

dengan hasil angket kepribadian dan wawancara dengan guru matematika kelas VIII-B 

SMP Plus Darussalam. Dengan hasil jawaban yang berbeda-beda dan sifat kepribadian 

peserta didik  yang berbeda juga mempengaruhi hasil dan kemampuan penalaran 

matematis mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
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tentang proses penalaran matematis yang ditinjau dari kepribadian peserta didik pada 

kelas VIII di SMP Plus Darusalam. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

permasalahan yaitu bagaimana penalaran matematis ditinjau dari kepribadian Tipologi 

Hippocrates-galenus peserta didik SMP Plus Darusalam? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses penalaran matematis ditinjau dari kepribadian Tipologi 

Hippocrates-galenus peserta didik SMP Plus Darusalam. 

1.4 Pembatasan Masalah 

1. Materi Pokok Pembahasan 

Pelajaran matematika pada penelitian ini dibatasi dengan materi (SPLDV). 

2. Tempat Penelitian 

Sekolahan yang akan menjadi tempat penelitian ini di kelas VIII SMP Plus 

Darussalam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu untuk memberikan 

landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam 

rangka mengetahui penalaran matematis peserta didik ditinjau dari kepribadian. Selain 

manfaat teoritis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat 
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praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran dan memperluas wawasan bagi guru tentang 

kepribadian peserta didik yang mempengaruhi hasil bernalar peserta didik secara 

matematis. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Penalaran merupakan suatu proses atau suatu aktivitas berpikir logis untuk menarik 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan data dan 

peristiwa yang ada. 

2. Penalaran matematis merupakan proses berpikir mengenai permasalahan dan objek 

matematika terhadap model, fakta, sifat, hubungan yang ada mengikuti argumen 

dan penarikan kesimpulan secara logis untuk memperoleh penyelesaian. 

3. Kepribadian Tipologi Hippocrates-galenus adalah sifat dasar manusia yang sangat 

mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka yang cenderung berbeda pada 

masing-masing individu. 

a) Koleris memiliki sifat kepribadian yang cenderung untuk berpikir keras dan 

percaya diri. 

b) Sanguinis memiliki sifat yang cenderung kurang perhatian dengan detail dan 

cepat, bosan dengan yang detail. 

c) Plagmantis memiliki sifat yang ukup bisa diandalkan, tetapi juga membutuhkan 

rasa percaya diri yang lebih. 
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d) Melankolis memiliki sifat yang terencana, teratur dan terstruktur, berpikir 

spontan, berpikir logis, karena lebih menggunakan alasan yang jelas dari pada 

emosi saja. 

 


