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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas belajar yang terencana 

dengan adanya keterlibatan informasi, lingkungan, metode, media, dan sumber 

belajar untuk memudahkan siswa dalam belajar (Suprihatiningrum, 2013). Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa usaha yang diimplementasikan oleh pendidik ini dapat 

membantu siswa dalam menerima pengetahuan yang diberikan dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Surayya, Subagia, & Tika (2014), peranan guru 

merupakan kunci penting dalam pembelajaran agar berlangsung secara efektif. 

Lebih lanjut, peran guru tidak hanya sebagai sumber ilmu melainkan juga sebagai 

fasilitator dan motivator. Hal ini dapat dikatakan bahwa peranan penting ini dapat 

dilihat dari bagaimana tindakan guru dalam proses pembelajaran. Nugrahaningsih 

(2012) menyatakan bahwa salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam 

mempersiapkan peserta didik yakni matematika. Sehingga dalam pembelajaran 

matematika haruslah didesain agar siswa mencapai kemampuan-kemampuan 

matematis yang merupakan tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri. 

Kemampuan-kemampuan matematis yang harus dimiliki peserta didik 

terhadap pembelajaran matematika yaitu berkomunikasi, bernalar, memecahkan 

masalah, koneksi matematis, dan pembentukan sikap positif terhadap matematika 

(NCTM, 2000). Lebih lanjut diungkapkan bahwa kompetensi penting yang harus 

dimiliki oleh siswa yaitu penalaran matematis dan komunikasi matematis, karena 

hal tersebut merupakan tujuan dari belajar matematika (Habsah, 2017). Selain itu,
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pada kurikulum 2013 saat ini juga dijelaskan bahwa salah satu kemampuan dalam 

kompetensi inti pembelajaran matematika khususnya untuk kelas VIII dan IX SMP 

adalah menalar (Kemendikbud, 2014). Sehingga dapat dikatakan bahwa yang 

menjadi aspek penting dalam proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran 

matematika yaitu kemampuan bernalar siswa. 

Safrida, As’ari, & Sisworo (2016) mengatakan bahwa penalaran dikatakan 

sebagai proses dari fakta, data, pernyataan-pernyataan yang sudah diketahui 

maupun diasumsikan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang logis dan valid. 

Penalaran matematis mengacu pada kemampuan dalam berfikir secara logis, 

menggambarkan secara visual ataupun memodelkan dalam bentuk matematika, 

serta menjelaskan kembali dan membenarkan dari suatu solusi atau argumen 

(Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001). Kemampuan bernalar berperan penting 

dalam mengembangkan penguasaan konsep (Isnaeni et al., 2018). Sehingga, dengan 

menggunakan penalaran matematisnya, siswa dapat menunjukkan pemahaman 

mereka terhadap konsep-konsep matematika mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan kata-kata dan angka (Schwanke, 2008). Selain itu siswa dapat 

mengembangkan dan mengekspresikan suatu ide, argumen, dan bukti matematis 

dalam berbagai permasalahan matematika (NCTM, 2000). 

Namun keadaan di lapangan menyatakan bahwa kemampuan bernalar siswa 

masih tergolong rendah. Hal ini seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nursyahidah, Saputro, & Prayito (2016) di SMP, yang menyatakan bahwa 

kemampuan bernalar siswa dalam hal mengidentifikasi dugaan, mengevaluasi 

argumen, dan membangun pembuktian matematis masih tergolong dalam 

persentase yang rendah. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Gunhan 
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(2014) juga menyatakan bahwa penalaran siswa dalam membenarkan argumen, 

mengaitkan materi, memvisualisasikan objek masih kurang. Selain itu berdasarkan 

hasil studi TIMSS kelas VIII pada mata pelajaran matematika di tahun 2011, 

Indonesia pada domain kognitif reasoning hanya mencapai 17% (Mullis, Martin, 

Foy, & Arora, 2012). Menanggapi hal ini, maka kemampuan bernalar siswa perlu 

ditingkatkan, yakni salah satu caranya dengan memberikan soal-soal penalaran 

TIMSS yang memuat masalah-masalah matematika dalam proses pembelajarannya.  

Soal TIMSS, terutama pada TIMSS 2015, sekitar dua pertiga dari soal 

tersebut membutuhkan keterampilan dalam hal penerapan dan penalaran siswa, 

karena memang pada dasarnya penyusunan soal TIMSS didasari pada domain 

kognitif yang meliputi knowing, applying, dan reasoning (Grønmo, Lindquist, 

Arora, & Mullis, 2013). Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa soal penalaran TIMSS 

merupakan soal TIMSS yang disusun berdasarkan domain kognitif reasoning 

dengan memenuhi kriteria dalam menganalisis, mengintegrasi, menarik 

kesimpulan, memberikan alasan, mengevaluasi, dan menggeneralisasikan  Di 

samping itu, soal-soal penalaran TIMSS merupakan jenis soal atau masalah non-

rutin (Grønmo, Lindquist, Arora, & Mullis, 2013). Di mana masalah non rutin 

merupakan masalah matematika yang tidak dapat dikenali prosedur 

penyelesaiannya secara langsung, sehingga diperlukan dalam menentukan 

hubungan atau pola tertentu untuk menentukan solusinya. (Lutfiananda, 

Mardiyana, & Saputro, 2016). Untuk itu, dengan adanya soal-soal penalaran 

TIMSS siswa dapat menyelesaikan masalah yang nantinya akan berdampak pada 

penalaran siswa.  
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Selain itu, bisa atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah dapat dilihat dari 

proses berfikir siswa yang terstruktur. Proses berfikir terstruktur disini tentu saja 

merupakan berfikir kepada dirinya sendiri yang berkaitan dengan kesadaran siswa 

terhadap kemampuannya dalam memecahkan masalah, di mana proses ini disebut 

metakognisi (Gartmann & Freiberg, 1989).  Proses metakognisi ini terjadi sebelum, 

selama, dan setelah dalam proses pemecahan masalah (Flavell, 1979). Sehingga 

proses metakognisi dalam diri siswa dapat berperan penting dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika, membantu siswa dalam mengenali adanya 

masalah yang perlu dipecahkan, mengetahui apa sebenarnya masalahnya, serta 

mengerti bagaimana mencari solusinya (Kuzle, 2007).  

Menurut Waskitoningtyas (2015) bahwa metakognisi siswa bukan menjadi 

perhatian pendidik untuk diasah maupun dikembangkan, sehingga peserta didik 

kurang memaksimalkan kemampuan metakognisi yang dimilikinya. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih (2012) menunjukkan 

bahwa pada siswa kelompok rendah, proses metakognisinya dalam menyelesaikan 

masalah yaitu tidak memahami langkah-langkah atau prosedur yang telah 

dilakukannya, serta rumus yang dianggapnya benar namun pada dasarnya kurang 

tepat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah, sehingga berdampak pada solusi 

yang salah. Hal ini membuktikan bahwa proses metakognisi siswa juga menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Malang pada tanggal 26 Februari 2018, guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi sebelumnya dengan tujuan mereview sebelum 

dimulainya pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan. Sebagian siswa 
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antusias dalam menjawab, namun sebagian pula siswa hanya diam dan 

mendengarkan jawaban dari siswa lain ataupun guru. Pembelajaran dimulai dengan 

meminta siswa membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari, kemudian 

guru menjelaskan yang tidak dimengeri oleh siswa. Guru memberikan contoh dan 

pembahasannya terkait permasalahan yang ada pada materi tersebut. Setelah itu, 

guru menyuruh siswa mengerjakan soal-soal yang terdapat di buku ajar dengan 

berkelompok. Satu persatu soal akan dibahas, namun guru membahasnya dengan 

meminta beberapa siswa yang bisa menjawab untuk mengerjakannya di depan 

untuk dibandingkan jawabannya. Langkah-langkah penyelesaian dari siswa yang 

maju tersebut cenderung sama, namun salah satu kelompok menuliskannya secara 

sistematis.  

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika di SMP Negeri 8 

Malang, metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode ceramah dan diskusi. 

Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan materi dan waktu yang tersedia. 

Selama kegiatan belajar mengajar tersebut guru mencoba membangun keaktifan 

siswa dengan meminta siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan terkait materi 

yang sudah diajarkan di depan kelas. Soal-soal latihan yang diberikan kepada siswa 

hanya beracu pada buku ajar yang disediakan sekolah. Melihat soal-soal yang ada 

di buku ajar tersebut, soal-soal tersebut merupakan jenis soal rutin, yang prosedur 

penyelesaiannya sudah jelas. Sehingga dibutuhkan suatu model ataupun metode 

pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan bernalar dan terstrukturnya 

proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal matematika.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMP 

Negeri 8 Malang menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran matematika yang 
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dilakukan guru menggunakan metode ceramah dan diskusi. Namun, penerapan 

metode diskusi masih belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan waktu. Di 

samping itu, karena siswa cenderung terbiasa mengerjakan soal-soal rutin yang 

dapat diketahui jawabannya langsung dan cenderung mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal dalam bentuk cerita, berdampak dalam kemampuan bernalar 

siswa dalam aspek menganalisis, memberikan alasan, dan menggenarilisasikan. 

Serta proses berpikir siswa juga kurang terstruktur, karena sebagian besar siswa 

masih jarang yang mengaplikasikan langkah-langkah “diketahui, ditanya, dan 

jawab” yang menjadi langkah pertama dalam menstrukturkan proses 

metakognisinya.  

Menurut In’am (2016) mengatakan bahwa proses dalam memecahkan suatu 

permasalahan matematika tergolong rumit dan melibatkan proses berfikir serta 

penalaran siswa secara mandiri. Maka diperlukan upaya lain dalam mengatasi 

permasalahan penalaran dan proses metakognisi siswa. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menerapkan metode dan model pembelajaran yang efektif 

dan mampu memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal 

ini juga seiring perubahan pola pikir pada implementasi kurikulum 2013 yaitu dari 

yang teacher-centered menuju student-centered dan dari pasif menuju aktif 

menyelidiki (Kemendikbud, 2014). Salah satu langkah lanjut yang dapat di ambil 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan  metode problem solving. 

Menurut Azlina (2010) metode Think Pair Share dapat dikatakan dapat 

dikatakan sebagai teknik pembelajaran dengan siklus tertentu dimulai dari siswa 

mendengarkan suatu pertanyaan maupun permasalahan, kemudian diberikan waktu 
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untuk berfikir secara individu yang nantinya akan didiskusikan kembali secara 

berpasangan, dan diakhiri dengan presentasi terhadap kelompok besar atau kelas. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa karena dalam proses pembelajaran ini terjadi diskusi 

mengenai ide yang mereka peroleh terhadap strategi pemecahan yang mungkin 

dapat dilakukan, maka konstruksi pengetahuan akan terjadi. Melalui model 

pembelajaran dapat memungkinkan siswa untuk mengungkap penalaran mereka, 

merefleksikan kemampuan berpikirnya, dan mendapatkan umpan balik sesegera 

mungkin mengenai pemahaman mereka (Kothiyal, Majumdar, Murthy, & Iyer, 

2013). Sehingga diharapkan melalui model pembelajaran ini dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa. 

Hal tersebut terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Amnah (2011) 

bahwa dengan adanya penerapan model Think Pair Share dapat berpengaruh 

terhadap keterampilan metakognisi dan hasil belajar kognitif siswa yang tentu saja 

melibatkan penalaran siswa. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hartini, Maharani, & Rahman (2016) bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TPS dapat memiliki peran positif terhadap kemampuan-kemampuan 

matematis siswa, salah satunya kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa.  

Walaupun model think pair share memiliki dampak yang baik terhadap 

kemampuan-kemampuan matematis siswa, akan lebih baik jika model think pair 

share ini ditunjang dengan metode pembelajaran yang dapat membantu siswa 
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dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu model pembelajaran yang 

cocok untuk dipadukan yaitu metode pembelajaran problem solving. 

Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang menyajikan 

permasalahan-permasalahan yang tujuannya siswa dilatih dalam mengidentifikasi 

permasalahan untuk menemukan solusi yang tepat, kemudian 

mengkomunikasikannya secara lisan (Suhendri & Mardalena, 2015). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa dengan adanya permasalahan yang diberikan kepada siswa 

melalui metode pembelajaran ini, dapat mendorong siswa untuk mengetahui 

penyelesaian masalahnya dengan langkah-langkah yang sistematis (Utami, 

Waluya, & Mashuri, 2014). Melalui langkah-langkah penyelesaian masalah yang 

sistematis tersebut bertujuan agar siswa dapat mengetahui bagaimana berfikir 

secara sistematis dan logis siswa dalam mengatasi suatu masalah-masalah yang 

dihadapi (Suparwadi, 2014). Cara berfikir yang sistematis dan logis tersebut 

dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan bernalar dan proses 

metakognisi siswa. 

Metode problem solving ini berdampak baik terhadap kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparwadi 

(2014) menyatakan bahwa penerapan metode ini dapat meningkatkan pemahaman 

matematika dan minat belajar siswa, walaupun belum maksimal. Begitu pula 

dengan penelitian yang diungkapkan oleh Bey & Asriani (2013) terlihat bahwa 

sebanyak 23 siswa dari 30 siswa telah memperoleh nilai minimal 65 dengan 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 76,67%, yang artinya aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan dari keadaan awal di mana  19 siswa dari 30 siswa 
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telah memperoleh nilai minimal 65 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 63,33%. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian terhadap model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan metode problem solving sudah banyak 

diteliti. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu 

dalam proses pembelajaran tidak dilakukan secara terpisah antara model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan metode problem solving, namun 

peneliti memadukan antara model pembelajaran Think Pair Share dengan metode 

problem solving. Dengan kata lain dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Think Pair Share, terdapat metode problem solving yang berperan 

dalam langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Selain itu, soal-soal mengenai 

masalah matematika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal-soal penalaran 

TIMSS. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan atau  

keterlaksanaan dari model Think Pair Share (TPS) dengan metode problem solving, 

serta kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal penalaran TIMSS melalui model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

problem solving. Hal ini dikarenakan antara model dan metode tersebut melibatkan 

yang namanya masalah, terlebih lagi dengan keadaan sekarang yakni implementasi 

kurikulum 2013 yang terjadinya pergeseran pola berfikir terhadap 

pembelajarannya. Di samping itu kemampuan bernalar dan proses metakognisi 

siswa juga merupakan kunci dalam pembelajaran matematika. Untuk itu, akan 

dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Bernalar dan Proses 
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Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Soal TIMSS Melalui Model Think Pair 

Share (TPS) dengan Metode Problem Solving”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan model think pair share dengan metode problem solving 

pada pembelajaran matematika? 

b. Bagaimana kemampuan bernalar siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

penalaran TIMSS menggunakan model think pair share dengan metode 

problem solving? 

c. Bagaimana proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal penalaran 

TIMSS menggunakan model think pair share dengan metode problem solving? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan peneliti adalah 

untuk: 

a. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran think pair share dengan 

metode problem solving 

b. Mendeskripsikan kemampuan bernalar siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

penalaran TIMSS menggunakan model think pair share dengan metode 

problem solving. 

c. Mendeskripsikan dan mengetahui proses metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal penalaran TIMSS menggunakan model think pair 

share dengan metode problem solving. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terhadap berbagai pihak 

adalah: 

a. Bagi sekolah 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi 

pihak sekolah sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas pada umumnya dan khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para guru untuk 

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan metode 

problem solving untuk meningkatkan kemampuan bernalar dan proses 

metakognisi siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 

c. Bagi siswa 

Penerapan pembelajaran ini memberikan ruang dan kesempatan bagi siswa 

dalam mengembangkan kemampuan bernalarnya serta menstrukturkan proses 

berpikirnya dalam memecahkan masalah non-rutin terutama dalam soal-soal 

penalaran TIMSS secara sistematis. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah 

terhadap masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. 
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1.5 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian tidak meluas dan lebih 

terarah maka peneliti melakukan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian hanya akan dilakukan pada siswa kelas VIII A di SMP Negeri 8 

Malang tahun ajaran 2017/2018 pada semester genap. 

b. Peneliti akan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

dengan metode problem solving. 

c. Peneliti hanya akan mengukur kemampuan bernalar pada aspek menyajikan 

pernyataan matematika, memanipulasi matematika, memberikan bukti atau 

alasan, dan menarik kesimpulan, sertas proses metakognisi siswa. 

d. Soal tes yang akan digunakan adalah soal-soal penalaran TIMSS yang diadopsi 

langsung dari soal TIMSS. 

e. Materi yang diajarkan dalam penelitian yaitu statistika. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan 

perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam penelitian, istilah-istilah tesebut 

adalah: 

a. Pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa 

maupun antar siswa melalui berbagai pendekatan, model, strategi, metode, 

teknik, dan taktik dalam lingkup materi matematika untuk mencapai tujuan 

pembelajaran matematika. 
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b. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan model pembelajaran

kooperatif yang meliputi tahap thinking (berfikir), pair (berpasangan), dan

share (membagikan).

c. Metode pembelajaran problem solving merupakan metode pembelajaran yang

menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan dengan

langkah penyelesaian yang sistematis untuk memperoleh solusi yang tepat serta

dapat mengkomunikasikannya secara lisan.

d. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan metode problem solving

dengan merupakan pembelajaran yang menekankan pada suatu permasalahan

matematika untuk diselesaikan dengan langkah-langkah dari metode problem

solving.

e. Kemampuan bernalar adalah kemampuan seseorang dalam merumuskan,

merepresentasikan, dan proses menarik kesimpulan  secara koheren dan logis

dari fakta yang diketahui atau yang diasumsikan.

f. Proses metakognisi merupakan proses berfikir kognisi yang terstruktur

terhadap dirinya sendiri yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah yang

berkaitan dengan kesadaran siswa terhadap kemampuannya dalam

memecahkan masalah yang diukur berdasarkan indikator kemampuan

perencanaan, kemampuan strategi pengaturan informasi, kemampuan

memantau pemahaman, kemampuan strategi memperbaiki kesalahan, dan

kemmpuan evaluasi dengan proses wawancara.

g. Soal penalaran TIMSS merupakan salah satu jenis soal non-rutin yang disusun

berdasarkan domain kognitif reasoning.




