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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penalaran merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh 

siswa. 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 siswa, yaitu 

menunjukkan 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”.Menurut Susanti (2014) “penalaran adalah proses 

kemampuan berpikir seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru 

dengan cara melogikakan konsep – konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti – 

bukti yang ada dan mengkontradiksikannya dengan pengetahuan sebelumnya”. 

Kemampuan bernalar dibutuhkan para siswa pada saat pembelajaran matematika, 

karena mereka dituntut untuk memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan 

dari permasalahan tersebut.Melihat begitu pentingnya kemampuan penalaran pada 

pembelajaran matematika maka siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

tersebut. 

Pembelajaran matematika memerlukan proses perhitungan dan proses 

berpikir yang sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah. Pada 

dasarnya setiap penyelesaian soal matematika apapun memerlukan penalaran. 

Menurut Riyanto (2011) “kemampuan penalaran siswa harus dikembangkan di 
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dalam proses pembelajaran matematika”. 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”. Widjaya (2010) menyatakan “penalaran 

matematika merupakan fondasi untuk mendapatkan atau mengkontruksi 

pengetahuan matematika”.Dengan demikian, guru harus mampu membina siswa 

untuk mengembangkan kemampuan penalarannya sehingga siswa mampu 

mendalami ide–ide dan proses mengkontruksi pengetahuannya dalam bidang 

matematika. Menurut Suryadi (2005) pembelajaran harus lebih menekankan pada 

aktivitas penalaran karena penalaran sangat erat kaitannya dengan pencapaian 

prestasi belajar siswa.Jika siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan 

ketrampilan bernalarnya dalam melakukan dugaan–dugaan berdasarkan 

pengalamannya sendiri, maka siswa akan lebih memahami konsep.  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara terhadap guru 

Matematika di SMPN 1 Karangploso pada tanggal 2 April 2017 kemampuan 

penalaran siswa dalam memecahkan masalah matematika masih belum dikatakan 

baik. Selain itu kenyataan yang terjadi siswa belum mampu mengembangkan 

proses penalaran matematika dengan baik. Seperti fenomena yang terjadi di 

MTsN Lambalekterlihat dari hasil ujian semester ganjil siswa kelas VIII tahun 

pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hanyasekitar 20% siswa yang mampu 

menyelesaikan soal-soal penalarandan fenomena yang terjadi di SMP Negeri 2 

DepokSleman Yogyakartaterlihat dari masih sedikitnya siswa yangmampu 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, memberikanalasan atas 
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jawabannya, dan menarik kesimpulan dari suatu permasalahanmatematika yang 

diberikan(Burais, 2015; Hariyanti, 2010).Selain itu dari hasil pengamatan di 

SMAN 2 Painan diketahui bahwa aktivitas siswa padapelajaran matematika masih 

rendah yang menyebabkankemampuan penalaran matematis siswa juga rendahdan 

hasil pengamatan di SMA Negeri 1 Kayuagungdiketahui bahwa 

berdasarkananalisis ulangan harian menunjukkan bahwa hanya 10% siswa yang 

mampumenyelasaikan soal penalaran dan pembuktian dengan benar (Utami, 2014; 

Riyanto, 2011).Kemampuan matematika peserta didik Indonesia masih jauh di 

bawahnegara tetangga Malaysia, Thailand dan Singapura.Rata–rata persentaseyang 

paling rendah yangdicapai oleh peserta didik Indonesiaadalah dalam domain 

kognitif pada levelpenalaran yaitu 17% (Rosnawati, 2011).Rendahnya 

kemampuan penalaran matematis juga didukung hasil yang diperoleh TIMSS 

2007 dimana hanya 5% siswa yang mampu mengerjakan soal dalam kategori 

tinggi yang memerlukan penalaran, selebihnya siswa hanya mampu menjawab 

soal – soal dalam kategori rendah yang hanya memerlukanhafalan. 

 Untuk dapat mencapai kemampuan penalaran yang baik pada mata 

pelajaran matematika, maka perlu proses pembelajaran yang baik pula. Salah satu 

cara untuk meningkatan pembelajaran matematika yang baik yaitu dengan 

penggunaan bahan ajar yang tepat.Adawiah (2016) menjelaskan “LKS merupakan 

bahan ajartambahan yang dapat dikembangkan oleh gurusebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran.Dengan adanya LKS yangdikembangkan oleh guru sesuai 

denganpendekatan yang tepat maka tujuanterbentuknya kemampuan pemahaman 

konsepakan dicapai dengan baik”. Sedangkan menurut Prastowo (2011)terdapat 

beberapa fungsi LKS diantaranya yaitu sebagai bahan ajar yang 
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bisameminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkanpeserta didik; 

mempermudahpeserta didik untuk memahami materi yang diberikan; ringkas dan 

kayatugas untuk berlatih; serta memudahkan pelaksanaan pengajaran 

kepadapeserta didik.Melihat begitu pentingnya fungsi LKS, maka peneliti 

memilih LKS sebagai bahan ajar yang tepat dalam mengukur proses bernalar 

siswadi SMPN 1 Karangploso. LKS  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

LKS terbimbing. LKS terbimbing yang dimaksud adalah LKS yang berdasarkan 

pada metode penemuan terbimbing.Dengan menggunakan LKS terbimbing ini 

siswa didorong untuk berpikir menggunakan penalarannya sehinggadapat 

menemukan prinsip umum, berdasarkan bahan yang diberikan oleh guru 

(Adawiyah,2016). Mengingat pentingnya penalaran dan penggunaan bahan ajar 

LKS terbimbing  dalam memecahkan masalah matematika maka hal tersebut perlu 

untuk diteliti.  

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana proses bernalar matematika siswa 

kelas VIII-D SMPN 1 Karangplosodalam memecahkan masalah yang diajarkan 

dengan berbantuan LKS terbimbing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses bernalar 

matematika siswa kelas VIII-D SMPN 1 Karangplosodalam memecahkan masalah 

yang diajarkan dengan berbantuan LKS terbimbing. 
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1.4 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 proses bernalar siswa dengan berbantuan LKS 

terbimbing. Selain manfaat teoritis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

juga memiliki manfaat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran dan memperluas wawasan 

bagi guru tentang bahan ajarLKS terbimbing.  

1.5 Definisi Operasional 

 Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap istilah – istilah dalam 

penelitian ini maka dibuatlah definisi operasional yaitu sebagai berikut:  

1. Penalaran 

Penalaran dalam penelitian ini adalah aktivitas berpikir matematik dengan 

menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis hingga mencapai 

suatu kesimpulan. 

2. Masalah Matematika 

Masalah matematika dalam penelitian ini adalah pertanyaan berupa soal 

matematika yang rumit dan menghendaki suatu solusi atau pemecahan. 

3. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pemecahan masalah 

berdasarkan langkah G. Polya yang meliputi memahami masalah, membuat 

rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, serta menafsirkan 

kembali hasilnya.  
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4. LKS Terbimbing  

LKS terbimbing dalam penelitian ini yaitu lembar kegiatan siswa yang berisi 

tugas untuk melakukan pemecahan masalah dan dilakukan sesuai dengan 

metode penemuan terbimbing yaitu mengarahkan siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide – idenya tetapi masih dalam bimbingan guru. 

5. Indikator Penalaran 

Indikator penalaran dalam penelitian ini menggunakan pendapat Emilya (2010) 

yang meliputi: 

a. menyajikan pernyataan matematika, yaitu kemampuan siswa dalam 

menyajikan pernyataan matematika ke dalam kalimat matematika sehingga 

menjadi lebih mudah dimengerti. 

b. mengajukan dugaan, yaitu kemampuan siswa dalam merumuskan berbagai 

kemungkinan dalam menyelesaiakan soal sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya.   

c. melakukan manipulasi matematika, yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal dengan menggunakan cara sehingga tercapai tujuan 

yang dikehendaki.  

d. menyimpulkan, langkah terakhir dalam menyelesaikan soal adalah 

menarik kesimpulan. Sehingga siswa harus menuliskan kesimpulan dari 

penyelesaian soal.  

 

 

 

 

 


