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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia pasti menjalani sebuah kehidupan. Manusia dalam menjalani 

kehidupannya memerlukan pendidikan, dimana pendidikan tersebut merupakan 

gerbang menuju kehidupan lebih baik yang telah ditargetkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, menurut Hamalik (2012) bahwa pendidikan adalah suatu proses 

siswa dalam perubahan diri dengan menyesuaikan dengan lingkungan disekitar 

agar berguna dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pada setiap jenjang pendidikan mencakup beberapa pelajaran, salah satunya 

adalah pelajaran matematika. Bidang matematika sangat penting untuk kemajuan 

setiap negara, maka dari itu mendorong dan memberi motivasi belajar matematika 

bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak atau peserta didik adalah langkah awal 

untuk mencapai tujuan (Simanjuntak, Manurung, & Domi C. Matutina, 1992). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka segenap warga negara perlu meguasai 

pembelajaran matematika dan juga merupakan prioritas dalam pembangunan 

pendidikan. 

Menguasai kemampuan penalaran sangat dibutuhkan agar terampil dan 

kritis dalam memecahkan permasalahan matematika (Nur & Rahman, 2013). 

Menurut Kamsiyati, Marwiyanto, & Putro (2010) menyatakan kemampuan 

penalaran mempengaruhi keberhasilan belajar matematika, begitu pula agar dapat 

memahami persoalan-persoalan menjadi kalimat matematika. Kemampuan 

menalar menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang 

merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaanNya. 
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Saat ini dunia pendidikan di Indonesia khusnya pembelajaran matematika 

masih kurang menarik dan monoton sehingga tidak bisa meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa terhadap masalah matematika yang ada. Berdasarkan 

hasil observasi langsung yang dilaksanakan peneliti pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 8 Malang, mendapati bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

dianggap sulit oleh siswa. Matematika dianggap mata pelajaran yang 

membutuhkan pemahaman lebih jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 8 

Malang diperoleh informasi pada pelaksanaan pembelajaran, guru sering 

mengalami kendala dalam merangsang siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat dan idenya. Guru juga mengalami kendala bahwasanya murid terkadang 

merasa jenuh jika diberi soal cerita matematika dan juga murid sering mengalami 

kesulitan sehingga banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam 

mengerjakannya. 

Salah satu permasalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika adalah 

soal matematika yang menggunakan kata-kata atau soal cerita (Karnasih, 2015). 

Sumarwati (2013) mengemukakan bahwa soal cerita adalah soal matematika 

berupa banyak simbol maupun notasi yang disajikan dengan bahasa kehidupan 

sehari-hari yang bertujuan untuk menyampaikan masalah menggunakan konsep 

matematika. Berikut pembeda soal cerita dengan soal noncerita dimana disajikan 

dalam bentuk simbol maupun notasi matematika. Olehkarena itu mengapa banyak 

ditemukan siswa yang kesulitan dalam memecahkan soal cerita. 

Teknik pembelajaran matematika perlu diperhatikan ketika dilaksanakan 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan terlaksana dengan 
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baik. Chairani (2015) menyatakan bahwa scaffolding merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan permasalahan matematika. 

Guru merupakan peran utama dalam dalam melaksanakan kegiatan scaffolding 

yakni guru memberikan bimbingan langsung secara bertahap kepada siswa hingga 

pemecahan terselesaikan. Bantuan tersebut berupa dorongan, peringatan maupun 

peringatan atau memberikan contoh untuk memecahkan permasalahan. 

Penelitian terdahulu oleh Istiqomah & Setianingsih (2014) didapatkan pada 

kasus percobaan terhadap 5 siswa terpilih sekolah SMPN 1 Wonoayu Sidoarjo 

bahwa pemberian scaffolding dapat mengatasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi persamaan linear satu variabel. Sedangkan 

hasil penelitian Linola, Marsitin, & Wulandari (2017) dengan subjek penelitian 

adalah peserta didik kelas XI MIPA 4 SMAN 6 Malang bahwa memiliki tingkat 

kemampuan penalaran bervariasi yaitu peserta didik dengan kemampuan 

penalaran matematis kategori rendah sebesar 4%, sehingga diharapkan untuk guru 

agar memberikan soal-soal matematika yang bertujuan untuk melatih kemampuan 

penalaran dan mengurangi penggunaan rumus cepat dalam pembelajaran 

matematika. 

Oleh karena latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang analisis penalaran siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika pada teknik scaffolding. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penalaran matematis sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran matematika. Terkait dengan pembelajaran matematika dan 

berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan 
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masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses penalaran siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dengan teknik scaffolding. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah rumusan masalah diperoleh, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses penalaran siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dengan teknik scaffolding. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar pengkajian dalam 

penelitian ini menjadi terarah dan tidak meluas terlalu jauh maka peneliti 

memberikan pembatasan masalah sebagai berikut :  

a. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VIII SMPN 8 Malang. 

b. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pokok bahasan 

statistika. 

c. Masalah yang difokuskan pada proses penalaran yang dilakukan oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat teoritis serta manfaat praktis yang dapat diharapkan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran terhadap upaya 

peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari matematika khususnya 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh guru 

matematika SMP Negeri 8 Malang mengenai tingkat penalaran matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dengan bantuan 

scaffolding. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa SMP Negeri 8 Malang 

untuk melatih kemampuan penalatan matematis dalam menyelesaikan soal 

cerita dengan bantuan scaffolding.  

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang relefan dengan penelitian ini. 

1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan guna 

menghindari kesalahan pengertian dalam mengartikan istilah-istilah, maka 

permasalahan dibatai pada: 

a. Proses penalaran adalah suatu proses berpikir logis dimana indikator yang 

mencakup yaitu kemampuan menyajikan pernyataan, kemampuan 

mengajukan dugaan, kemampuan melakukan manipulasi matematika dan 

kemampuan menarik kesimpulan dan memberikan alasan terhadap 

kebenaran solusi. 

b. Soal 

cerita matematika adalah suatu persoalan matematika yang dibuat kedalam 

bentuk kalimat-kalimat permasalahan atau narasi yang mencakup dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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c. Scaffolding adalah suatu pemberian bantuan berupa dorongan, petunjuk dan  

perintah dimana memiliki tiga tahap yakni reviewing, explaining 

restructuring dan developing conceptual thinking. 

 


