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B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan dalam 

perkembangan ilmu teknologi dan berperan sebagai dasar yang memajukan 

pola pikir manusia (Ayu, 2016). Matematika mempunyai karakteristik yang 

diungkapkan oleh Soedjadi (dalam Farida, 2015) antara lain : (1) pengkajian 

suatu objek yang abstrak, (2) berdasar pada kesepakatan yang telah 

ditetapkan, (3) memiliki pola pikir secara deduktif, (4) terdapat simbol 

matematika yang memiliki arti kosong, (5) memperhatikan semesta atau 

keseluruhan dalam pembicaraannya, (6) memiliki sistem yang konsisten. 

Dapat dikatakan dari yang dipaparkan diatas matematika memiliki 

karakteristik yang unik dan berbada dengan mata pelajaran lain yang 

diterapkan di sekolah. Matematika dikenal sebagai pelajaran yang 

menakutkan bagi sebagian besar siswa. Sesuai dengan pernyataan dari Abdi 

(dalam Fitriani, 2016) matematika merupakan mata pelajaran yang 

diterapkan di sekolah yang terkesan sulit untuk diserap dan dipahami oleh 

peserta didik. 

Hidayat (2017) mengungkapkan tujuan pembelajaran matematika 

adalah memahami sesuatu yang berdasar pada pola pikir dan penalaran 

dalam menarik kesimpulan, mengembangkan pola kreativitas dan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, dan 

pengembangan kemampuan dalam menyampaikan informasi. Tujuan 

tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Undang-Undang Pendidikan 

Nasional no. 22 tahun 2006 yang mengungkapkan tujuan dari pembelajaran 

matematika adalah : (1) siswa mampu memahami konsep yang dapat 

digunakan dalam menyelesikan masalah, (2) dapat menggunakan penalaran 

yang diterapkan pada pola dan sifat, dapat mengaplikasikan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun suatu bukti, dan mampu 

mengungkapkan gagasan dalam bentuk pernyataan matemtika, (3) siswa 

mampu menyelesaikan masalah matematika yang meliputi kemapuan dalam 

memahami masalah, menyusun model dari masalah, menyelesaikan dan
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 menyatakan solusi yang didapat, (4) mengkomunikasikan pernyataan atau 

gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram, atau media lain yang dapat 

membuat pernyataan lebih jelas, (5) memiliki sikap menghargai fungsi dari 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

National Council of Teacher Mathematics atau NCTM tahun 2000 

mengungkapkan aspek pembelajaran matematika terdiri dari bilangan dan 

operasi (number and operation) , aljabar (algebra), geometri (geometry), 

pengukuran (measurement), analisis data dan peluang (data analysis and 

probability), pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan 

pembuktian (reasoning and proof), komunikasi (communication), hubungan 

(connections), dan pernyataan (representation). Selain aspek tersebut, 

Kurikulum 2013 telah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada 

pembelajaran matematika yang terdiri dari sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Aspek sikap dari siswa mencangkup perilaku yang 

berinteraksi secara aktif dan efektif serta bertanggung jawab, dan mampu 

menempatkan diri pada lingkungan. Pengetahuan merupakan aspek dimana 

siswa memiliki pengetahuan secara konseptual, fakta, prosedural dan 

metakognisi dalam ilmu teknologi, pengetahuan, seni, dan budaya. 

Sedangkan keterampilan merupakan aspek yang dimiliki oleh siswa disaat 

memiliki kemampuan pola pikir dan tindakan yang kreatif dalam keadaan 

konkret maupun abstrak sebagai alat pengembangan diri dari yang telah 

dipelajari di sekolah. 

2. Penalaran Matematis 

Rizta (2013) menyatakan bahwa penalaran adalah suatu pola pikir atau 

proses pemikiran yang mengkasilkan kesimpulan dari ilmu pengetahuan 

baruyang berdasar pada ilmu pengetahuan yang telah ada atau telah 

disepakati sebelumnya. Penalaran matematis merupakan salah satu aspek 

dari pembelajaran matematika yang tertera pada National Council of 

Teacher Mathematics (NCTM) pada tahun 2000. Pentingnya penalaran atau 

reasoning juga berdasar pada salah satu tujuan dari pembelajaran 

matematika yang tertera pada Kemendikbud (2013) yaitu siswa mampu 
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melaksanakan kegiatan matematika yang meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Sehingga Rizta, dkk (2013) juga 

mengungkapkan bahwa penting melatih kemampuan penalaran matematis 

pada siswa sejak dini. 

NCTM (2000) menetapkan indikator yang harus dicapai pada aspek 

penalaran matematis siswa, yaitu mengenal penalaran dan pembuktian 

sebagai aspek mendasar pada matematika, membuat dan menyelidiki 

perkiraan secara matematis, mengembangkan dan mengevalusi gagasan 

matematika, memilih dan mengguanakan berbagai jenis penalaran dan 

pembuktian. Indikator tersebut telah diuraikan secara rinci yang khusus 

ditujukan kepada siswa pada tingkat menengah pertama (grades 6-8), antara 

lain menguji pola dan susunan untuk menemukan sifat keberaturan, 

merumuskan sesuatu yang bersifat umum dan perkiraan pengamatan 

keberaturan, mengevaluasi perkiraan, membuat dan mengevaluasi gagasan 

atau pernyataan matematika. Selain indikator yang ditetapkan oleh NCTM, 

Utami (2014) menyebutkan indikator pencapaian kemampuan penalaran 

berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen yaitu : (1) siswa mampu 

menyajikan gagasan metematika secara tertulis maupun lisan, (2) memiliki 

kemampuan dalam mengajukan gagasan, (3) melakukan manipulasi 

matematika, (4) mampu menyusun bukti, dan memberi alasan terhadap hasil, 

(5) siswa mempu dalam memberi pernyataan dan kesimpulan, (6) 

mengevaluasi keaslian dan kesahihan dari suatu argumen, (7) menentukan 

pola dan sifat dalam membuat generalisasi. 

Kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa siswa di Indonesia 

memiliki kemampuan penalaran yang kurang. Hal tersebut terdapat pada 

TIMSS 2011 yang menyatakan bahwa presentase kemampuan penalaran 

siswa tingkat menengah pertama adalah 17% dari rata-rata 30%. Salah satu 

faktor dari rendahnya tingkat penalaran siswa Indonesia yang diungkapkan 

Yosefa (2013) disebakan disebabkan kecenderungan guru yang jarang 

memberikan masalah yang berkaitan dan melatih penalaran siswa. 
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Sumarmo (dalam Bernard 2014) membagi jenis penalaran berdasarkan 

penarikan kesimpulan menjadi penalaran deduktif dan penalaran induktif. 

Penalaran deduktif merupakan peranan utama dalam matematika. Amelia 

(2014) mengemukakan bahwa penalaran deduktif merupakan kegiatan 

penarikan kesimpulan yang berdasar pada kebenaran suatu konsep yang 

telah diakui sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari penalaran 

deduktif bersifat mutlak kebenarannya. Kegiatan yang termasuk dalam 

penalaran deduktif matematis antara lain : (1) melaksanakan perhitungan 

atau pengukuran berdasarkan rumus tertentu yang telah disepakati oleh para 

ahli sebelumnya, (2) menyimpulkan secara logis berdasarkan premis-premis 

atau perkiraan yang valid, (3) melakukan pembuktian matematika secara 

langsung, tidak langsung, dan menggunakan induksi matematika. Rosita 

(2012) menyatakan bahwa perhitungan matematika menggunakan rumus 

tertentu merupakan kegiatan bernalar siswa tingkat rendah, sedangkan 

menarik kesimpulan dan melakukan pembuktian merupakan kegiatan 

bernalar tingkat tinggi. 

Amir (2014) mengungkapkan definisi dari penalaran induktif 

sebagai aktivitas berpikir dalam penarikan kesimpulan  yang memiliki sifat 

umum, yang berdasar pada pernyataan sebelumnya yang bersifat khusus. 

Penalaran induktif diawali dengan memberikan contoh yang nantinya 

menuju konsep umum dalam pembelajarannya. Rosita (2012) menyatakan 

nilai kebenaran penalaran induktif tidak mutlak bernilai benar atau salah, 

tergantung pada argumen yang digunakan pada pembuktiannya. Kegiatan 

yang tergolong kedalam penalaran induktif menurut Rizta (2013) antara lain 

generalisasi, analogi, memperkirakan jawaban dan proses, dan menyusun 

konjektur. Tingkat tinggi atau rendahnya penalaran induktif berdasar pada 

kerumitan kondisi kasus yang ada. 

Penelitian ini mengunakan teori penalaran yang diungkapkan oleh 

Sumarmo (2010) antara lain, kegiatan perhitungan menggunakan aturan 

yang tepat, melakukan pembuktian langsung, tidak langsung atau induksi 

matematika, serta memberikan kesimpulan yang valid berdasarkan 
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pernyataan-pernyataan sebelumnya. Teori tersebut digunakan untuk 

menganalisis kegiatan penalaran siswa pada materi yang telah diterapkan. 

 

3. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah yang dinyatakan oleh Kharida (2009) 

merupakan suatu rencana pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang 

terjadi pada kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis masalah memiliki alur 

pembelajaran yang dimulai dari pengetahuan konkrit berangsur menuju 

pengetahuan yang abstrak. Barell (dalam Sari, 2014) menyatakan bahwa 

dengan Pembelajaran berbasis masalah siswa dapat tertarik untuk 

menemukan suatu pengetahuan yang nyata, dan memberikan peluang pada 

siswa untuk belajar dari situasi yang nyata. Forgaty (dalam Sari, 2014) juga 

menyatakan pengertian dari pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model yang dirancang pada masalah dunia nyata dan tidak terstruktur, dan 

ambigu. Masalah tidak terstruktur yang dimaksudkan adalah keadaan yang 

bersifat samar, belum teridentifikasi permasalahannya dan tidak jelas. 

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh 

Sumartini (2016) adalah sebagai berikut : (1) tergantungnya masalah yang 

tidak mengetes kemampuan, namun mengembangkan kemampuan, (2) 

masalah yang digunakan merupakan masalah ill-structure dimana ketika 

terdapat informasi baru, maka sudut pandang masalah dan solusinya dapat 

berubah, (3) guru hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang 

bertugas dalam menyelesaikan masalahnya, (4) tidak ada rumus khusus 

dalam penyelesaian masalah, (5) solusi yang dihasilkan oleh siswa bersifat 

asli atau autentik.  

Ciri penerapan pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh 

Barrow dan Tamblyn (dalam Noer, 2011) yaitu : (1) masalah diberikan 

kepada siswa pada awal pembelajaran, (2) jenis masalah yang diberikan 

kepada siswa memiliki karakteristik yang sama, namun pada akhirnya siswa 

menyajikan dalam bentuk yang sesuai dengan sudut pandang siswa, (3) 

siswa menemukan solusi dari masalah berdasarkan kemampuan yang 
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dimiliki, (4) masalah yang diberikan dapat diolah dan digunakan sebagai 

petunjuk dalam studi berbentuk individual maupun kelompok, (5) 

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam 

masalah yang disediakan dalam evaluasi efektifitas pembelajaran. Japar 

(2015) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah awalnya 

dilaksanakan dengan metode individual, namun dengan beberapa situasi 

tertentu pembelajaran berbasis masalah dapat dilaksanakan dengan cara 

kooperatif atau kelompok. 

Ciri pembelajaran berbasis masalah yang lain juga dikemukakan oleh 

Sumartini (2015) dengan tata urutan : (1) siswa diberikan masalah pada awal 

pembelajaran, (2) siswa berdiskusi secara kelompok yang meliputi 

indentifikasi masalah, mengklarifikasi masalah dan menentukan gagasan 

berdasarkan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya, (3) setiap siswa 

wajib berparan aktif secara individu dalam mempelajari pengetahuan yang 

digunakan dalammenyelesaikan masalah, (4) menyelesaikan masalah secara 

berkelompok, (5) menyajikan solusi dari masalah, (6) siswa menilai dan 

mengevaluasi dari yang telah dipelajari dalam proses pemecahan masalah. 

Guru sebagai seorang fasilitator yang baik haruslah memenuhi kreteria 

yang disebutkan oleh Barrett (dalam Sumartini, 2016) yakni tertarik dan 

antusias dalam menuntun siswa menyelesaikan masalah, melupakan metode 

ceramah, membuat suasana kelas tidak hening, menuntut siswa untuk 

berinteraksi satu sama lain, mengarahkan siswa untuk menggunakan sumber 

pengetahuan yang relevan, berorientasi pada masalah yang diberikan, 

menciptakan lingkungan belajar yang cocok untuk berkelompok. 

Langkah pembelajaran berbasis masalah dinyatakan oleh Sumartini 

(2015) adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase  Indikator  Aktivitas Guru 

1  Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, 

dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

2  Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

 

3  

 

Membimbing pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah 

4  Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, dan membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya 

5.  Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses yang mereka gunakan 

 

Penjelasan menurut tabel diatas, langkah pertama yang dilakukan pada 

pembelajaran berbasis masalah adalah tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa, selanjutnya guru membantu siswa 

untuk mendefinisikan dan mengelompokkan masalah, lalu guru menyuruh 

siswa untuk mencari informasi yang dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang diberikan, kemudian guru membantu siswa dalam 

menyajikan solusi yang didapat dalam bentuk karya seperti laporan dan 

guru membantu siswa untuk berbagi tugas dengan temannya, yang terakhir 

guru melakukan evaluasi. 

Menurut Hung (dalam Sari, 2014) terdapat manfaat dari pembelajaran 

berbasis masalah, antara lain : (1) dapat beradaptasi sesuai dengan keadaan, 

(2) menuntut siswa untuk bernalar jika dihadapkan pada suatu keadaan, (3) 
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dapat menumbuhkan rasa empati, saling menghargai dan meningkatkan 

kemampuan bekerjasama, (4) dapat mengenali kelebihan dan kelemahan 

yang ada pada diri, (5) membentuk suatu pembelajaran yang aktif, kritis dan 

terbuka. Manfaat dari pembelajaran berbasis masalah yang disebutkan 

menyatakan bahwa dengan pembelajaran tersebut siswa dapat belajar dari 

kehidupan yang dijalani. 

Manfaat lain juga dikemukakan oleh Gick dan Holyoak yang memuat 

motivasi (motivation), hubungan dan isi (relevance and context), berpikir 

tingkat tinggi (Higher-Order Thinking), pembelajaran bagaimana untuk 

belajar (learning how to learn), dan keaslian (authenticity). 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki banyak jenis dalam 

penerapannya. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

berbasis masalah berdasarkan milik Sumartini (2015). 

 

4. Bangun Ruang Sisi Datar 

Bangun ruang merupakan materi pembelajaran yang ada pada tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bangun ruang terbagi menjadi dua jenis, 

diantaranya bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun 

ruang sisi datar merupakan gabungan beberapa bangun datar dengan rusuk 

merupakan garis sehingga membentuk suatu bangun 3 dimensi yang 

memiliki ruang. Contoh dari bangun ruang sisi datar antara lain kubus, balok, 

prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung merupakan gabungan dari 

beberapa bangun datar yang membentuk ruang 3 dimensi dengan rusuk yang 

melengkung atau berbentuk elips. Contoh dari bangun ruang sisi lengkung 

antara lain tabung, kerucut, dan bola. Pembahasan yang akan dipaparkan 

pada penelitian ini adalah mengenai bangun ruang sisi datar. 

Bangun ruang sisi datar memiliki pokok bahasan yang berkaitan dengan 

luas permukaan dan volume. Luas permukaan bangun ruang sisi datar 

merupakan jumlah luas semua permukaan dari bidang-bidang yang 

membentuk bangun ruang tersebut. Volume bangun ruang merupakan 

jumlah atau ukuran dari isi bangun ruang. Kurikulum 2013 telah menetapkan 
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kompetensi dasar beserta indikator untuk berlangsungnya pembelajaran 

mengenai bangun ruang sisi datar. 

Tabel 2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran dengan Materi Bangun Ruang Sisi 

Datar 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9.  Membedakan dan menentukan luas 

permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar yang terdiri dari 

kubus, balok, prisma, dan limas 

3.9.1.  Mengetahui jaring-jaring kubus, balok, 

prisma, dan limas 

3.9.2.  Menentukan turunan rumus dari luas 

permukaan kubus, balok, prisma, dan limas 

3.9.3.  Menghitung luas permukaan 

3.9.4.  Menemukan pola tertentu untuk 

menemukan turunan rumus dari volume kubus, 

balok, prisma, dan limas 

3.9.5.  Menghitung volume kubus, balok, prisma, 

dan limas 

3.9.6.  Menghitung luas permukaan dan volume 

gabungan bangun ruang 

4.9.  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi datar, 

serta gabungannya. 

 

4.9.1.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan kubus, balok, prisma, limas beserta 

gabungannya berdasarkan kehidupan sehari-hari 

 

Pembelajaran bangun ruang sisi datar pada tingkat sekolah menengah 

pertama menggunakan tahap operasional formal, dimana pola pemikiran 

deduktif telah diterapkan. Siswa dituntut untuk mampu melakukan 

penalaran dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bangun ruang 

sisi datar dengan media yang bersifat abstrak, serta siswa diharuskan 

menguasai simbol serta gagasan yang bersifat abstrak. 

 

5. Kerangka Konseptual 

Penalaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran 

matematika. Hal tersebut dikarenakan hampir setiap pemecahan masalah 
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pada materi matematika membutuhkan kemampuan penalaran. Namun pada 

saat ini kemampuan penalaran siswa di Indonesia tergolong kurang. TIMSS 

mengungkapkan kemampuan penalaran siswa Indonesia mencapai 17%, 

sedangkan rata-rata kemampuan penalaran siswa internasional mencapai 

30%. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penalaran siswa di 

Indonesia adalah guru yang menerapkan pembelajaran konvensional dan 

kurang beragam. Pembelajaran konvensional menuntut siswa hanya sebagai 

pendengar materi yang dijelaskan oleh guru. Sehingga siswa terpaku pada 

cara yang diajarkan oleh guru tanpa bisa mengembangkannya. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Penyelesaian masalah tersebut tidak terpaku oleh cara yang diajarkan oleh 

guru, namun berdasarkan fakta, argumen, dan sumber lain yang ditemukan 

oleh siswa sendiri. Pembelajaran berbasis masalah diterapkan berdasarkan 

kehidupan sehari-hari sehingga mampu membuat siswa untuk berpikir lebih 

logis. Dengan pemikiran logis tersebut siswa juga mampu mengembangkan 

kemampuan penalaran matematisnya. 

Dari uraian tersebut peneliti menerapkan pembelajaran berbasis 

masalah sebagai salah satu solusi dalam memperbaiki kemampuan 

penalaran matematis siswa pada tingkat SMP. Perbaikan tersebut dapat 

ditetapkan berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diberikan. 

Berikut kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan Mulyana (2015) : 
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Keterangan gambar : 

            = Proses Kegiatan 

 

           = Pelaksanaan Tes 

 

          = Hasil Tes dan Analisis 

 

Gambar 1. Kerangka konseptual Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

 


