
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana dan alat yang tepat dalam membentuk 

masyarakat dan bangsa yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang berbudaya dan 

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 3 disebutkan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan pendidikan dan pembelajaran, baik formal maupun 

nonformal yang efektif dan efisien. Salah satu pendidikan yang dapat dilakukan 

adalah pendidikan di sekolah mulai SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dengan 

segala aspeknya. Kurikulum, pendekatan, metode, strategi dan model yang sesuai, 

fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang kreatif adalah aspek yang 

sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan yang direncanakan. 

Sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks 

dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di 

era global. Dunia pendidikan tak luput pula dari dampak perkembangan global, 

kita dituntut untuk terus melakukan perubahan positip termasuk di bidang 
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pendidikan, oleh karena itu perlu dicermati betul bagaimana kualitas yang sudah 

dicapai dan bagaimana mengejar ketertinggalan, agar bangsa kita sejajar dengan 

bangsa lain.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di setiap 

jenjang pendidikan.Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang dinilai 

dapat memberikan kontribusi positif dalam memacu ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hudoyo (Abubakar, 2014)

mengemukakan bahwa :

Belajar matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi, karena matematika
berkaitan dengan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol yang tersusun secara
hirarkis dan penalarannya deduktif. Untuk mempelajari matematika haruslah 
bertahap,berurutan serta mendasar pada pengalaman belajar yang lalu. tetapi 
kenyataan walaupunsulit namun matematika merupakan mata pelajaran yang 
amat berguna dan banyakmemberi bantuan dalam mempelajari berbagai keahlian 
dan kejujuran.

Dalam kurikulum 2006 dikemukakan bahwa: tujuan umum pendidikan 

matematika ditekankan agar siswa memiliki kemampuan menggunakan matematika 

sebagai cara bernalar yang dapat dialih gunakan pada setiap keadaan seperti berpikir 

kritis, sistematis, objektif, jujur, disiplin dalam memandang dan menyelesaikan masalah.

Tujuan ini juga menuntut siswa memiliki kemampuan pemahaman matematika yang baik

agar matematika dapat bermanfaat secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang berpengaruh besar 

dalam kehidupan manusia disampaikan kepada para siswa secara lebih menarik 

dan bervariasi, untuk menghilangkan keraguan dan kecemasan siswa, sehingga 

siswa mampu untuk mempunyai pemikiran yang terbuka, lebih mampu 

menggunakan logika serta mempunyai pola pikir yang lebih kreatif dan kritis.

Namun kenyataannya, kualitas  pendidikan  Indonesia  yang  rendah  

dapat  dilihat  dari  beberapa indikator (Kunandar, 2007).  Pertama,  lulusan  dari  
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sekolah  atau  perguruan  tinggi  yang  belum  siap memasuki  dunia  kerja  karena  

minimnya  kompetensi  yang dimiliki.  Kedua, peringkat Human Development 

Index (HDI) indonesia yang masih rendah (tahun 2004 peringkat 111 dari 117 

negara, tahun 2005 peringkat 110 di bawah Vietnam dengan peringkat 108, dan 

tahun 2013 peringkat ke 108 dari 187 negara di dunia). Ketiga, laporan 

International Educational Achievement (IEA) bahwa kemampuan membaca siswa 

SD indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. Keempat, mutu 

akademik antarbangsa melalui Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA, 

Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara untuk bidang Matematika dan 

kemampuan membaca menenpati peringkat ke-39, pada tahun 2009 dari 65 negara 

yang disurvei untuk bidang Sains, Indonesia menempati peringkat ke-60, 

sementara untuk bidang Matematika menempati urutan ke-61, dan kemampuan 

membaca menempati peringkat ke-57. 

Dari keempat fakta di atas, menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia 

masih sangat rendah. Rendahnya prestasi siswa harus diperbaiki khususnya pada 

matematika, karena matematika adalah ilmu dasar yang berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, suatu bangsa yang ingin dapat menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan baik cukup mempersiapkan tenaga-

tenaga yang memiliki pengetahuan matematika yang cukup. Oleh karena itu, 

maka matematika di sekolah harus mampu mengupayakan agar siswa dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa 

tersebut mampu memahami dan mengerjakan matematika dengan benar.
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Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

diberikannya mata pelajaran matematika kepada peserta didik bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan, sebagai berikut: (1) Memahami konsep 

matematika; (2) Menggunakan penalaran; (3) Memecahkan masalah; (4) 

Mengkomunikasikan gagasan; (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. National Council of Teacher of Mathematics 

(NCTM) merekomendasikan penalaran sebagai salah satu standar proses dari lima

standar proses dalam pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu standar 

proses dalam pembelajaran matematika di sekolah yang berkaitan dengan 

penalaran adalah siswa harus memperoleh pengalaman yang rutin dan beragam 

dengan penalaran matematika ketika mereka mengevalusi konjektur (kesimpulan 

sementara), membangun dan mengevaluasi argumen. Selanjutnya, berkaitan 

dengan penalaran dalam matematika, NCTM (Karlimah, dkk. 2010) menetapkan 

standar penalaran dan pembuktian adalah siswa mampu: (a) mengenal penalaran

dan pembuktian sebagai aspek mendasar dari matematika, (b) membuat dan 

menyelidiki konjektur (dugaan, kesimpulan sementara), (c) mengembangkan dan 

mengevaluasi argumen dan bukti secara matematis, (d) memilih dan 

mengembangkan berbagai jenis penalaran dan metode pembuktian. Berdasarkan 

kepentingan penalaran di atas siswa dituntut memiliki suatu kemampuan 

matematika. Kemampuan matematika digunakan siswa untuk memahami 

pengetahuan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini gurulah 

yang berperan memberikan motivasi kepada siswa agar dapat belajar matematika 

dengan baik untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa.
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Namun kenyataannya, kemampuan penalaran siswa masih jauh dari 

harapan. Hal ini dibuktikan dari uji coba yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

siswa kelas IX SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang, untuk melihat kemampuan 

penalaran matematika siswa. Adapun soalnya adalah sebagai berikut :

“sebuah bilangan berupa pecahan, jika pembilangnya ditambah 2, maka 
nilai pecahan itu menjadi ¼, dan jika penyebutnya dikurangi 5, maka nilai 
pecahan menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut 
bilangan pecahan tersebut”

Penulis membuat 1 soal penalaran matematik seperti di atas. Namun 

hasilnya tidak satupun yang mampu menjawabnya dengan tepat dan benar. 

Jawaban siswa tidak menunjukkan penalaran, dimana penalaran yang ingin dilihat 

pada soal di atas adalah penalaran silogisme, seharusnya siswa dapat menarik 

kesimpulan dari soal tersebut tetapi kenyataannya siswa menuliskan respon 

(penyelesaian) tetapi keliru dalam menyelesaikan soal. Salah satu contoh jawaban 

siswa adalah sebagai berikut.:

Gambar 1.1. Jawaban Siswa

Hal ini menggambarkan kemampuan penalaran siswa rendah karena 

tidak memenuhi beberapa dari indikator penalaran, yaitu Siswa tidak dapat 
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menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan tidak dapat memanipulasi 

dari pernyataan tersebut akibatnya siswa tidak dapat menggunakan kemampuan 

berpikirnya untuk menarik kesimpulan serta menunjukkan bahwa pembelajaran 

selama ini belum menjadikan penalaran matematik sebagai tujuan pembelajaran.

Seharusnya soal tersebut memiliki penyelesaian sebagai berikut :

+ 2 = 14 → 4 − = −8 … ( )
= → 5 − = −5 ...(ii)

Dari persamaan (i) dan (ii), didapatkan x=3 dan y=20, maka x+y=23

Hal ini didukung dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh (Emilya, 

2010) pada siswa kelas VIII.2 SMP Negeri 10 Palembang sebanyak 35 orang. 

Hasil studi menunjukkan persentase skor rerata penalaran matematis siswa 

diklasifikasikan rendah. Selain itu, dilihat dari proses pembelajaran yang 

digunakan guru masih dominan menggunakan pembelajaran biasa. Di dalam 

matematika terdapat tiga aspek yang harus dikuasai oleh siswa yaitu pemahaman 

konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. Kenyataan yang 

terjadi siswa hanya menguasai aspek pemahaman konsep saja. Hal ini disebabkan 

karena guru umumnya lebih banyak memberikan soal-soal yang berhubungan 

dengan pemahaman konsep saja. Padahal di dalam penilaian menuntut 3 aspek 

tersebut. Guru banyak yang menebak-nebak saja dalam mengisi nilai siswa. Hal 

ini disebabkan guru kurang memahami indikator dari masing-masing aspek 

penilaian, sehingga tidak paham dalam membuat soal-soal dari penalaran dan 

komunikasi serta pemecahan masalah. Hal ini berdampak khususnya pada 

rendahnya kemampuan penalaran matematika siswa.
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Selain kemampuan penalaran matematik, kemandirian belajar juga 

merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh siswa. Jennifer(2011), 

menyatakan :self regulated learning (SRL) can be described as the process by 

which students activate and sustain cognitions, behaviours, and affect that are

systematically directed toward the attainment of goal. Unfortunately, students can 

demonstrate a wide range of fluency in their SRL behaviours. Dalam hal ini, 

Kemandirian belajar siswa dapat membuat siswa aktif dan meningkatkan 

kemampuan kognitif dan tingkah laku siswa dalam mencapai tujuannya. Hal yang 

sama, Menurut Bandura (Sumarmo, 2006), kemandirian belajar (Self Regulated 

Learning) sebagai kemampuan memantau perilaku sendiri, dan merupakan kerja-

keras personaliti manusia. Selanjutnya Bandura menyarankan tiga langkah dalam 

melaksanakan Self Regulated Learning yaitu: (1) Mengamati dan mengawasi diri 

sendiri: (2) Membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, dan (3) 

Memberikan respons sendiri (respons positif dan respons negatif). Strategi (Self 

Regulated Learning) memuat kegiatan: mengevaluasi diri, mengatur dan 

mentranformasi, menetapkan tujuan dan rancangan, mencari informasi, mencatat 

dan memantau, menyusun lingkungan, mencari konsekuensi sendiri, mengulang 

dan mengingat, mencari bantuan sosial, dan mereview catatan. Pernyataan ini 

sejalan dengan pendapat Sumarmo (2004) bahwa kemandirian belajar merupakan 

proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama dan sistematis terhadap 

proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik atau tujuan 

belajar tertentu, dalam hal ini, siswa dikatakan sebagai pelajar mandiri apabila 

siswa tersebut secara metakognitif, behavior dan motivasi aktif serta ikut serta 
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dalam proses belajar dan memulai usahan belajar dengan kesadaran diri sendiri 

tanpa bantuan orang lain seperti teman, orang tua dan guru.

Dalam proses pembelajaran, seharusnya guru memberi kesempatan pada 

siswa untuk melihat dan memikirkan gagasan yang diberikan. Kemandirian 

belajar merupakan proses aktif dan kontruktif dengan cara siswa menetapkan 

tujuan untuk proses belajarnya dan berusaha memonitor, meregulasi, dan 

mengontrol kognisi, motivasi, dan prilaku yang kemudian semuanya diarahkan 

dan didorong oleh tujuan dan disesuaikan dengan konteks lingkungan. 

Kemandirian belajar akan mengarahkan siswa untuk bersifat aktif dalam mencari 

kepentingan untuk dirinya sendiri. Membangun sendiri motivasi serta keinginan 

dan tujuan dalam dirinya terhadap pelajaran yang dihadapi. Selain itu, siswa juga 

harus mampu untuk mengarahkan dirinya serta proses belajar yang telah ia 

konstruk sendiri ke tujuan belajar yang sebenarnya, serta juga mampu untuk 

mengontrol emosi serta motivasi belajar untuk dirinya sendiri. Kesatuan segala 

komponen diatas akan menjadikan siswa dikatakan memiliki kemandirian belajar. 

Oleh karena itu, yang dikatakan dengan kemandirian belajar tidak hanya terbatas 

pada mampu untuk mengerahkan kemampuan sendiri, akan tetapi juga harus 

mampu untuk mengontrol emosi, motivasi dan prilaku supaya selalu berada di 

koridor tujuan yang akan dicapai oleh siswa dalam proses belajar, khususnya 

dalam belajar matematika yang memiliki peranan besar dalam total proses 

pembelajaran siswa.

Terkait dengan kemandirian belajar siswa, sebagian besar siswa belum 

menunjukkan aktivitas kemandirian belajar, hal ini terlihat dari hasil wawancara 

dengan salah satu guru SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang,ibu Maya Sari, S.Pd  
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mengatakan bahwa kebanyakan siswa sekarang bersifat serba pasif, semuanya 

harus disuruh baik itu hal yang sebenarnya kebutuhan mereka misalnya dalam 

membaca buku pelajaran, kalau tidak diminta atau diperintahkan oleh guru maka 

tetap tidak tersentuh dan akan selalu utuh karena tidak dibaca. Siswa lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk bermain dari pada mengulang pembelajaran yang 

sudah diajarkan, dalam hal ini kemandirian belajar siswa dalam menganalisis soal, 

memonitor proses penyelesaian, dan mengevaluasi hasilnya, kurang ditunjukkan 

pada dirinya siswa.

Oleh sebab itu keberhasilan belajar tidak boleh hanya mengandalkan 

kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur yang diberikan oleh guru saja, akan 

tetapi terletak pada kemandirian belajar siswa itu sendiri. Untuk menyerap dan 

menghayati pelajaran jelas sangat diperlukan sikap dan kesediaan untuk mandiri, 

sehingga kemandirian belajar menjadi salah satu penentu apakah siswa mampu 

menghadapi tantangan atau tidak. Selain itu kemandirian belajar atau  Self-

Regulated Learning juga diperlukan agar siswa mempunyai tanggung jawab 

dalam mengatur mendisiplinkan dirinya dalam mengembangkan kemampuan 

belajarnya juga atas kemauan sendiri.

Penyebab rendahnya kualitas penalaran dan kemandirian belajar siswa 

dalam matematika menurut hasil survey IMSTEP-JICA (Zaini, 2014) dalam 

pembelajaran matematika guru terlalu berkonsentrasi pada hal-hal prosedural dan 

mekanistik, pembelajaran berpusat pada guru, konsep matematika disampaikan 

secara informatif dan siswa dilatih menyelesaikan banyak soal tanpa pemahaman 

mendalam. Guru masih mengajarkan matematika dengan materi pelajaran dan 

model yang tidak menarik, guru hanya menerangkan, siswa mencatat materi 
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pelajaran, pada saat mengajar matematika guru langsung menjelaskan materi yang 

akan dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan contoh soal dan latihan. Kegiatan 

siswa hanya seputar mengerjakan soal berdasarkan rumus dan contoh yang pernah 

diberikan oleh guru. Tentunya jika diberikan soal, siswa hanya mampu menjawab 

soal yang sama seperti yang dilatihkan oleh guru di dalam kelas. Namun, jika 

siswa dihadapkan pada soal yang sedikit berbeda, maka siswa akan kesulitan. 

Kesulitan ini timbul karena pola pengajaran yang tidak memungkinkan siswa 

menyelidiki pengetahuannya sendiri, dan menuntut siswa mengerjakan soal 

sebagaimana yang telah dicontohkan, sehingga siswa menjadi tergantung dengan 

guru dan lemah dalam mengemukakan dan menjelaskan gagasan/ide. Oleh sebab 

itu, jika siswa tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan, maka siswa menjadi 

turun semangatnya untuk belajar matematika karena ia beranggapan matematika 

itu sangat sulit untuk dipelajari. Dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, 

keinginan untuk belajar kembali tidak ada, dan mereka pun akan menggolongkan 

matematika sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan. Akibatnya, kemampuan 

siswa dalam bernalar rendah yang menyebabkan tidak adanya kemandirian dalam 

belajar.

Menurut Marsigit (Zaini, 2014), matematika dipandang bukan untuk 

diajarkan oleh guru, tetapi untuk dipelajari oleh siswa. Siswa ditempatkan sebagai 

titik pusat pembelajaran matematika. Guru bertugas menciptakan suasana, 

menyediakan fasilitas, dan lainnya, sedang peranan guru lebih bersifat sebagai 

manajer daripada pengajar. Pembelajaran dilakukan dalam suasana yang kondusif, 

yaitu suasana yang tidak begitu formal. Siswa mengerjakan kegiatan matematika 

yang berbeda-beda dengan target yang berbeda-beda sementara guru berfungsi 
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sebagai fasilitator, sumber ajar dan pemonitor kegiatan siswa. Jadi, perlu suatu 

penggunaan pendekatan pembelajaran matematika yang memberikan kesempatan,

agar siswa dapat aktif dalam proses membangun pengetahuannya sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan 

kemandirian belajar siswa.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu 

adanya perubahan dalam pembelajaran. Koray (2013) menarik kesimpulan 

sebagai berikut :” The result of independent t-test showed that the students in 

Problem Based Learning (PBL) classses had significantly higher mean scores on 

reasoning ability than the students of control group.”  Mary (2013) meyatakan : 

PBL and self regulated learning(SRL) is presented, along guide lines on how to 

promote student responsibility for learning.. Koray menyebutkan kemampuan 

penalaran matematis siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi 

daripada kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas kontrol sedangkan

Mary  berpendapat bahwa kemandirian belajar siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran berbasis masalah dapat mendorong tanggung jawab di dalam 

pembelajaran. Dari kedua pendapat tersebut, dikatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah memberi pengaruh yang positif terhadap penalaran matematis 

dan kemandirian belajar siswa.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan Damawati (2016) menyatakan 

“result of independent research shows that there are significant differences in 

reasoning abilities beetween the experiment class (Inquiry learning) and control 

class in this research, the experiment class perform more better reasoning skill 

than the control class.” Sabourin (2011) “SRL in inquiry based laerning and 
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inform, future approaches for scaffolding”. Hasil penelitian Damawati 

menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa berbeda secara 

signifikan daripada kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas kontrol dan 

Sabourin menyatakan kemandirian belajar yang diterapkan dalam pembelajaran 

inkuiri dapat memberikan dukungan belajar secara terstruktur, yang dilakukan 

pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri. Dari 

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan 

kemandirian belajar siswa. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kedua 

pembelajaran (inkuiri dan PBM) tersebut untuk meningkatkan penalaran 

matematis dan kemandirian belajar siswa. Maksud dari pembelajaran (inkuiri dan 

PBM) yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran.

Menurut Roestiyah (Illah, 2012), inkuiri adalah salah satu cara belajar 

atau penelahaan yang bersifat mencari pemecahan permasalahan dengan cara 

kritis, analitis, dan ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju 

suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data atau kenyataan. 

Bayer (Illah, 2012) menyatakan bahwa “Inquiry is one way of knowing” yang 

berarti suatu cara untuk mengetahui. Apabila orang terkait dalam proses 

investigasi, berusaha menjawab pertanyaan, dan berusaha memecahkan masalah 

secara berkelanjutan, maka orang ini telah melakukan proses inkuiri. Menurut 

sanjaya (2006) menerangkan bahwa model pembelajaran inkuiri tersebut 

berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia mempunyai 

dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang 

keadaan alam disekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak lahir ke dunia. 
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Pembelajaran inkuiri lebih menekankan kepada proses mencari dan menemukan. 

Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa adalah mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator 

dan pembimbing siswa untuk belajar.

Model pembelajaran inkuiri berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir 

ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah, 

siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang 

harus dihafal melainkan merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa 

menemukan sendiri materi yang harus dipahami melalui proses berpikir secara 

sistematis.” Pada pembelajaran ini siswa terlibat aktif bekerja sama mencari, 

menggali, mengeksplorasi, mencoba-coba, menyelidiki dari berbagai keadaan, 

untuk menemukan dan mengkonstruksi ide baru, pengetahuan baru, berdasarkan 

berbagai sumber informasi dan pengetahuan awal atau konsep yang telah dikuasai 

sebelumnya, dan selanjutnya menyimpulkan, menguji simpulannya dan memberi 

laporan atas hasil kerjanya. Sehingga dengan model pembelajaran inkuiri

kemampuan penalaran dan kemandirian siswa akan meningkat. 

Selain pembelajaran inkuiri, pembelajaran yang dapat meningkatkan 

penalaran matematis dan kemandirian belajar siswa menurut pendapat para ahli 

adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). PBM merupakan salah satu 

pembelajaran yang penting yang harus diterapkan pada siswa. Pembelajaran 

Berbasis Masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dengan 

situasi berorientasi pada masalah termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar.  
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Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Masalah adalah menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) tidak mungkin terjadi kecuali jika guru menciptakan 

lingkungan kelas tempat pertukaran ide-ide yang terbuka dan jujur dapat terjadi. 

Menurut Arends (Ramadhani, 2014) pembelajaran berdasarkan masalah memiliki 

esensi yaitu menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan 

bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi dan penyelidikan. Sehingga peran para guru adalah untuk menyajikan 

berbagai masalah kontekstual dengan tujuan untuk memotivasi siswa, 

membangkitkan gairah siswa, meningkatkan aktivitas belajar siswa, belajar 

terfokus pada penyelesaian masalah sehingga siswa berminat untuk belajar, 

menemukan konsep, dan adanya interaksi berbagi ilmu antara siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru. Model Problem Based Learning (PBL) is an instuctional 

model to create confrontation to students with problem as a stimulus in the study 

(Kelly and Finlanson in Safrinda and Simon, 2015). Sanjaya (2006) menjelaskan 

PBM memiliki 3 ciri utama yaitu rangkaian aktifitas pembelajaran yang dilakukan 

siswa, pembelajaran yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan 

pendekatan berpikir secara ilmiah yaitu deduktif dan induktif. Berdasarkan 

pendapat di atas, model pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan 

pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Trianto (Ramadhani, 2014) menjelaskan bahwa manfaat 

pembelajaran berbasis masalah adalah “...membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir, pemecahkan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar 

berbagai peran sebagai orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 
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pengalaman nyata dan simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan 

mandiri”.

Berdasarkan pendapat di atas, pada model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) di samping siswa dituntut untuk aktif mengkonstruksi konsep-

konsep matematika dari masalah yang diberikan, juga mampu menjelaskan 

konsep-konsep yang sudah diperoleh. Diharapkan dengan munculnya pemahaman 

konsep, siswa dapat mengkomunikasikan dalam bahasa matematika dengan baik. 

Dari kedua model pembelajaran yang telah diuraikan di atas, setiap tahapan 

pembelajaran berpotensi dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan 

kemandirian belajar matematis siswa.  

Kemampuan penalaran dan kemandirian belajar matematis siswa tidak 

hanya didorong dari pembelajaran yang menggunakan Inkuiri dan PBM saja, akan 

tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan awal matematikanya juga. Kemampuan 

Awal Matematika (KAM) merupakan kemampuan yang diperlukan oleh seorang 

siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Kemampuan awal matematika adalah 

kemampuan pengetahuan mula-mula yang harus dimiliki seorang siswa yang 

merupakan prasyarat untuk mempelajari pelajaran yang lebih lanjut dan agar 

dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Tes awal diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum siswa memasuki materi selanjutnya. Menurut Ruseffendi (1991)

setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda, ada siswa yang pandai, ada 

yang kurang pandai serta ada yang biasa-biasa saja serta kemampuan yang 

dimiliki siswa bukan semata-mata merupakan bawaan dari lahir (hereditas), tetapi 

juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan lingkungan 
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belajar khususnya model pembelajaran menjadi sangat penting untuk 

dipertimbangkan artinya pemilihan model pembelajaran harus dapat  

meningkatkan kemampuan matematika siswa yang heterogen.

Bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang atau rendah, apabila model

pembelajaran yang digunakan oleh guru menarik dan menyenangkan, sesuai 

dengan tingkat kognitif siswa sangat dimungkinkan pemahaman siswa akan lebih 

cepat dan akhirnya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi  dan berpikir 

kritis siswa. Sebaliknya bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi tidak begitu 

besar pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan dalam matematika. Hal 

ini terjadi karena siswa kemampuan tinggi lebih cepat memahami matematika.

Dalam pembelajaran matematika materi-materi yang dipelajari tersusun 

secara hierarkis dan konsep matematika yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan membentuk konsep baru yang lebih kompleks. Ini berarti bahwa 

pengetahuan matematika yang dimiliki siswa sebelumnya menjadi dasar 

pemahaman untuk mempelajari materi selanjutnya. Mengingat matematika 

merupakan dasar dan bekal untuk mempelajari berbagai ilmu, dan mengingat 

matematika tersusun secara hierarkis, maka kemampuan awal matematika yang 

dimiliki peserta didik akan memberikan sumbangan yang besar dalam 

memprediksi keberhasilan belajar siswa selanjutnya.

Kemampuan awal matematika siswa merupakan  pengetahuan yang 

dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung yang harus dimiliki siswa agar 

dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Hal ini disebabkan materi pelajaran 

yang ada disusun secara terstruktur sehingga apabila seseorang mengalami 

kesulitan pada pokok bahasan awal, maka otomatis akan kesulitan dalam 
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mempelajari pokok bahasan lanjutannya. Sebaliknya siswa yang mempunyai latar 

belakang kemampuan awal yang baik akan dapat mengikuti pelajaran dengan 

lancar. Siswa yang mengikuti proses belajar mengajar mempunyai latar belakang 

kemampuan awal yang berbeda-beda, sehingga kemampuan mengikuti pelajaran 

berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang dan kelebihan kedua model pembelajaran yang 

telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

Perbedaan Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar Antara 

Siswa yang Diberi Pembelajaan Inkuiri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah di 

SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:

1. Kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah

2. Kemandirian belajar siswa masih rendah

3. Siswa masih lemah dalam mengemukakan dan menjelaskan suatu 

gagasan/ide

4. Pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered)

5. Kemampuan awal siswa mempengaruhi prestasi belajar matematika

6. Strategi pembelajaran matematika kurang relevan.

1.3      Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini, dibatasi hanya pada:

1. Kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah

2. Kemandirian belajar siswa masih rendah
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3. Strategi pembelajaran matematika kurang relevan

Dari beberapa strategi pembelajaran yang ada, banyak pembelajaran yang 

mungkin digunakan, tetapi khusus dalam penelitian ini penulis akan membatasi 

pada penggunaan Pembelajaran Inkuiri dan Pembelajaran Berbasis Masalah di 

SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara 

siswa yang diberi model Pembelajaran Inkuiri dengan yang diberi 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)?

2. Apakah terdapat perbedaan kemandirian belajar antara siswa yang 

diberi model Pembelajaran Inkuiri dengan yang diberi model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)?

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran (Pembelajaran 

Inkuiri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah) dengan kemampuan 

awal matematika (tinggi, sedang, rendah) terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa?

4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran (Pembelajaran 

Inkuiri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah) dengan kemampuan 

awal matematika (tinggi, sedang, rendah) terhadap kemandirian

belajar siswa?
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1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan 

di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran

matematis antara siswa yang diberi model Pembelajaran Inkuiri dengan

yang diberi model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).

2. Mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan kemandirian belajar 

matematis antara siswa yang diberi model Pembelajaran Inkuiri dengan 

yang diberi model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).

3. Menganalisis apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran

(Pembelajaran Inkuiri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah) dengan 

kemampuan awal matematika (tinggi, sedang, rendah) terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa.

4. Mennganalisis apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran

(Pembelajaran Inkuiri dengan Pembelajaran Berbasis Masalah) dengan

kemampuan awal matematika (tinggi, sedang, rendah) terhadap 

kemandirian belajar siswa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi usaha-usaha 

memperbaiki proses pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

pembelajaran. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan:

1) Manfaat bagi siswa

Mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna 

sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran di kelas dan menjadi 
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meningkat kemampuan penalaran matematis dan kemandirian belajar

siswa.

2) Manfaat bagi guru

Meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan kegiatan belajar 

mengajar dan membiasakan guru menggunakan metode mengajar serta 

meningkatkan professional guru dalam rangka meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis dan kemandirian belajar siswa.

3) Manfaat bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisien 

pengelolaan pendidikan dalam mengambil kebijakan dalam penerapan 

inovasi pembelajaran baik matematika maupun pelajaran lain upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru.

4) Bagi peneliti, dapat menjadi masukan dan rujukan bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian lainnya. 


