
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat 

membuat setiap orang dapat mengakses segala bentuk informasi yang positif 

maupun negatif dari berbagai sumber di belahan dunia dalam waktu yang cepat. 

Oleh sebab itu sejak awal sekolah sudah harus mempersiapkan siswa agar 

memiliki  kemampuan memperoleh, memilih, serta memanfaatkan informasi 

tersebut dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan agar 

tidak jauh ketinggalan dari negara lain. Kemampuan tersebut antara lain dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika karena matematika sebagai ilmu 

memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya sehingga 

memungkinkan siswa dituntun untuk terampil berpikir rasional. Seperti yang 

diungkapkan Plato (Dahlan, 2004) bahwa seseorang yang baik dalam matematika 

akan cederung baik dalam berpikir, dan seseorang yang dilatih dalam belajar 

matematika, akan menjadi seorang pemikir yang baik dalam kaitan dengan 

pemunculan ide dan konsep matematika. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Depdiknas, 2006) 

dinyatakan bahwa setelah pembelajaran siswa harus memiliki seperangkat 

kompetensi matematika yang harus ditunjukkan pada hasil belajarnya dalam mata 

pelajaran matematika (standar kompetensi). Adapun kecakapan atau kemahiran 
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matematika yang diharapkan dapat tercapai siswa dalam belajar matematika mulai 

dari SD, SMP sampai SMA, adalah sebagai berikut:   1) pemahaman konsep; 2)  

penalaran; 3) komunikasi; 4) pemecahan masalah; 5) dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  

Jelas aspek penalaran dan komunikasi merupakan dua kemampuan yang harus 

dimiliki siswa sebagai standar yang harus dikembangkan. Depdiknas (dalam 

Yuniarti,2007) menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran matematis 

merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena materi  

matematika  dipahami melalui penalaran  dan penalaran dipahami dan  dilatihkan 

melalui belajar matematika. Menurut Shurter dan Pierce (Sumarmo, 1987) istilah 

penalaran sebagai terjemahan dari istilah reasoning, dapat didefenisikan sebagai 

proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. 

Sedangkan menurut Suherman dan Winataputra (dalam Rusmini, 2007) bahwa 

penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik 

kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus-kasus yang 

bersifat individual, tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang bersifat umum 

menjadi kasus yang bersifat individual. 

Berdasarkan hasil studi Rifa,at (Yuniarti, 2007) bahwa lemahnya 

kemampuan matematika siswa dilihat dari kinerja dalam bernalar, yaitu misalnya 

kesalahan dalam penyelesaian soal matematika disebabkan karena kesalahan 

menggunakan penalaran.   Hal  senada juga diungkapkan oleh  Wahyudin (1999) 

dalam studinya bahwa  salah satu kecenderungan yang menyebabkan sejumlah 

siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam matematika 
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yaitu siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan soal atau 

persoalan matematika yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rendahnya  kemampuan penalaran akan berimbas pada kurangnya penguasaan 

siswa terhadap materi matematika dan hal ini akan mengakibatkan rendahnya 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu kemampuan penalaran harus memperoleh 

perhatian yang serius dan lebih ditingkatkan sehingga diharapkan nantinya 

prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Berkaitan dengan pentingnya penalaran matematika NCTM (2000) 

merekomendasikan bahwa tujuan pembelajaran penalaran pada kelas 6-8, adalah 

agar siswa dapat 1) menguji pola dan struktur untuk mendeteksi keteraturan, 2) 

merumuskan generalisasi dan konjektur hasil observasi keteraturan, 3) 

mengevaluasi konjektur, dan  4) membuat dan mengevaluasi argumen 

matematika. Sumarmo (2005)  merinci karakteristik kemampuan penalaran 

matematis dalam beberapa indikator sebagai berikut: 1) Menarik kesimpulan 

logis;2) Memberi penjelasan terhadap model, gambar, fakta, sifat, hubungan, atau 

pola yang ada; 3) Memperkirakan jawaban dan proses solusi; 4) Menggunakan 

pola hubungan untuk menganalisis situasi, atau membuat analogi, generalisasi, 

dan menyusun konjektur; 5) Mengajukan lawan contoh; 6) Mengikuti aturan 

inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan, dan menyusun argumen 

yang valid; 7) Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung dan 

pembuktian dengan induksi. 

NCTM (2000) juga telah menggariskan secara rinci keterampilan-

keterampilan kunci penalaran matematis yang dapat dilakukan di dalam kelas dan 
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harus dipandang sebagai bagian integral dari kurikulum matematika. 

Keterampilan-keterampilan kunci penalaran matematis tersebut adalah mengenal 

dan mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif; memahami dan 

menerapkan proses penalaran dengan perhatian yang khusus terhadap penalaran 

dengan proporsi-proporsi dan grafik-grafik; membuat dan mengevaluasi 

konjektur-konjektur dan argumen-argumen secara logis; menilai daya serap dan 

kekuatan penalaran sebagai bagian dari matematik. 

Disamping mengembangkan  kemampuan penalaran dalam pembelajaran 

matematika juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, yaitu 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui 

pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan 

(Depdiknas, 2003). 

Kemampuan komunikasi sangat penting diperhatikan dalam pembelajaran 

matematika, karena kita tidak mungkin bisa mengemukakan ide, gagasan tanpa 

adanya komunikasi, apakah itu komunikasi lisan maupun tulisan. Komuniksi 

dapat terjadi ketika siswa mengemukakan gagasannya, menjelaskan model yang 

ditemukan dari permasalahan yang disajikan, begitu pula saat siswa membuat 

suatu konjektur. Tapi siswa lain harus dapat menangkap apa yang 

dikomunikasikan siswa lainnya. 

  Sumarmo (2005)  merinci karakteristik kemampuan komunikasi 

matematis dalam beberapa indikator sebagai berikut: 1) membuat hubungan   

benda   nyata,    gambar    dan   diagram   ke  dalam   ide   matematika; 2) 

menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan dengan 
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benda nyata, gambar, grafik dan aljabar; 3) menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika; 4) mendengarkan, berdiskusi dan menulis 

tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika 

tertulis; 5) membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi, dan 6) menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika 

yang telah dipelajari. Melihat pentingnya kemampuan komunikasi matematis 

dirasa perlu untuk mengupayakan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu 

mendorong siswa untuk melatih kemampuan komunikasi. 

Kusumah (2008) menyatakan bahwa komunikasi merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika. Melalui komunikasi ide-ide 

matematika dapat dieksploitasi dalam berbagai perspektif; cara berpikir siswa 

dapat dipertajam; pertumbuhan pemahaman dapat diukur; pemikiran siswa dapat 

dikonsolidasikan dan diorganisir; pengetahuan matematika dan pengembangan 

masalah siswa dikontruksi; penalaran siswa dapat ditingkatkan; dan komunitas 

siswa dapat dibentuk. Mengingat akan pentingnya kemampuan komunikasi 

matematis maka peningkatan tersebut haruslah diperhatikan dalam pembelajaran, 

namun kenyataan dilapangan menunjukkan  bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih rendah. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan 

Rohaeti (2003) dan Wihatma (2004) bahwa rata-rata kemampuan komunikasi 

siswa berada pada kualifikasi kurang dan dalam mengkomunikasikan ide-ide 

matematika kurang sekali.  

Menurut Baroody (dalam Saragih, 2007), pada pembelajaran matematika 

dengan pendekatan tradisional, kemampuan komunikasi siswa masih sangat 
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terbatas hanya pada jawaban verbal yang pendek atas berbagai pertanyaan yang 

diajukan oleh guru.  Cai dan Patricia (dalam Saragih, 2007) berpendapat guru 

dapat mempercepat peningkatan komunikasi matematis dengan cara memberikan 

tugas matematika dalam berbagai variasi. Komunikasi matematis akan berperan 

efektif manakala guru mengkondisikan siswa agar mendengarkan secara aktif 

sebaik mereka mempercakapkannya. Oleh karena itu perubahan pandangan 

belajar  dari guru mengajar kesiswa belajar sudah harus menjadi fokus utama 

dalam setiap kegiatan pembelajaran matematika. Sejalan dengan hal tersebut  

Polya (2001) menyatakan bahwa  "Pendidikan matematika di Indonesia, 

nampaknya  perlu direformasi terutama dari segi pembelajarannya". Dari 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru menjadi pendekatan yang 

berorientasi pada siswa. Karena tidak dapat kita pungkiri masih banyak guru 

matematika yang menganut paradigma transfer ilmu. Dalam pembelajaran 

matematika aktivitas masih didominasi oleh guru, siswa masih belum berperan 

aktif dalam pembelajaran.  

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah sikap positif siswa terhadap 

matematika, hal ini sangat penting karena  bila siswa kurang berminat dalam 

belajar matematika (karena merasa matematika bukan merupakan hal yang  

penting untuk dipelajari dan siswa merasa tidak ada manfaatnya belajar 

matematika) maka akan menyebabkan matematika itu semakin sulit untuk 

dipelajari.   Sabandar (2008) menyatakan ”Kalau seseorang tidak memandang 

matematika sebagai subjek yang penting untuk dipelajari serta manfaatnya untuk 
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berbagai hal, sulit baginya untuk  mempelajari matematika karena 

mempelajarinya sendiri tidak mudah”. 

 Bagaimanakah kaitan antara kemampuan penalaran dan komunikasi ? 

Menurut NCTM (2000)  Kemampuan komunikasi perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran matematika sebab melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasi 

dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya dan siswa dapat mengexplore ide-ide 

matematika.  

 Dari uraian diatas jelas bahwa kemampuan dalam penalaran dan 

komunikasi matematis siswa perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. 

Kemampuan penalaran dan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang 

diperlukan dalam belajar dan dalam  matematika itu sendiri, bahkan perlu bagi 

siswa dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan siswa hari ini dan 

pada hari yang akan datang. 

Rendahnya kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa akan 

berimbas pada rendahnya prestasi belajar siswa disekolah. Adapun salah satu 

upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi masalah tersebut adalah melalui 

pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan siswa secara baik. Sejalan dengan itu Wahyudin 

(1999) menyatakan bahwa kemampuan para guru matematika menggunakan 

berbagai metode atau pendekatan dengan tepat dan benar dalam mengajar, dapat 

mempengaruhi tingkat penguasaan siswa dalam matematika itu sendiri.  

Faktor lain yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran matematika adalah kenyamanan dan perasaan menyenangkan 
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bagi siswa dalam belajar, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan 

sikap ramah, bersahabat dalam menanggapi berbagai kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam pembelajarannya, guru harus mengusahakan agar siswa dikondisikan 

untuk bersikap terbuka, usahakan materi matematika disajikan dalam bentuk 

kongkrit begitupula metode dan pendekatan yang beragam. Hal ini diharapkan 

dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar matematika dan pada akhirnya 

akan memunculkan sikap positif terhadap matematika. 

Untuk mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

diperlukan suatu pengembangan materi pelajaran matematika yang difokuskan 

kepada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan tingkat 

kognitif siswa, serta penggunaan metode evaluasi yang terintegrasi pada proses 

pembelajaran tidak hanya berupa tes pada akhir pembelajaran (formatif atau 

sumatif) (Sabandar, 2001). Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat berkembang secara optimum, seperti kebebasan siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya, adanya masalah realistik yang dapat 

mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata, dan pembuatan model 

yang dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah yaitu pendekatan 

realistik, karena  pendekatan realistik merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika. Pada dasarnya pendekatan 

realistik membimbing siswa untuk “menemukan kembali” konsep-konsep yang 

pernah ditemukan oleh para ahli matematika atau hal yang sama sekali belum 

pernah ditemukan (guided reinvention). 
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 Dengan pendekatan realistik, materi yang disajikan guru diangkat dari 

peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diberi kebebasan menafsirkan 

dan mengemukakan gagasan mereka mengenai bentuk-bentuk kalimat matematika 

yang mereka temukan sendiri. Dengan demikian pembelajaran menjadi terpusat 

pada siswa. Freudenthal  (1991) menyatakan bahwa matematika adalah kegiatan 

manusia yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari, menemukan, dan 

membangun sendiri pengetahuan yang dia perlukan. Pendekatan Realistik 

menggabungkan pandangan apa itu matematika, bagaimana siswa belajar 

matematika, dan bagaimana matematika diajarkan. Menurutnya pendidikan harus 

mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk 

menemukan kembali matematika dengan cara mereka sendiri 

Pendekatan Realistik  secara garis besar memiliki lima karakteristik dasar 

(Gravemeijer, 1994) yaitu: (1) menggunakan masalah realistik, (2) menggunakan 

model, (3) menggunakan kontribusi siswa, (4) interaktif, dan (5) keterkaitan. 

 Melalui penelitian yang dilakukan oleh  Herawati (2007), Saragih (2007) 

dan Haji (2005) terhadap pendekatan matematika realistik, dilaporkan bahwa 

minat dan sikap siswa menunjukkan respon yang positif terhadap pembelajaran 

matematika  dengan pendekatan realistik. Siswa yang belajar dengan pendekatan 

realistik lebih menyenangi dan bersemangat dalam belajar matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk  melakukan 

suatu penelitian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan penalaran  dan 

komunikasi matematis siswa sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

dengan pendekatan realistik. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar 

dengan pendekatan realistik lebih baik daripada siswa yang belajar dengan 

pembelajaran biasa? 

2. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar dengan pendekatan realistik lebih baik daripada siswa yang belajar 

dengan pembelajaran biasa?  

3. Apakah ada kaitan antara kemampuan penalaran dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk membandingkan peningkatan kemampuan penalaran matematis 

siswa yang belajar dengan pendekatan realistik dan siswa yang belajar 

dengan pembelajaran biasa.  

2. Untuk membandingkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa  yang belajar dengan pendekatan realistik dan siswa yang belajar 

dengan pembelajaran biasa.   
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3. Untuk mengetahui keterkaitan antara kemampuan penalaran dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pembelajaran alternatif yang dapat digunakan di kelas, 

khususnya dalam usaha meningkatkan kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa melalui pendekatan realistik 

2. Memberikan informasi tentang kaitan antara kemampuan penalaran 

dengan  kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan pada penelitian ini, perlu dikemukakan definisi operasional 

sebagai berikut:  

1. Kemampuan penalaran matematis siswa, yang dimaksud dalam penelitian ini 

ádalah: 1) Memberi penjelasan dengan menggunakan  gambar, fakta, sifat, 

hubungan, atau pola yang ada; 2) kemampuan menyelesaikan soal-soal 

matematika dengan mengikuti argumen-argumen logis. 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa,  yang dimaksud dalam penelitian 

ini  adalah:  Kemampuan siswa menjelaskan suatu  persoalan secara tertulis 

dalam bentuk gambar (Menggambar). 
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3. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika 

yang dilandasi tiga prinsip utama dari pendekatan realistik yang 

terimplementasikan dalam lima karakteristik pendekatan realistik yaitu: a) 

Menggunakan masalah realistik; b) Menggunakan model; c) Menggunakan 

kontribusi siswa ; d) Interaktif; e) Keterkaitan. 

4. Pembelajaran biasa adalah pembelajaran ekspositori  dimana guru 

menjelaskan materi pelajaran, kemudian siswa mengerjakan latihan dan 

sedikit tanya jawab. 

 

F.  HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di 

atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan 

pendekatan realistik lebih baik dari pada siswa yang belajar dengan 

pembelajaran biasa. 

2. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar 

dengan pendekatan realistik lebih baik dari pada siswa yang belajar dengan 

pembelajaran biasa. 

3. Terdapat kaitan yang signifikan antara kemampuan penalaran dengan 

kemampuan  komunikasi matematis siswa.  

  


