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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang memberikan peran penting dalam 

kehidupan manusia dan mendasari perkembangan teknologi saat ini, serta 

berperan penting dalam meningkatkan pola pikir manusia. Menurut National 

Research Council (Depdikbud, 2013), “mathematics is the key to opportunity” 

yang artinya dengan mempelajari matematika seseorang mampu memiliki peluang 

keberhasilan. 

Matematika dipelajari oleh siswa dimulai dari sekolah dasar, tujuannya untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, analisis, sistematis, 

kreatif dan inovatif, serta kemampuan kerja sama. Hal tersebut dilakukan agar 

siswa mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia saat ini. Adapun tujuan 

dari pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep tersebut dalam pemecahan 

masalah. 

2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu 

membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. 

3. Menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah. 

4. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika 

dan pembelajarannya, seperti konsisten, kreatif, kerjasama, teliti, dan yang 

lainnya. 

7. Melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika. 

8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan matematika. 
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Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai jika guru memfasilitasi siswa untuk  

mengembangkan  kemampuan  berpikirnya,  dimana  kemampuan-kemampuan  

ini 
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termasuk kedalam kemampuan berpikir tingkat tinggi (high thinking). Beberapa 

dari tujuan pembelajaran matematika di atas selaras dengan indikator kecerdasan 

logis matematis. Gardner (Armstrong, 2013: 6) mengatakan kecerdasan logis 

matematis adalah kemampuan menggunakan angka secara efektif, meliputi 

kepekaan terhadap pola-pola dan hubungan-hubungan yang logis, pernyataan dan 

dalil (jika-maka, sebab-akibat), fungsi, dan abstraksi terkait lainnya. Jenis-jenis 

proses yang digunakan dalam kecerdasan logis matematis mencakup kategorisasi, 

klasifikasi, kesimpulan, generalisasi, perhitungan, dan pengujian hipotesis. 

Dengan demikian, kecerdasan logis matematis merupakan salah satu dari 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (high thinking). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMP di Indonesia dapat dilihat dari 

hasil studi TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study). 

Hasilnya menyatakan bahwa pada tahun 2011 Indonesia berada pada peringkat 

ke-38 dari 42 negara peserta dengan skor rata-rata 386. Skor tersebut sangat jauh 

dari skor rata-rata internasional pada saat itu yaitu 500 (Litbang Kemendikbud, 

2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

di Indonesia masih kurang. Adapun dimensi yang diukur oleh TIMSS pada tahun 

2011 adalah dimensi konten dan dimensi kognitif, persentasenya sebagai berikut: 

1. Domain konten: 30% bilangan, 30% aljabar, 20% geometri, 20% data dan 

peluang. 

2. Domain kognitif: 35% pengetahuan, 40% aplikasi, 25% penalaran. 

Berikut beberapa contoh soal matematika kelas 8 yang ada dalam TIMSS. 

Gambar 1.1 Contoh Soal TIMSS Konten Aljabar 

Soal di atas merupakan soal pemecahan masalah, dimana siswa harus bisa 

memprediksi bilangan yang sama dari kedua barisan bilangan yang ada. Hal ini 

berkaitan dengan kemampuan perhitungan dan pola bilangan yang dimiliki siswa. 
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Untuk menjawab pertanyaan ini, siswa bisa melanjutkan kedua barisan bilangan 

sehingga mendapatkan bilangan yang sama lainnya dari kedua barisan tersebut. 

 

 

 

Gambar 1.2. Contoh Soal TIMSS Konten Bilangan 

Soal di atas menguji pengetahuan siswa mengenai pecahan dan bilangan. Jika 

siswa mengetahui syarat mencari pecahan yang lebih besar atau lebih kecil dari 

suatu bilangan pecahan lainnya, maka siswa akan menjawab pertanyaan tersebut 

dengan mudah. Salah satu alternatif jawabannya adalah pecahan yang 

pembilangnya lebih besar dari 2 dan penyebutnya lebih besar atau sama dengan 7, 

atau pecahan yang pembilangnya 2 dan penyebutnya kurang dari 7. 

Gambar 1.3 Contoh Soal TIMSS Konten Data dan Peluang 

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah kartu berwarna putih, untuk 

mendapatkan jawaban tersebut diperlukan kemampuan logika siswa. Syarat untuk 

menjawab pertanyaan di atas yaitu siswa harus paham mengenai kartu warna yang 

paling banyak dalam kantong tersebut adalah kartu yang memiliki peluang paling 



5 
 

 
Susi Sumyati, 2017 
PERBANDINGAN PENINGKATAN KECERDASAN LOGIS MATEMATIS SISWA  
ANTARA YANG MEMPEROLEH  MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN MODEL  
D ISCOVERY LEARNING (DL) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

besar untuk diambil. 

Gambar 1.4 Contoh Soal TIMSS Konten Geometri 

Soal di atas menguji kemampuan logika siswa, dimana siswa harus 

memperkirakan banyaknya segitiga yang bisa menutupi trapesium. Jawaban dari 

soal tersebut adalah lima buah segitiga, salah satu alternatif penyelesaiannya 

adalah menggambar segitiga pada trapesium dengan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, soal-soal yang diujikan oleh TIMSS merupakan 

soal-soal yang pemecahannya menggunakan kecerdasan logis matematis. Karena 

hasil TIMSS menunjukkan rata-rata skor Indonesia sangat jauh dari rata-rata skor 

internasional maka kecerdasan logis matematis siswa di Indonesia pun masih 

kurang. 

Sejalan dengan hasil TIMSS di atas, Kadarisma (2015) melakukan penelitian 

terhadap siswa SMP untuk melihat kecerdasan logis matematis siswa. Dari 40 

siswa hanya 7 siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini jelas 

menunjukkan bahwa kecerdasan logis matematis siswa tersebut masih kurang. 

Peneliti juga melakukan studi pendahuluan di salah satu sekolah menengah 

pertama di Bandung. Peneliti memberikan lima soal kecerdasan logis matematis 

tentang segiempat kepada siswa-siswi kelas VIII yang telah mempelajari materi 

tersebut. Banyaknya siswa yang menjadi sampel dalam uji coba adalah 52 orang. 

Rata-rata skor siswa dalam uji coba adalah 45,04 sedangkan skor maksimumnya 

adalah 100, artinya kecerdasan logis matematis siswa-siswi di sekolah tersebut 

masih kurang. Berikut adalah pembahasan hasil uji coba perbutir soal. 

1. Persegi-persegi kecil di bawah ini merupakan persegi 

yang identik dengan panjang sisinya 1 cm. 

Tentukan luas 

bentuk ke-10 dari 

pola persegi di 

samping! 

Soal di atas adalah soal yang mengukur tentang pemahaman terhadap pola dan 

bilangan. Kenyataannya 69,02 % siswa menjawab salah, hal ini dikarenakan siswa 

kurang mampu mengidentifikasi persegi yang seperti apa yang ditanyakan. 
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Sebagian besar siswa mengira bahwa persegi yang dimaksud dalam soal adalah 

persegi yang terdiri dari 10 buah persegi kecil, namun mereka tidak mengetahui 

bahwa suatu hal yang tidak mungkin sebuah persegi dapat dibangun dari 10 buah 

persegi kecil yang identik. Padahal jika siswa lebih teliti dalam membaca soal dan 

memperhatikan persegi-persegi sebelumnya siswa akan paham persegi yang 

dimaksud dalam soal tersebut. Dengan demikian siswa pemahaman siswa 

terhadap suatu pola masih kurang. 

2. Lengkapilah kolom panjang sisi, tinggi, dan luas daerah 

trapesium sehingga menjadi pernyataan yang benar! 

Bagaimana cara kalian menemukannya? 

Ukuran trapesium 
Luas 

(L) 
Panjang sisi sejajar Tinggi 

(t) A B 

3 cm 5 cm 2 cm ... 

6 cm 10 cm ... 32 cm2 

... 15 cm 6 cm 72 cm2 

Soal nomor 2 mengukur kemampuan analogi siswa. Hasilnya menunjukkan 

bahwa 89,28% dari siswa dapat menjawab yang tepat, namun hanya sebagian dari 

mereka yang dapat menyajikan cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. 

Artinya siswa belum pandai dalam menyajikan alasan secara matematis mengapa 

mereka memberikan suatu jawaban. 

3. Sebuah layang-layang memiliki luas daerah sebesar 250 

cm2. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 20 cm, 

maka berapakah panjang diagonal lainnya? 

Soal di atas termasuk soal perhitungan biasa, hal yang lebih ditekankan dalam 

pemecahan soal tersebut adalah pemahaman siswa terhadap sifat assosiatif dan 

invers bilangan bulat. Hasilnnya 96,22% dari seluruh siswa dapat menentukan 

jawaban yang benar dengan menggunakan sifat assosiatif dan invers, namun 

mereka tidak menuliskan secara eksplisit bagaimana sifat assosiatif digunakan 

pada proses penyelesaian soal tersebut. Hal ini dikarenakan mereka belum 

menyadari bahwa sifat assosiatif ada karena operasi hitung (perkalian dan 
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pembagian) dalam matematika merupakan operasi biner artinya setiap operator 

hanya berlaku untuk dua buah bilangan saja, selain itu siswa hanya terfokus untuk 

mendapatkan jawaban akhir saja tanpa menghiraukan proses matematika yang 

benar itu seperti apa. Faktanya siswa memahami sifat assosiatif dan invers namun 

mereka tidak terbiasa menuliskan proses penggunaanya dengan benar. 

4. Fika memiliki sebuah taplak meja yang berbentuk 

persegi. Ia akan menghiasi sekeliling taplak meja tersebut 

dengan renda. Panjang renda yang ia perlukan adalah 5 

meter, maka: 

a. Sketsalah taplak meja yang dimiliki oleh Fika! 

b. Tentukan panjang setiap sisi taplak meja milik Fika tersebut! 

Pada soal tersebut siswa diukur dalam menyatakan masalah ke dalam bentuk 

gambar dan menyelesaikan masalah tersebut. 75,47% dari seluruh siswa-siswi 

tersebut menggambarkan suatu sketsa yang berbentuk persegi tanpa memberikan 

keterangan bahwa setiap sisi pada persegi tersebut adalah sama. Namun siswa-

siswi tersebut mampu menyelesaikan masalah tersebut hingga menetapkan solusi 

yang benar. 

5. Gambar di samping merupakan sketsa kamar 

Aisyah.  Ia ingin memasang ubin yang berukuran 

20cm x 20cm, maka: 

a. Hitunglah luas 

lantai di kamar Aisyah! 

b. Tentukanlah 

banyak ubin yang memungkinkan akan dipasang di kamar 

Aisyah! 

Soal di atas mengukur kemampuan logika siswa, dimana siswa dituntut untuk 

bisa menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya 

64,15% dari seluruh siswa mampu menentukan cara yang tepat dan mendapatkan 

hasil akhir yang benar sedangkan sisanya tidak. Artinya 35,85% responden masih 

kurang dalam proses berpikir logisnya karena para responden tersebut tidak 

mampu menemukan cara dan solusi yang tepat untuk soal tersebut. 

4 m 

1 m 

4 m 

6 m 
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Berdasarkan analisis jawaban uji coba di atas, diketahui bahwa kecerdasan 

logis siswa di sekolah tersebut masih kurang. Kecerdasan logis matematis 

melibatkan banyak komponen, yaitu perhitungan secara matematis, berpikir logis, 

pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, dan ketajaman terhadap 

pola. Pada intinya kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan mengenal 

dan memecahkan masalah. Menurut Gardner (Amstrong, 2013) kecerdasan logis 

matematis dapat membantu seseorang dalam memahami tujuan dan fungsi 

keberadaannya terhadap lingkungannya. Selain itu, kecerdasan ini meningkatkan 

pemahaman seseorang terhadap konsep kuantitas dimana hampir semua ilmu 

dalam kehidupan ini berkaitan dengan kuantitas, serta membantu seseorang dalam 

memecahkan masalah secara sistematis. Karena kecerdasan logis matematis siswa 

masih kurang dan kecerdasan tersebut sangat penting dalam kehidupan, maka 

kecerdasan logis matematis siswa perlu ditingkatkan. 

Suparno (2004) menyatakan bahwa secara umum, guru dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis dengan beberapa latihan, seperti 

membuat formula atau simbol, melatih siswa untuk membuat kesimpulan dari 

yang konkret ke abstrak, membuat garis besar jalan pikiran, mengorganisir banyak 

hal dengan grafik, melatih mengurutkan sesuatu dalam bilangan, melatih 

berhitung, melatih silogisme, membiasakan problem solving, atau memberikan 

permainan yang punya pola. Menurut Uno (2009), beberapa cara mengembangkan 

kecerdasan logis matematis siswa dalam pembelajaran diantaranya menyajikan 

masalah kehidupan sehari-hari dan menyelesaikannya secara matematis, 

menerjemahkan masalah kedalam model matematika, menciptakan ketepatan 

waktu dalam memecahkan masalah, dan menggunakan analogi dalam 

menjelaskan suatu hal yang sulit dimengerti. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan kecerdasan logis matematis adalah model 

problem based learning. 

Suherman (2010) menjelaskan bahwa problem based learning adalah suatu 

model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis, keterampilan memecahkan 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 
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materi pelajaran. Menurut Dewey (Trianto, 2011), model problem based learning 

bertujuan untuk meningkatkan intelegensia, mengembangkan keberanian, serta 

mengembangkan demokrasi yang nantinya akan membantu siswa menghadapi 

kehidupan sosial, salah satu mengembangkan demokrasi yaitu dengan 

menemukan solusi dari masalah yang ada. Informasi yang akan diperoleh dalam 

pembelajaran dengan model PBL ini tidak disajikan dalam bentuk jadi, namun 

siswa harus berinteraksi dengan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga 

diperoleh suatu ilmu yang baru. Hal tersebut berkaitan dengan teori belajar 

Vigotsky (Rusman, 2010) yang mengatakan bahwa interaksi sosial dengan teman 

lain memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual 

siswa. Dalam model PBL, masalah yang disajikan adalah masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata siswa, sehingga dalam pembelajaran ini kemampuan 

yang lebih ditekankan adalah kemampuan berpikir abstrak. Setelah siswa 

menyelesaikan proses pemecahan masalah kemudian siswa menarik kesimpulan 

berdasarkan proses yang telah dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan 

kemampuan logika siswa, dimana siswa harus menarik kesimpulan berdasarkan 

proses penyelesaian masalah kehidupan nyata yang telah dilakukan. 

Model PBL merupakan salah satu model yang dapat digunakan dalam rangka 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Adapun pembelajaran yang dianjurkan 

dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik atau pembelajaran berbasis keilmuan. Pendekatan saintifik ini memiliki 

lima tahap yang harus dilakukan oleh peserta didik, yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Pendekatan ini juga bisa menggunakan model-model pembelajaran seperti halnya 

pendekatan kontekstual. Adapun model-model lain yang bisa digunakan dalam 

pendekatan ini diantaranya model discovery learning, model project based 

learning, dan model inquiry (Depdikbud, 2014). Pada penelitian ini hanya akan 

menggunakan dua model pembelajaran yaitu model problem based learning dan 

model discovery learning. 
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Model discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak 

disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi siswa dituntut untuk 

mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep (Depdikbud, 

2013). Bruner (Dahar, 1989: 103) menyatakan bahwa discovery learning sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang paling baik. Sehingga disarankan agar siswa-siswi 

hendaknya belajar melalui berpartisi secara aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan 

melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan 

prinsip-prinsip sendiri . 

Pembelajaran melalui model problem based learning dan model discovery 

learning merupakan bagian dari pembelajaran tak langsung dengan menyajikan 

masalah terlebih dahulu dalam pembelajaran. Hanya saja dalam model PBL lebih 

menekankan pada masalah kehidupan nyata siswa sedangkan dalam model 

discovery learning bisa masalah matematis biasa atau bisa juga masalah 

kontekstual. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk membandingkan antar 

keduanya terhadap kecerdasan logis matematis siswa. Sebelumnya, terdapat 

beberapa penelitian dalam pendidikan matematika yang membandingkan model 

problem based learning dengan model discovery learning terhadap kemampuan 

matematis lainnya. Hasilnya, Aryanti (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang 

belajar melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang belajar 

melalui model penemuan terbimbing. Akan tetapi, Ario (2015) menyatakan 

bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang mendapat 

pembelajaran berbasis masalah  lebih baik daripada peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mendapat pembelajaran penemuan terbimbing.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah perbandingan 

kedua model tersebut terhadap kecerdasan logis matematis siswa sehingga 

penelitian ini berjudul “Perbandingan Peningkatan Kecerdasan Logis Matematis 

Siswa antara yang Memperoleh  Model Problem Based Learning (PBL) dengan  

Model Discovery Learning (DL)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat peningkatan kecerdasan logis matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning? 

2. Apakah terdapat peningkatan kecerdasan logis matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model discovery learning? 

3. Apakah peningkatan kecerdasan logis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model problem based learning lebih tinggi daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model discovery learning? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui peningkatan kecerdasan logis matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning. 

2. Mengetahui peningkatan kecerdasan logis matematis siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan model discovery learning. 

3. Mengetahui apakah peningkatan kecerdasan logis matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model problem based learning lebih tinggi 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model discovery 

learning. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, dapat menambah referensi untuk pembelajaran di sekolah dalam 

rangka mengembangkan kecerdasan logis matematis siswa. 

2. Bagi siswa, dapat membantu siswa dalam meningkatkan kecerdasan logis 

matematis dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari secara matematis. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

rangka meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah, khususnya 

dalam mata pelajaran matematika. 
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4. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. 


