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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, 

baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) disebutkan bahwa tujuan matematika dipelajari di sekolah 

menengah adalah untuk pemecahan masalah (problem-solving), penalaran 

(reasoning), komunikasi  (communication), dan menghargai kegunaan 

matematika. 

Menurut Suryadi (2012:35), kontribusi pendidikan matematika dapat 

ditinjau dari tiga hal yaitu dari kebutuhan perkembangan anak, masyarakat, dan 

dunia kerja. Ketiga dimensi kebutuhan ini dapat dicapai melalui pendidikan 

matematika. Hal ini dilihat dari sejumlah pandangan mengenai makna matematika 

serta kemampuan yang bisa dikembangkan, diantaranya matematika sebagai cara 

dan alat berpikir. Karena cara berpikir yang dikembangkan dalam matematika 

menggunakan kaidah-kaidah penalaran yang konsisten dan akurat, maka cara 

berpikir matematika dapat digunakan sebagai alat berpikir yang sangat efektif 

untuk memandang berbagai permasalahan termasuk diluar matematika sendiri. 

Dilihat dari tujuan dan kontribusi matematika dipelajari di sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan penalaran penting dimiliki siswa untuk 

membekali mereka cara berpikir dalam menghadapi suatu permasalahan. 

Berdasarkan definisi matematika, Tinggih (Tim MKPBM, 2001:18) 

menyatakan bahwa matematika sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan 

bernalar. Dalam artian matematika dalam aktivitasnya lebih menekankan dalam 

dunia rasio (penalaran). Ruseffendi (Tim MKPBM, 2001:18) juga  

mengungkapkan hal yang senada, menurutnya matematika terbentuk sebagai hasil 

pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. Dengan 

demikian matematika erat sekali kaitannya dengan penalaran. 
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Keraf (Shadiq, 2004: 2) menjelaskan bahwa penalaran merupakan proses 

berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang 

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran merupakan suatu kegiatan, 

suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat 

pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan baru yang 

kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Menurut Mullis 

(Suryadi, 2012:23) penalaran matematika mencakup kemampuan menemukan 

konjektur, analisis, evaluasi, generalisasi, koneksi, sintesis, pemecahan masalah 

tidak rutin, dan jastifikasi atau pembuktian. Komponen-komponen ini saling 

berkaitan satu dengan lainnya.  

Matematika dengan penalaran tidak dapat dipisahkan, materi matematika 

dipahami melalui penalaran dan penalaran dilatihkan melalui belajar matematika. 

Sumarmo (2010:2) mengungkapkan diantara karakteristik matematika adalah  

sifatnya yang menekankan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis 

dan aksiomatik, yang diawali dengan proses induktif yang meliputi penyusunan 

konjektur, model matematika, analogi dan atau  generalisasi, melalui pengamatan 

terhadap sejumlah data. Ball and Bass (Alberta Learning,2010:8) juga 

mengungkapkan bahwa: 

Reasoning is a “basic skill” of mathematics and is necessary for a number 

of purposes – to understand mathemati-cal concepts, to use mathematical 

ideas and procedures flexibly, and to reconstruct once understood, but  

forgotten mathematical knowledge. 

 

Kemampuan penalaran siswa di Indonesia masih tergolong rendah, 

berdasarkan laporan hasil study TIMSS 2007 yang dilakukan di 59 negara 

termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kemampuan penalaran siswa di 

Indonesia mendapat skor 405 dari 500 skor rata-rata TIMSS, berada di bawah 

Cina yang mendapat skor 591 (Mullis et all., 2008:121). 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penalaran yang dimiliki siswa 

ialah proses pembelajaran saat ini. Turmudi (2010:2) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran matematika di negeri ini seringkali ditafsirkan sebagai kegiatan 

yang dilaksanakan guru, ia mengenalkan subjek, memberikan satu atau dua 

contoh, lalu ia mungkin menanyakan satu atau dua pertanyaan, dan pada 
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umumnya meminta siswa yang biasanya mendengarkan secara pasif untuk 

menjadi aktif dengan memulai mengerjakan latihan yang diambil dari buku. 

 Selain itu Silver (Turmudi, 2010:3) menuturkan pada umumnya dalam 

pembelajaran matematika, para siswa menonton bagaimana gurunya 

mendemonstrasikan penyelesaian soal-soal matematika di papan tulis dan siswa 

menyalin apa yang telah ditulis oleh gurunya. Dengan proses pembelajaran yang 

seperti itu akhirnya siswa terbiasa menonton dan menyalin, mereka tidak 

dibiasakan untuk berpikir dan bernalar. Sehingga wajar jika kemampuan 

penalaran siswa masih rendah. 

 Menurut Sumarmo (2010:14) Pembelajaran matematika menganut prinsip 

belajar sepanjang hayat, prinsip siswa belajar aktif,  dan prinsip “learning how to 

learn”. Prinsip belajar sepanjang hayat merupakan hakikat matematika seutuhnya. 

Prinsip learning to how to learn yaitu belajar memahami, belajar berbuat atau 

melaksanakan, dan belajar hidup dalam kebersamaan. Sedangkan prinsip belajar 

aktif menganut pada pengertian belajar sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan 

sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. 

 Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa 

diperlukan proses pembelajaran yang mampu memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan secara logis; memberikan penjelasan menggunakan 

gambar, fakta, sifat, dan hubungan yang ada; memperkirakan solusi; melihat pola 

dari masalah yang disajikan dalam pembelajaran, mengajukan conjecture, 

mengujinya, dan membuat generalisasi; memberikan argumen yang valid dalam 

proses pembuktian sederhana; yang semua itu merupakan indikator kemampuan 

penalaran. 

Terdapat sebuah metode pembelajaran yang menjadi perhatian para pakar 

pendidikan di dunia. Metode pembelajaran tersebut adalah metode inkuiri. Istilah 

inkuiri berasal dari bahasa Inggris “inquiry” yang berarti suatu penyelidikan. 

Metode ini muncul sekitar tahun 1960-an, ide pokok pembelajaran  inkuiri berasal 

dari pemikiran Dewey. Namun dengan istilah yang berbeda yaitu berpikir reflektif 

yang mempunyai maksud sebagai kemampuan berpikir dalam melakukan usaha 

yang aktif, hati-hati, dan pengujian secara tepat terhadap keyakinan seseorang 
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atau pengetahuan tertentu berdasarkan dukungan dan kenyataan. Menurut Kuhne 

(Alberta Learning, 2004:1) proses pembelajaran dengan metode inkuiri dapat 

meningkatkan kreativitas, sikap positif dan meningkatkan rasa percaya diri, 

sehingga berdampak pada sikap kemandirian dalam belajar. Banyak sekali model 

inkuiri yang dikembangkan dibelahan dunia saat ini, diantaranya model inkuiri 

yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Alberta, di Alberta, Kanada. 

Sehingga selanjutnya disebut pembelajaran inkuiri model Alberta. Tahapan 

pembelajaran inkuiri model alberta menurut Donham (Alberta Learning, 2004:10) 

ada enam tahapan, yaitu merencanakan (planning), pengambilan (retrieving), 

menyelesaikan (processing), mencipta (creating), berbagi (sharing) dan menilai 

(evaluating) serta refleksi (Reflecting) di setiap tahap yang dilalui. 

Pada tahap perencanaan (planning), siswa diarahkan agar dapat 

mengidentifikasi topik yang akan dipelajari, mengidentifikasi sumber informasi 

apa saja yang dapat digunakan selama penyelidikan, untuk selanjutnya siswa 

diharapkan dapat membuat atau menyusun perencanaan penyelesaian berdasarkan 

data yang diperolehnya. Tahap kedua adalah pengambilan (retrieving), pada tahap 

ini siswa memilih dan mencari sumber-sumber yang terkait dengan apa yang 

mereka selidiki. Baik informasi mengenai apa yang pernah mereka pelajari 

ataupun yang belum pernah mereka pelajari. Selanjutnya, jika data dirasa sudah 

cukup, masalah dipecahkan pada tahap penyelesaian (processing), yaitu tahap 

ketiga. Pada tahap keempat yaitu mencipta (creating), siswa merevisi dan 

mengedit kembali pekerjaannya hingga diperoleh sebuah kesimpulan mengenai 

pengetahuan yang baru, serta memikirkan cara bagaimana jawabannya tersebut 

ditampilkan kepada teman-temannya. Pada tahap kelima yaitu berbagi (sharing), 

jawaban-jawaban yang diperoleh selanjutnya didiskusikan dengan teman-teman 

yang lain. Tahap terakhir yaitu menilai (evaluating), pada tahap ini siswa 

diarahkan memeriksa keseluruhan jawaban. Adapun untuk refleksi (reflecting) 

siswa melakukannya pada tiap tahap yang dilalui. Siswa berpikir mengenai apa 

yang mereka pikirkan, lakukan dan rasakan. 

Penelitian mengenai penggunaan pembelajaran Inkuiri Model Alberta 

pernah dilakukan oleh Apiati (2012) yang menunjukkan adanya peningkatan 
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kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dan respon positif dari siswa 

terhadap pembelajaran inkuiri model Alberta, namun belum dikaji mengenai 

kemampuan-kemampuan lain seperti halnya kemampuan penalaran matematis. 

Selain itu, dari penelitian  Ghani (2007) juga menunjukkan bahwa siswa yang 

belajar dengan menggunakan metode inkuiri terbimbing model alberta mengalami 

peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan metode inkuiri bebas 

dimodifikasi model alberta dan metode Ekspositori. Selain itu, respon yang 

diberikan siswa terhadap pembelajaran metode inkuiri model alberta 

menunjukkan respon yang positif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh 

pembelajaran inkuri model Alberta terhadap peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran Inkuiri Model Alberta lebih baik daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran Ekspositori? 

2. Bagaimana kualitas peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran Inkuiri Model Alberta dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran Ekspositori? 

3. Bagaimana sikap siswa terhadap penerapan pembelajaran Inkuiri Model 

Alberta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengkaji peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran Inkuiri Model Alberta dibandingkan dengan siswa 

yang memperoleh pembelajan Ekspositori. 
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2. Mengkaji kualitas peningkatan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Inkuiri Model Alberta dan 

siswa dengan pembelajaran Ekspositori. 

3. Mengkaji sikap siswa terhadap penerapan pembelajaran Inkuiri Model 

Alberta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, diantaranya: 

1. Bagi siswa, memberikan pengalaman dan pembelajaran baru yang berbeda 

dari biasanya yaitu dengan pembelajaran Inkuiri Model Alberta. 

2. Bagi guru, memberikan inspirasi untuk menggunakan pembelajaran baru yaitu 

pembelajaran Inkuiri Model Alberta, dan bisa dijadikan rujukan bagi mereka 

dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh sekolah, jika perlu, bisa 

juga sekolah mengembangkannya di mata pelajaran lain. 

4. Bagi dunia pendidikan, mampu meningkatkan mutu dan kwalitas dunia 

pendidikan dengan dikembangkannya pembelajaran Inkuiri Model Alberta ini. 

 

E. Definisi Operasional 

a. Inkuiri Model Alberta merupakan pembelajaran Inkuiri yang tahapan-

tahapannya sesuai dengan model Alberta yang dikemukakan oleh Dohman 

dalam Alberta Learning (2004). Tahapan-tahapan tersebut ialah: (a) tahap 

perencanaan (planning); (b) tahap mengambil (retrieving); (c) tahap 

menyelesaikan (processing); (d) tahap mencipta (creating); (e) tahap berbagi 

(sharing); dan (f) tahap menilai (evaluating); serta refleksi (reflecting) disetiap 

tahap. Siswa diberikan masalah yang bersifat kontekstual dan diselesaikan 

sesuai dengan tahapan tersebut. 

b. Pembelajaran Ekspositori yang digunakan pada kelas kontrol adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber belajar yang dominan. 

Guru lebih banyak menggunakan waktunya di kelas untuk menyampaikan 

materi, berdiskusi secara langsung antara guru dan murid, dan memberikan 



7 
 

Siti Khozanatu Rohmah, 2014 
Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui 
Pembelajaran Inkuiri Model Alberta  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

beberapa situasi masalah yang bersifat kontekstual untuk diselesaikan siswa. 

Kemudian guru membahas masalah tersebut serta menarik beberapa 

kesimpulan berdasarkan materi yang telah disampaikan diawal pembelajaran. 

c. Kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan data-data atau bukti-bukti serta mampu 

mengkontruksi argumen secara logis dari tentang dan dengan objek 

matematik. Indikator penalaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah indikator penalaran menurut NCTM (2000) untuk siswa kelas 6 – 8 

sebagai berikut: (i) Mengkontruksi dan mengevaluasi argumen matematika, 

(ii) Memeriksa atau menguji suatu pola atau struktur untuk menemukan 

keteraturan, (iii) Membuat generalisasi dan konjektur terhadap keteraturan 

yang ditemukan, dan (iv) Mengevaluasi konjektur. 


