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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan mampu berkompetensi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. Sejalan 

dengan itu pentingnya membangun peradaban bangsa melalui pendidikan yang 

dijiwai dengan nilai-nilai luhur bangsa, salah satunya dengan pendidikan karakter. 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada 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. 

Pendidikan karakter dilakukan secara komprehensif menggunakan semua 

aspek-aspek sekolah sebagai peluang untuk pengembangan karakter. Dengan 

demikian sekolah sangat berperan penting dalam pembentukan karakter siswa 

sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter bangsa. 
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Menurut Budimansyah, (2010:57) pengembangan karakter berlangsung 

dalam konteks suatu satuan pendidikan atau satuan pendidikan holistik (the whole 

school reform). Satuan pendidikan sebagai leader  sector berupaya memanfaatkan 

dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, 

memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses  

pendidikan karakter di satuan pendidikan.  

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan siswa 

sekolah menengah pertama mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari. 

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan SMP ada beberapa indikator 

pencapaian nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh siswa SMP antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menunjukkan sikap percaya diri; 
2. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; 
3. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; 
4. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya; 
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5. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari; 

6. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan 
Republik Indonesia; 

7. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya; 
8. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun; 
9. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat; 
10. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana; 
11. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana; 
12. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah; 

Pembentukan karakter siswa dapat dilakukan dari aktivitas-aktivitas pada 

saat pembelajaran. Melalui aktivitas-aktivitas pada saat belajar tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar sehingga proses 

pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

Matematika sangat berperan dalam pembentukan karakter siswa, karena 

matematika sangat berkaitan dengan aktivitas sehari-hari siswa dan kemampuan 

siswa dapat dikembangkan melalui matematika. Ditambah lagi jam pelajaran 

matematika yang lebih banyak, sekitar 4 jam pelajaran seminggu. 

Permasalahan kita selama ini, kurangnya pengoptimalisasian pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran terutama pembelajaran matematika. Padahal 

matematika itu sendiri erat kaitannya dengan nilai-nilai karakter. Matematika 

melatih siswa untuk berpikir, berarti melatih siswa untuk dapat menentukan sikap. 

Hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi atau berdebat di kelas. Berpikir  

dengan model permasalahan untuk melatih siswa mampu mendengarkan argumen 
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atau opini orang lain. Debat bukan melatih siswa asal berpendapat, tetapi 

memberi kesempatan saling mencermati. Memberikan ruang kepada siswa untuk 

berekspresi dan penyaluran emosional merupakan penerapan dari pendidikan 

karakter. Aktivitas belajar dan kegiatan persekolahan yang memberikan 

kebebasan ekspresi dan kreasi bagi siswa.  

Menurut NCTM (National Council of Teachers of Mathematics,2000) 

terdapat enam kemampuan penting yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika, yaitu pemahaman konsep (conceptual understanding), 

pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and 

proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), dan representasi 

(representation). Terlihat bahwa sebagian prinsip dan standar yang tertuang 

dalam NCTM, juga telah menjadi tujuan dalam kurikulum nasional pada sekolah 

menengah pertama, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

penalaran dan kemampuan komunikasi matematis. 

Peran sentral matematika menurut Permendiknas No.22 (Depdiknas, 

2006) hendaklah meliputi hal berikut: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dan membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan atau 

pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
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memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 

(5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan 

pembelajaran matematika tersebut dapat ditelusuri bahwa belajar matematika 

tentunya tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi saja tetapi juga 

membentuk karakter peserta didik. 

Salah satu kegiatan pembelajaran dalam matematika yang dapat 

mengembangkan karakter siswa adalah dengan kegiatan pembelajaran eksploratif. 

Kegiatan pembelajaran eksploratif merupakan kegiatan untuk menggali ide-ide, 

argumen-argumen dan cara-cara berbeda dari siswa melalui sejumlah pertanyaan-

pertanyaan terbuka dan perintah-perintah sehingga dapat mengantarkan siswa 

tersebut kepada pemahaman suatu konsep serta penyelesaian masalah-masalah. 

Pada kegiatan  ini siswa menjadi penjelajah aktif (active explorer) dan guru 

sebagai fasilitator eksplorasi tersebut. Dengan kegiatan pembelajaran eksploratif 

ini dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

Kemampuan penalaran siswa merupakan aspek kunci dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Anak yang mempunyai 

penalaran matematis yang bagus akan cendrung lebih tanggap terhadap 
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permasalahan di sekitarnya. Hal itulah yang akan membentuk karakter pada siswa 

sekolah menengah pertama. Sama halnya dengan kemampuan komunikasi 

matematis, pada kemampuan ini anak diajak untuk percaya diri untuk 

mengemukakan idenya, menjelaskan idenya kepada teman-teman. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan pendidikan menunjukkan indikasi 

yang berbeda, guru terbiasa melakukan pembelajaran secara konvensional 

menurut hasil laporan Trend in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS). Sesuai yang dikemukakan Suryadi (2005) menyatakan bahwa secara 

umum pembelajaran matematika di Indonesia masih terdiri dari atas rangkaian 

kegiatan berikut: awal pembelajaran dimulai sajian masalah oleh guru, 

selanjutnya dilakukan demonstrasi penyelesaian masalah tersebut dan terakhir 

guru meminta siswa untuk melakukan latihan penyelesaian soal. Kegiatan 

pembelajaran seperti ini kurang mengeksplorasi kemampuan matematika siswa. 

Sebagian besar siswa mengalami kendala saat dihadapkan dengan soal-soal 

penalaran. Dari analisa soal ulangan harian, siswa belum terampil mengajukan 

conjecture dari suatu pernyataan, siswa masih kesulitan menyusun bukti, 

memberikan alasan dan belum terampil menarik kesimpulan dari suatu pernyataan 

matematika yang semua itu merupakan indikator penalaran. 

Lemahnya kemampuan penalaran siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah realita pembelajaran matematika cenderung abstrak dengan 

metode ceramah sehingga konsep-konsep matematika sulit dipahami. Siswa 

hanya menghafal rumus dan langkah-langkah pengerjaan soal tanpa melibatkan 
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daya nalar yang optimal. Padahal dengan menghafal tidak melatih kemampuan 

matematika siswa, jika dihadapkan dengan soal yang mengalami modifikasi siswa 

akan kesulitan karena tidak terbiasa untuk dilatih daya nalarnya. 

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, siswa akan tertarik dengan 

matematika apabila dihadapkan pada benda-benda nyata yang secara tidak 

lansung mereka diarahkan pada aktivitas eksplorasi untuk menemukan suatu 

pemecahan masalah matematis. Aktivitas para siswa dalam memanipulasi benda-

benda itu akan mengantarkan mereka pada pencapaian suatu pemahaman konsep 

matematis yang secara alami berdasarkan tindakannya terhadap objek-objek 

tersebut, mengkontruksi pemahamannya sendiri serta memiliki pengalaman 

secara lansung berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Sementara menurut 

Piaget (1973) menyatakan bahwa para siswa belajar dengan cara melakukan, 

berbicara dan berefleksi berdasarkan pada tindakan mereka. Mereka 

mengkontruksi pengetahuan matematis menggunakan benda-benda konkrit dan 

situasi yang alami. 

Mengenai peran penting dari aktivitas eksplorasi menurut NCTM, 

(1989:95) telah menyarankan bahwa pembelajaran matematika seharusnya 

mencakup pengertian bahwa esensi utama dari belajar matematika adalah 

matematika itu sendiri sebagai sebuah latihan dalam mengeksplorasi, membuat 

terkaan, memuji dan menilai semua aspek pemecahan masalah. Para siswa 

seharusnya diberikan kesempatan untuk merumuskan masalah dari situasi yang 
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diciptakan serta mampu menciptakan masalah baru dengan memodifikasi kondisi 

masalah yang diciptakan sebelumnya.  

Kegiatan pembelajaran eksploratif  memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan ide-ide dan cara-cara berbeda dalam menemukan konsep 

dan memecahkan masalah. Pada kegiatan eksploratif ini bisa memperkuat 

penguasaan konsep awal siswa, serta siswa diberi kesempatan untuk 

mengkontruksi pengetahuan sendiri secara aktif. Kegiatan ini juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan 

idenya, melatih siswa untuk menghargai gagasan orang lain.  

Kemampuan komunikasi siswa sangat penting untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri mereka dan berani dalam mengungkapkan idenya. Selama ini siswa 

kurang difasilitasi untuk melatih kemampuan komunikasi, pembelajaran lebih 

berpusat pada guru. Guru lebih banyak berbicara di depan kelas, kemudian siswa 

hanya mengerjakan latihan dan soal-soal. Adanya langkah-langkah yang berbeda 

dari siswa dengan hasil yang sama kurang dicermati lebih lanjut.  

Kegiatan pembelajaran eksploratif pada pembelajaran matematika Sekolah 

Menengah Pertama dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan kemampuan 

komunikasi matematis. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut ada beberapa 

karakter yang dapat dikembangkan yaitu pantang menyerah, tekun, komunikatif 

dan percaya diri. Pada peningkatan kemampuan penalaran diharapkan karakter 

pantang menyerah dan tekun dapat dikembangkan, kemudian dengan peningkatan 
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kemampuan komunikasi matematis diharapkan dapat mengembangkan karakter 

komunikatif dan percaya diri pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama.  

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini berjudul ”Pengaruh 

Pembelajaran Eksploratif terhadap Peningkatan Kemampuan Penalaran, 

Kemampuan Komunikasi, dan Karakter Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran eksploratif lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional? 

2. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran eksploratif lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimanakah  karakter siswa yang memperoleh pembelajaran eksploratif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

Sekolah Menengah Pertama melalui kegiatan pembelajaran eksploratif 

2. Mengetahui pengaruh peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

Sekolah Menengah Pertama melalui kegiatan pembelajaran eksploratif 
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3. Mengetahui  karakter siswa Sekolah Menengah Pertama melalui kegiatan 

pembelajaran eksploratif 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang dapat 

memberikan masukan berarti dalam memperbaiki mutu pendidikan matematika di 

kelas, khususnya untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa serta mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada 

pada siswa. Masukan yang dapat diperoleh sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi tentang pengaruh penerapan kegiatan pembelajaran 

eksploratif terhadap peningkatan kemampuan penalaran dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

b. Mengembangkan nilai-nilai karakter pada pembelajaran matematika melalui 

kegiatan pembelajaran eksploratif 

c. Melatih siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran serta melatih 

siswa dalam menemukan konsep matematika dengan cara bereksplorasi 

sendiri 

d. Menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

penerapan pembelajaran matematika dengan pembelajaran eksploratif di 

sekolah. 
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1.5 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang diinterpretasikan sebagai 

berikut  

1. Pembelajaran eksploratif merupakan suatu rangkaian aktivitas siswa dalam 

menjelajahi atau menyelidiki permasalahan-permasalahan matematis untuk 

mendapatkan suatu pemecahan masalah yang menjadi esensi dalam 

pembelajaran matematika sebagai tujuan yang hendak dicapai. Pada 

pembelajaran eksploratif, guru berperan dalam pembagian kelompok, 

menyajikan masalah eksplorasi, memfasilitasi siswa dalam kebuntuan 

masalah serta penyimpulan. Secara eksplisit, peran guru dalam pembelajaran 

eksploratif ini diwujudkan dalam aktivitas berikut: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari 

kegiatan pembelajaran eksploratif 

b. Guru menyajikan masalah eksplorasi dan menyampaikan rambu-

rambu pembelajaran yang mendorong siswa tertarik untuk 

memecahkam masalah eksplorasi dan tertarik untuk melakukan 

aktivitas eksplorasi 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

aktivitas eksplorasi melalui benda-benda manipulatif 
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d. Guru memfasilitasi siswa pada kegiatan kelompok, memberikan 

gambaran (iluminasi) tentang permasalahan serta memfasilitasi siswa 

pada kegiatan kompetitif. 

e. Bersama-sama siswa, guru menyimpulkan permasalahan yang 

ditemukan siswa 

2. Masalah eksploratif adalah masalah matematika yang mendorong siswa untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi.  

3. Komponen-komponen kemampuan penalaran matematis yang diteliti:  

a. Konjektur; kemampuan mengajukan konjektur atau dugaan pada saat 

meneliti pola, memperkirakan jawaban dan proses solusi 

b. Analisis; kemampuan memberikan penjelasan dengan menggunakan 

model, fakta, dan hubungan dalam menyelesaikan soal 

c. Evaluasi; kemampuan mengevaluasi suatu ide matematis dan menarik 

kesimpulan yang logis 

4. Aspek-aspek kemampuan komunikasi matematis yang diteliti:  

a. Representasi; menyatakan gambar atau diagram ke dalam ide-ide 

matematika 

b. Menyajikan argumen; menghasilkan dan menyajikan argumen yang 

meyakinkan terhadap informasi yang yang diberikan. 

c. Menulis; mengekpresikan, mendemonstrasikan dan melukiskan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk gambar, table, grafik atau model 

matematika lain. 
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5. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui kegiatan eksploratif dibatasi 

pada karakter:  

a. Pantang menyerah, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya 

yang sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

b. Tekun, merupakan sebuah usaha apa saja yang kita lakukan untuk 

mencapai keberhasilan 

c. Komunikatif, merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

bergaul dan bekerja sama dengan orang lain 

d. Percaya diri, merupakan kepercayaan akan kemampuan sendiri yang 

memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki, serta bisa 

memanfaatkan secara tepat. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Setelah meninjau kepustakaan dan mempertimbangkan penelitian-

penelitian relevan. Penulis menduga bahwa pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa SMP, 

sehingga untuk dapat memenuhi tujuan penelitian dan mengingat manfaat 

penelitian, maka dipilih hipotesis-hipotesis sebagai berikut: 
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1. Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

eksploratif lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh  pembelajaran 

eksploratif lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

 

 

 


