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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta daya 

pikir manusia. Matematika selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, dan 

juga menopang cabang pengetahuan yang lain, sehingga matematika sering 

dikatakan sebagai ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP di dalam KTSP 

(Aditya, dkk, 2012:8) dijelaskan bahwa tujuan diberikannya mata pelajaran 

matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

1. Memahami 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 dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pertanyaan matematika.  



3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh.  

4. Mengomunikasikan 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. 

Mengacu kepada tujuan matematika dalam Standar Isi (BSNP), salah satu 

kemampuan matematika yang perlu dikuasai dan dikembangkan adalah 

kemampuan penalaran matematika. Istilah penalaran atau reasoning dijelaskan 

oleh Copi sebagai berikut. “Penalaran adalah jenis khusus dari pemikiran di mana 

inferensi terjadi, di mana kesimpulan diambil dari premis/pernyataan”. Dengan 

demikian jelaslah bahwa penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas 

berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru 

berdasar pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap 

benar yang disebut premis (Shadiq, 2014:25). 

Begitu pentingnya kemampuan penalaran dalam pembelajaran 

matematika, sehingga diharuskan setiap siswa memiliki kemampuan penalaran 

matematika. Kemampuan penalaran sangat berguna bagi siswa dalam 

menyelesaikan suatu soal matematika. Siswa yang kurang dalam kemampuan 

penalarannya akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Sejalan 



dengan pendapat Andriana (2015: 9) yang menjelaskan bahwa siswa yang tidak 

mampu menggunakan kemampuan bernalarnya dengan baik akan mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal.  

Namun faktanya saat ini, menurut Aditya, dkk (2012: 9) menyatakan 

bahwa kemampuan penalaran matematis siswa di Indonesia begitu lemah. Pada 

level internasional, siswa Indonesia memiliki kemampuan penalaran matematis 

yang terkategori sangat rendah. Lebih lanjut Ia menyampaikan Pada umumnya 

siswa bisa mengerjakan soal rutin yang menggunakan prosedur umum saja. 

Sedangkan, jika diberikan soal yang memuat penalaran, siswa cenderung kesulitan 

mengerjakan soal tersebut. Tinggi rendahnya kemampuan siswa dalam 

matematika, salah satu faktor utama yang mempengaruhinya ialah model 

pembelajarannya.  

Menurut Imelda (Winarti dan Murtiyasa, 2015: 5) pada kenyataannya 

Indonesia masih memiliki kemampuan matematika yang cukup rendah. 

Kemampuan mengerjakan soal PISA (Programme for Internasional Student 

Assesment), Indonesia masih mengalami banyak kendala dan kesulitan. Ini 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam matematika cukup 

rendah terlebih dalam hal kemampuan dalam penalaran soal. Pernyataan tersebut 

mendukung hasil observasi disalah satu kelas VII yang di SMP Negeri 7 Muaro 

Jambi, didapat informasi bahwa dalam pembelajaran matematika guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang berbasis teacher center yakni model 

pembelajaran langsung dan siswa hanya mendengarkan, menyelesaikan latihan 



soal yang diberikan guru, kemudian dibahas dan begitu seterusnya sampai jam 

selesai. 

Menurut Muharom (2014:3) sekarang ini pembelajaran yang dilaksanakan 

masih banyak yang masih menggunakan pembelajaran konvensional dan model 

pembelajaran langsung yang hanya menekankan pada tuntutan kurikulum 

sehingga dalam prakteknya peserta didik bersifat pasif dalam proses belajar. 

Keterlibatan peserta didik cenderung terminimalisasi sehingga mengakibatkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematik peserta didik kurang 

dikembangkan dengan baik.  

Dikarenakan pembelajarannya lebih banyak melibatkan guru dalam 

memahami materi, siswa hanya duduk mendengarkan materi, mencatat, dan 

mencoba mengerjakan latihan soal yang diberikan guru. Hal ini tentunya akan 

memberika hasil yang berbeda jika siswa dibiasakan untuk mengkontruksikan 

sendiri penalaran mereka, kemamuan berpikir mereka akan dilatih dan terbiasa 

serta mampu mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Selain itu 

jika siswa dibiasakan mengkontruksikan pemahamannya sendiri, kemampuan-

kemampuan lainnya yang dimiliki siswa akan berkembang terlebih kemampuan 

siswa dalam penalaran matematika. Karena di dalam belajar matematika tidak 

hanya mengahafal rumus namun mampu menalar, memahami dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, alternatif penyelesaiannya diantaranya 

adalah memperbaiki proses pembelajaran melalui penggunaan kreasi model 



pembelajaran yang membuat siswa mampu aktif dalam pembelajaran, 

pembelajaran yang mampu melatih mereka untuk senantiasa menggunakan 

kemampuan penalaran matematika. Salah satu model yang dapat diterapkan 

adalah Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK). 

Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK) merupakan penerapan 

teori kolb learning cycle dalam pembelajaran matematika. Teori kolb learning 

cycle (Knisley, 2002:11) menyatakan bahwa gaya belajar siswa ditentukan oleh 

dua faktor, pertama apakah siswa lebih suka konkrit ke abstrak, dan kedua apakah 

siswa lebih memilih percobaan aktif untuk reflektif pengamatan. Berikut 

klasifikasi gaya belajar menurut teori tersebut: 1) Alegoriser: Siswa yang 

membangun pada penelitian sebelumnya, 2) Integrator:  Siswa yang belajar 

dengan mencoba - coba, 3) Analiser: Siswa yang belajar dari penjelasan yang 

detil, dan 4) Sinteser: Siswa yang belajar dari pengembangan strategi individu. 

Adapun langkah atau tahapan pembelajaran Model Pembelajaran 

Matematika Knisley (MPMK) adalah: 1) Kongkrit-Reflektif: Guru menjelaskan 

konsep secara figuratif dalam konteks yang familiar berdasarkan istilah-istilah 

yang terkait dengan konsep yang telah diketahui siswa, 2) Kongkrit-Aktif: Guru 

memberikan tugas dan dorongan agar siswa melakukan eksplorasi, percobaan, 

mengukur, atau membandingkan sehingga dapat membedakan konsep baru ini 

dengan konsep–konsep yang telah diketahuinya, 3) Abstrak-Reflektif: Siswa 

membuat atau memilih pernyataan yang terkait dengan konsep baru, memberi 

contoh kontra untuk menyangkal pernyataan yang salah, dan membuktikan 



pernyataan yang benar bersama-sama dengan guru, dan 4) Abstrak–Aktif: Siswa 

melakukan practice (latihan) menggunakan konsep baru untuk memecahkan 

masalah dan mengembangkan strategi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang 

relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya, dkk (2012) menyatakan bahwa 

Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK) dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis siswa kelas X-3 SMA Negeri 1 Bandung, dan 

memperoleh respon yang positif  dari para siswa. 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Perbedaan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa yang Mengikuti 

Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK) dan Model Pembelajaran 

Langsung di Kelas VII SMP Negeri 7 Muaro Jambi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan ura ian  latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan model pembelajaran 

matematika knisley (MPMK) dengan model pembelajaran langsung terhadap 

kemampuan penalaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 7 Muaro Jambi? 

 

 

 



1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah model yang diterapkan dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dan 

model pembelajaran langsung. Kedua model pembelajaran diterapkan oleh 

peneliti sendiri dan diobservasi oleh guru matematika. Data  yang diperoleh 

adalah nilai hasil tes tertulis kemampuan penalaran matematika siswa yang telah 

diajarkan model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dengan yang 

diajarkan dengan model pembelajaran langsung, atau yang disebut post-test.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

untuk menentukan perbedaan model pembelajaran matematika knisley (MPMK) 

dengan model pembelajaran langsung terhadap kemampuan penalaran matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 7 Muaro Jambi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: sebagai b a h a n  rujukan 

informasi u n t u k  menentukan perbedaan kemampuan penalaran matematika 

siswa yang mengikuti model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dan 

model pembelajaran langsung. 



 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang ada, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematika siswa 

yang mengikuti model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dengn model 

pembelajaran langsung  di kelas VII SMP Negeri 7 Muaro Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa: 

Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematika siswa pada kelas 

yang mengikuti model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dengan 

kemampuan penalaran matematika siswa pada kelas yang mengikuti model 

pembelajaran langsung dikelas VII SMP Negeri 7 Muaro Jambi pada materi 

aritmatika sosial. Dimana rata-rata kemampuan penalaran matematika siswa kelas 

yang mengikuti model pembelajaran matematika knisley (MPMK) lebih baik 

daripada kelas yang mengikuti model pembelajaran langsung. Ini dikarenakan 

penerapan model pembelajaran matematika knisley (MPMK) dalam proses 

pembelajaran tidak monoton dan tidak hanya terpusat pada guru, siswa jadi 

cenderung terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kerjasama dalam 

mencoba menemukan berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Knisley (2002:15) mengungkapkan bahwa 

dalam model pembelajaran matematika knisley (MPMK) guru harus memain 

banyak peran selama pembelajaran, seperti: mengevaluasi, memotivasi, mengajar, 

dan membina. Model pembelajaran ini juga untuk melatih rasa sosial siswa, kerja 

sama, dan kemampuan memberi penilaian. Model ini bertujuan untuk 



meningkatkan kemampuan siswa dalam menuangkan ide, pikiran, pengalaman, 

dan pendapatnya dengan benar. 

 

5.2 Implikasi  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai b a h a n  rujukan informasi 

u n t u k  mempertimbangan penggunaan model pembelajaran matematika knisley 

(MPMK) dalam memperbaiki kemampuan penalaran matematika siswa SMP 

dalam pelajaran matematika. 

 

5.3 Saran 

1. Guru diharapkan dapat merapkan model pembelajaran matematika knisley 

(MPMK) dalam pembelajaran matematika agar siswa menjadi lebih aktif dan 

termotivasi sehingga dapat meningkat kemampuan penalaran matematika 

siswa. 

2. Peneliti ini hanya melakukan penelitian pada satu pokok bahasan yaitu 

aritmatika sosial, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya jika ingin 

melakukan penelitian dilakukan pada pokok bahasan lainnya dan dapat 

membandingkan dengan model pembelajaran yang lain. 

 

 


