
1 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama 

(sebagai tanggung jawab) negara. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Menurut 

Edgar Dalle (Neolaka, A., Neolaka, G. A., 2017: 11), pendidikan adalah usaha sadar yang di 

lakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hanya untuk 

mempersiapkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan 

datang. Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 (Neolaka, A., 

Neolaka, G. A., 2017: 2), adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyrakat. 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa salah satunya keterampilan penalaran, 

mengenai pengetahuan tentang kemampuan penalaran masing-masing siswa diperlukan untuk 

mewujudkan pembelajaran matematika yang efektif. Penalaran merupakan suatu kegiatan 

atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang 

didasarkan pada pernyataan sebelumnya dan kebenarnya telah dibuktikan. Menurut Sumarto 

(Nuraini, L., ddk, 2016: 674-675) menyatakan penalaran dibedakan menjadi dua, yaitu 

penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif didasarkan atas prinsip, hukum, atau teori 

yang berlaku umum tentang suatu hal atau gejala untuk ditarik kesimpulan tentang sesuatu 

yang khusus. Sementara penalaran induktif merupakan proses penalaran untuk sampai pada 

suatu keputusan, prinsip, atau sikap yang bersifat umum, berdasarkan pengamatan atas hal-
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hal khusus. Kemampuan penalaran merupakan salah satu dari sekian banyak kecerdasan yang 

harus dimiliki dan dikuasai siswa saat mempelajari matematika.  

Secara etimologis (Rusdi D, 2021: 4). matematika adalah ilmu pengtahuan yang 

diperoleh dengan bernalar, dalam hal ini bukan berarti ilmu lain tidak diperoleh melalui 

penalaran, akan tetapi dalam matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio 

(penalaran), sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan pada hasil observasi atau 

eksperimen di samping penalaran. Matematika merupakan ilmu yang membantu dalam 

mencari penyelesaian untuk berbagai masalah dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkuri , 

bahwa tidak ada hari yang terlewat begitu saja tanpa penguasaan prinsip-prinsip matematika, 

mulai dari matematika sederhana sampai matematika tingkat tinggi. Terdapat banyak materi 

dalam pembelajaran matematika, salah satunya adalah materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Sistem persamaan linear dua variabel merupakan materi matematika yang 

ada dijenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Materi SPLDV juga sangat sangat 

berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yusuf dan Fitriani (Diana dkk, 

2021: 987) mengatakan bahwa siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan materi SPLDV, diantaranya 

adalah mengubah soal cerita kedalam model matematika, rendahnya pemahaman siswa 

terhadap soal, serta kesulitan siswa menentukan penyelesaian dari beberapa metode 

penyelesaian SPLDV. 

Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, sasaran yang diharapkan setelah selesai 

proses pembelajaran materi sistem persamaan linier dengan dua variabel (SPLDV) adalah 

siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dengan cara substitusi, eliminasi dan cara 

gabungan. Terkait dengan hal itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru 

matematika di SMP Negeri 7 Halmahera Selatan dan diperoleh informasi bahwa materi 

matematika yang dianggap sulit oleh siswa adalah SPLDV khususnya jika disajikan dalam 
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bentuk soal cerita. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa antara lain: (1) Mengajukan 

dugaan; (2) Melakukan manipulasi matematika; dan (3) menyusun bukti dan memberikan 

alasan terhadap bukti yang diberikan. 

Dari uraian di atas, maka judul yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah: 

“Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV) Di SMP Negeri 7 Halmahera Selatan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya kemampuan penalaran matematis siswa di atas nilai rata-rata 65. Namun, 

kenyataannya kemampuan penalaran matematis siswa masih tergolong rendah. 

2. Kemampuan penalaran matematis sangat penting bagi siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika, namun siswa mengalami kesulitan dalam bernalar. 

3. Guru SMP Negeri 7 Halsel seharusnya mengembangkan kemampuan matematika siswa, 

namun kenyataannya kemampuan siswa SMP Negeri 7 Halsel pada pembelajaran 

matematika masih tergolong rendah. 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak keluar dari konteks permasalahan maka dari identifikasi masalah diatas, 

penelitian ini lebih berfokus untuk mencapai hasil yang diinginkan sehingga di batasi pada 

poin ke 1. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal sistem 

persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 7 Halmahera Selatan’’. 
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D. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitan ini untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan sistem 

persamaan dua variabel. 

E. Manfaat Penilitian 

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa adalah sebagai bekal pengetahuan agar lebih meningkatkan kemampuan 

penalaran matematika walaupun di era new normal sehingga mampu menyelesaikan 

soal-soal matematika agar menjadi siswa yang dapat membentuk sikap logis, kritis, 

cermat dan kreatif. 

2. Bagi guru adalah sebagai bahan rujukan yang dapat diambil manfaat dan ide dasar dari 

pembahasan ini, agar lebih meningkatkan proses pembelajaran sehingga sesuai dengan 

kemampuan penalaran yang dimiliki siswa dalam pelajaran sistem persamaan dua 

variabel.  

3. Bagi peneliti sebagai bahan pemikiran yang lebih mendalam akan pentingnya penalaran 

matematika. 

 

 


