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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penalaran  

Penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir 

untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar 

pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya (Shadiq, 2004). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penalaran 

merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir yang sistematik 

untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar 

pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya. 

Proses bernalar seseorang berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan, dimana 

dalam proses tersebut dipengaruhi oleh faktor subyektif yaitu pertimbangan–

pertimbangan yang menguntungkan dirinya, serta faktor obyektif yaitu nilai–nilai yang 

berlaku secara umum. Pelajaran matematika diyakini mampu meningkatkan daya nalar. 

Dengan mempelajari matematika peserta didik akan terbiasa berpikir secara sistematis 

dan terstruktur karena peserta didik akan selalu dihadapkan pada pemecahan masalah, 

hubungan sebab akibat, pertanyaan dan jawaban yang logis, ilmiah, dan masuk akal 

(Kariadinata, 2012). Definisi berbeda diungkapkan oleh Bjuland (2007) yang 

menyatakan bahwa penalaran merupakan lima proses yang saling terkait dari aktivitas 

berpikir matematis yang dikategorikan sebagai: 
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1. Sense-making terkait dengan kemampuan membangun skema permasalahan dan 

merepresentasikan pengetahuan yang dimiliki. Ketika memahami situasi 

matematik kemudian mencoba dikomunikasikan kedalam simbol atau bahasa 

matematik maka pada saat itu juga terjadi proses sense-making.  

2. Conjecturing berarti aktivitas memprediksi suatu kesimpulan dan produk dari 

proses conjecturing adalah strategi penyelesaian. Berargumentasi dan 

berkomunikasi matematis merupakan proses kognitif yang memungkinkan peserta 

didik untuk dapat melakukan proses ini. 

3. Convincing berarti melakukan atau mengimplementasikan strategi penyelesaian 

yang didasarkan pada kedua proses sebelumnya. 

4. Reflecting berupa aktivitas mengevaluasi kembali ketiga proses yang sudah 

dilakukan dengan melihat kembali keterkaitannya dengan teori-teori yang 

dianggap relevan. 

5. Generalizing kesimpulan akhir yang diperoleh dari keseluruhan proses kemudian 

diidentifikasi dan digeneralisasi dalam suatu proses yang disebut generalising. 

Adapun indikator penalaran matematis meliputi: (1) menyajikan pernyataan 

matematika, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyajikan pernyataan matematika 

ke dalam kalimat matematika sehingga menjadi lebih mudah dimengerti; (2) 

mengajukan dugaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam merumuskan berbagai 

kemungkinan dalam menyelesaiakan soal sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya; (3) melakukan manipulasi matematika, yaitu kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan soal dengan menggunakan cara sehingga tercapai tujuan yang 

dikehendaki; (4) menyimpulkan, langkah terakhir dalam menyelesaikan soal adalah 
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menarik kesimpulan (Emilya, 2010). Sehingga peserta didik wajib menuliskan 

kesimpulan atas pengerjaan soal yang telah dikerjakan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli, maka dalam penelitian yang akan dilakukan 

ini adalah aktivitas berpikir matematis dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis dan logis hingga mencapai suatu kesimpulan. Indikator penalaran matematis 

dalam penelitian ini yang meliputi menyajikan pernyataan matematika, mengajukan 

dugaan, melakukan manipulasi matematika, dan menyimpulkan (Emilya, 2010). 

2.2 Kemampuan Penalaran Matematis 

Matematika pada hakekatnya merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya 

deduktif formal dan abstrak (objek-objek penelaahannya abstrak,hanya ada dalam 

pemikiran manusia sehingga hanya suatu hasil karya dari kerja otak manusia). Objek 

penelaahan matematika tidak sekedar kuantitas berupa bilangan-bilangan serta 

operasinya yang tidak banyak artinya dalam matematika, tetapi lebih dititik beratkan 

kepada hubungan, pola, bentuk, dan stuktur (unsur ruang). 

Penalaran matematis diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen 

matematika benar atau salah dan dipakai untuk membangun suatu argumen yang 

matematis. Pada dasarnya setiap penyelesaian soal matematika memerlukan 

kemampuan penalaran. Melalui penalaran, peserta didik diharapkan dapat melihat 

bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan demikian 

peserta didik merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan, 

dan dapat dievaluasi. Mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan  bernalar sangat 

diperlukan. 
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Istilah penalaran matematika atau biasa yang dikenal dengan penalaran 

matematis dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical reasoning. 

Mathematical reasoning adalah penalaran yang berpusat pada objek matematika 

(Brodie, 2010). Pernyataan tersebut dapat  diartikan bahwa penalaran matematis adalah 

penalaran mengenai objek matematika. Objek matematika dalam hal ini adalah cabang-

cabang matematika yang dipelajari seperti statistika, aljabar, geometri dan sebagainya. 

Penalaran matematis adalah proses ataua ativitas berpikir logis dalam 

penyelesaian permasalahan matematika (Glossary, 2007). Penalaran matematis juga 

mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan 

atas sebuah penyelesaian. Dari definisi yang tercantum  tersebut, dapat diketahui bahwa 

terdapat dua hal yang harus dimiliki peserta didik dalam melakukan penalaran 

matematis yaitu kemampuan menjalankan prosedural penyelesaian masalah secara 

matematis dan kemampuan menjelaskan atau memberikan alasan atas penyelesaian 

yang telah dilakukan. 

Kemampuan penalaran matematis menurut semua keterangan yang telah 

disampaikan berarti salah satu proses berfikir yang dilakukan dengan cara menarik 

suatu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah 

valid atau dapat dipertanggung jawabkan Bila kemampuan bernalar tidak 

dikembangkan pada peserta didik, maka bagi peserta didik matematika hanya akan 

menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa 

mengetahui maknanya.  
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Terdapat dua jenis penalaran matematika bahwa ada dua cara untuk menarik 

kesimpulan yaitu secara induktif dan deduktif, sehingga dikenal istilah penalaran 

induktif dan penalaran deduktif (Wardani, 2008). Berikut merupakan perbedaan antara 

penalaran induktif dan deduktif. 

 

1. Penalaran Induktif 

Penalaran induktif adalah proses yang berpangkal dari peristiwa yang khusus 

yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan impirik dan menghasilkan suatu 

kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini telah terjadi proses 

berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta. Penalaran induktif 

sering juga disebut penalaran induksi, Penalaran induktif diantaranya meliputi: 

analogi, generalisasi, dan hubungan kausal. Penalaran induktif yaitu suatu aktivitas 

berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang 

bersifat umum (general) berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui 

benar. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh atau kasus khusus 

menuju konsep atau generalisasi. 

2. Penalaran Deduktif  

Merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal khusus yang 

berpijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan (diasumsikan) 

kebenarannya. Jadi proses pembuktian secara deduktif akan melibatkan teori atau 

rumus matematika lainnya yang sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya secara 

deduktif juga. makna matematika dalam pembelajaran dengan pendekatan deduktif. 
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Adanya penggunaan penalaran dalam salah satu tujuan pembelajaran 

matematika menjadi bukti bahwa penalaran merupakan proses berpikir yang perlu 

diajarkan untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah matematika (Febriani, 

2013). Pengalaman menyelesaikan masalah pada dasarnya memperkuat pemahaman 

dan penalaran matematik yang kemudian kembali menjadi modal untuk memecahkan 

masalah baru atau masalah yang lain lagi (Minarni, 2010).  

Berdasarkan pendapat para ahli maka penalaran dalam pemecahan masalah 

matematika pada penelitian ini adalah proses berpikir peserta didik untuk memecahkan 

masalah matematika dan menentukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. 

2.3 Indikator Penalaran Matematis 

Kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam penelitian ini adalah 

gambaran kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Masalah matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi materi bangun ruang kelas VIII.  

Peserta didik dikatakan mampu melakukan penalaran matematika bila dia 

mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika. Dalam kaitan ini, pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang 

rapor diuraikan bahwa indikator peserta didik yang memiliki kemampuan dalam 

penalaran matematika adalah: (1) Mengajukan dugaan; (2) Melakukan manipulasi 

matematika; (3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 
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terhadap kebenaran solusi; (4) Menarik kesimpulan dari pernyataan; (5) Memeriksa 

kesahihan suatu argumen; (6) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

Dalam penelitian ini, 4 indikator yang ada pada peraturan dirjen dikdasmen 

Depdiknas yang digunakan yaitu: (1) menyajikan pernyataan matematika; (2) 

mengajukan dugaan; (3) melakukan manipulasi matematika; (4) menyimpulkan. 

2.4 Kepribadian Tipologi Hippocrates-Galenus 

Ada banyak teori yang dapat digunakan dalam memahami tipe kepribadian 

peserta didik. Salah satu teori yang sering digunakan dan terus dikembangkan adalah 

teori kepribadian Tipologi Hippocrates-Galenus. Kepribadian Tipologi Hippocrates-

Galenus, digolongkan menjadi empat yaitu: choleris, sanguinis, melancholis, dan 

phlegmatis. Penggolongan tipe kepribadian dapat ditentukan berdasarkan dominasi 

cairan tubuh pada tiap individu (Suryabrata, 2008). Temperamen-temperamen tersebut 

diuraikan sebagai berikut: (1) temperamen choleris tindakan-tindakannya cepat, tetapi 

tidak constant, (2) temperamen sanguinis ditandai oleh sifat yang mudah dan kuat 

menerima kesan (pengaruh kejiwaan), tetapi tidak mendalam dan tidak tahan lama, (3) 

temperamen melancholis perhatiannya terutama tertuju kepada segi kesukaran-

kesukarannya, (4) temperamen phlegmatis tidak mudah marah dan cocok untuk tugas-

tugas ilmiah (Agustina, 2011). 

Pergaulan dan percakapan sehari-hari, setiap orang berperilaku, bertindak, 

berbuat, berbicara, dan berpikir secara berbeda. Demikian banyak perbedaan yang ada 

pada setiap orang, ini memang telah disadari sejak manusia dilahirkan. Dunia 
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pendidikan, hal ini nampak nyata terhadap insan-insan di dalamnya. Seorang pengajar 

mempunyai sejumlah perbedaan dengan pengajar yang lain, baik pada cara mengajar, 

cara berpikir, maupun cara menilai peserta didik. Antar peserta didik sendiri juga 

terlihat adanya perbedaan. Terdapat peserta didik yang suka diperhatikan, atau peserta 

didik yang bahkan tidak suka kalau terlihat diperhatikan. Ada peserta didik yang 

menyukai suatu metode mengajar tertentu, misalnya diskusi, karena dengan diskusi, 

peserta didik tersebut dapat berinteraksi dengan peserta didik yang lain secara 

langsung, tetapi ada pula peserta didik yang tidak menyukai metode ini, karena dengan 

metode ini memaksa dia untuk bergaul dan berinteraksi, dimana hal itu sangat tidak 

disukainya dan menghabiskan energinya. Akan tetapi, dalam kondisi seperti itulah 

proses mengajar belajar harus berlangsung. 

Yang menyebabkan perbedaan antara peserta didik yang satu dengan peserta 

didik yang lain karena perbedaan tingkah laku yang nampak dari peserta didik. 

Perbedaan tingkah laku ini disebut sebagai kepribadian. Kepribadian diartikan sebagai 

penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai. Kepribadian dapat 

dikatakan sebagai pakaian sesungguhnya yang dikenakan manusia. Kepribadian adalah 

menentukan cara penyesuaian diri  secara dinamis dari tiap individu  (Djaali, 2008). 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menggunakan hasil-hasil 

penelitian yang terdahulu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2013) meneliti tentang proses penalaran 

matematis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika pada materi 

pokok dimensi tiga berdasarkan kemampuan peserta didik. Hasil penelitian tes 
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matematika umum menunjukkan bahwa subjek dengan kemampuan matematika 

rendah menunjukkan ada aktivitas proses penalaran matematisnya dalam 

memecahkan masalah kecuali pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, 

subjek dengan kemampuan matematika sedang menunjukkan ada aktivitas proses 

penalaran matematisnya dalam memecahkan masalah kecuali tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, sedangkan subjek dengan kemampuan matematika 

tinggi menunjukkan ada aktivitas proses penalaran matematisnya pada setiap tahap 

memecahkan masalah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian kali ini yaitu 

terletak pada objek penelitian yakni proses aktivitas penalaran matematis peserta 

didik dalam pemecahan masalah matematika. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 

cara penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kali ini peneliti meninjau dari 

kepribadian peserta didik sedangkan sedangkan pada penelitian di atas tidak 

menijau dari kepribadian peserta didik. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2011) meneliti tentang Proses Berpikir 

peserta didik SMA Dalam Penyelesaian Masalah Aplikasi Turunan Fungsi 

Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Tipologi Hippocrates-Galenus. Hasil penelitian 

tentang kepribadian peserta didik  ini mendapatkan hasil yang membuat tipe 

kepribadain peserta didik  sangat berpengaruh terhadap cara memecahkan 

masalah. Dengan tipe kepribadian yang berbaeda seperti  singuinis, khorelis, 

plagmantis, dan melankolis peserta didik  mecahkan masalah matematika dengan 

varisai yang berbeda pula. Data hasil penelitian adalah informasi tenteng proses 

berpikir peserta didik   yang diperoleh dari hasil think aloud method. Dari hasil 

analisis, diperoleh data lengkap proses berpikir peserta didik  tipe kepribadian 
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singuinis, khorelis, plagmantis, dan melankolis. Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada objek penelitian yakni proses 

penyelesaian masalah matematika yang ditinjau dari tipe kepribadian peserta 

didik. Sedangkan perbedaannya yaitu pada cara penelitian yang dilakukan. Pada 

penelitian kali ini peneliti menggunakan penalaran matematis peserta didik 

sedangkan pada penelitian di atas tidak menggunakan penalaran matematis peserta 

didik. 

 

 


