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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penalaran 

Salah satu kemampuan penting dan ketrampilan yang perlu dimiliki 

manusia adalah kemampuan penalaran.Penalaran merupakan kegiatan, proses atau 

aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan 

baru berdasar pada beberapa pernyataan yang diketahui (Shadiq, 2015).Sejalan 

dengan itu penalaran adalah cara berpikir yang memperlihatkan hubungan antara 

dua hal atau lebih berdasarkan sifat dan aturan yang telah diakui kebenarannya 

dengan menggunakan langkah-langkah hingga mencapai suatu 

kesimpulan(Susanti, 2014).Secara lebih lanjutpenalaran merupakan proses 

berpikir sitematis-logis menurut suatu pola dan logika tertentu 

(Suriasumantri,1999). 

Pelajaran matematika diyakini mampu meningkatkan daya nalar. Dengan 

mempelajari matematika siswa akan terbiasa berpikir secara sistematis dan 

terstruktur karena siswa akan selalu dihadapkan pada pemecahan masalah, 

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

masukakal (Kariadinata, 2012).Definisi berbeda diungkapkanoleh Rosita (dalam 

Bjuland, 2007) yang menyatakan bahwa penalaran merupakan lima proses yang 

saling terkait dari aktivitas berpikir matematik yang dikategorikan sebagai: 

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.
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2. conjecturing, berarti aktivitas memprediksi suatu kesimpulan dan produkdari 

proses conjecturing adalah strategi penyelesaian. Berargumentasi 

danberkomunikasi matematis merupakan proses kognitif yang memungkinkan 

siswauntuk dapat melakukan proses ini. 

3. convincing,berarti melakukan atau mengimplementasikanstrategi penyelesaian 

yang didasarkan padakedua proses sebelumnya. 

4. reflecting,berupaaktivitas mengevaluasi kembali ketiga prosesyang sudah 

dilakukan dengan melihat kembaliketerkaitannya dengan teori-teori 

yangdianggap relevan. 

5. generalizing, kesimpulan akhir yangdiperoleh dari keseluruhan proses 

kemudiandiidentifikasi dan digeneralisasi dalam suatuproses yang disebut 

generalising. 

Adapun indikator penalaran menurut Emilya (2010) meliputi: 

1. menyajikan pernyataan matematika, yaitu kemampuan siswa dalam 

menyajikan pernyataan matematika ke dalam kalimat matematika sehingga 

menjadi lebih mudah dimengerti. 

2. mengajukan dugaan, yaitu kemampuan siswa dalam merumuskan berbagai 

kemungkinan dalam menyelesaiakan soal sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya.   

3. melakukan manipulasi matematika, yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal dengan menggunakan cara sehingga tercapai tujuan yang 

dikehendaki.  
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4. menyimpulkan, langkah terakhir dalam menyelesaikan soal adalah menarik 

kesimpulan. Sehingga siswa harus menuliskan kesimpulan dari penyelesaian 

soal.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka penalaran dalam penelitian 

ini adalah aktivitas berpikir matematik dengan menggunakan langkah-langkah 

yang sistematis dan logishingga mencapai suatu kesimpulan.Adapun indikator 

penalaran dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat yang dikemukakan 

oleh Emilya (2010) yang meliputi menyajikan pernyataan matematika, 

mengajukan dugaan,melakukan manipulasi matematika, dan menyimpulkan. 

Tabel 2.1 Indikator penalaran menurutEmilya (2010) 

 

2.2 Masalah Matematika 

Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Masalah bagi 

seseorang belum tentu merupakan masalah bagi orang lain. Begitupun siswa 

sebagai pelajar tak luput dari masalah pembelajaran di sekolah. Bell (dalam 

Isrok’atun, 2006) mengungkapkan bahwa ciri-ciri suatu situasi yang dapat 

digolongkan sebagai masalah bagi seseorang yaitu keadaan itu disadari, ada 

Indikator Penalaran Deskripsi 

1. Menyajikan pernyataan 

matematika 
 Menyajikan pernyataan matematika dengan benar. 

 Menyajikan dengan benar apa yang diketahui dan 

ditanya dari soal. 

2. Mengajukan dugaan 

 
 Menentukan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal. 

 Menentukanstrategi penyelesaian soal dengan benar. 

3. Melakukan manipulasi 

matematika 
 Mengerjakan soal menggunakan konsep matematika 

yang relevan. 

 Melakukan perhitungan sampai selesai dan 

memperoleh hasil yang benar. 

4. Menyimpulkan 

 
 Menarik kesimpulan tentang kegiatan. 

 Menyajikan dalam bentuk tertulis dengan benar. 
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kemauan untuk mengatasinya dan melakukannya, serta tidak segera dapat 

ditemukan cara mengatasi situasi tersebut. Hudjono (2003) menyatakan bahwa 

syarat suatu masalah bagi siswa adalah (1) pertanyaan yang diberikan kepada 

siswa dapat dimengerti siswa dan pertanyaan tersebut merupakan tantangan bagi 

siswa; (2) pertanyaan yang sulit diselesaikan dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui siswa. 

Menurut Nuralam (2009) masalah matematika adalah suatu pertanyaan 

yang menghendaki suatu pemecahan. Sedangkan menurut Krismawati (2012) 

masalah matematika adalah suatu situasi unik, rumit, dimana siswa menghadapi 

penghalang untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah 

matematika.Masalah atau pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa dalam 

pelajaranmatematika biasanya berupa soal (Hudjono, 2003). Soal-soal matematika 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

1. latihan yang diberikan pada waktu belajar matematika adalah bersifatberlatih 

agar terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru sajadiajarkan 

2. masalah tidak seperti halnya latihan, menghendaki siswa untukmenggunakan 

sintesa atau analisa. Untuk menyelesaikan suatu masalah,siswa tersebut harus 

menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnyayaitu mengenai 

pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. 

 Adapun klasifikasi masalah matematika menurut Nissa (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Masalah Rutin  

  Masalah rutin yaitu permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran 

matematika. Dalam kurikulum permasalahan tersebut mudah dipelajari dan di 
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pecahkan oleh siswa karena permasalahan sering munculdan mudah sehingga 

hanya dalam hafalan saja sudah bisa menjawab. 

2. Masalah Tidak Rutin 

  Masalah tidak rutin yaitu masalah yang tidak familiar atau bukan ranah 

khusus terhadap sebarang topik di silabus yang membutuhkan strategi heuristik 

untuk mendekati dan memecahkan masalah itu. Masalah jenis ini seringkali 

memuat banyak kasus bagi siswa untuk mengatur dan mempertimbangkannya. 

Syarat dalam konten matematikanya harus sudah dikuasai sebelumnya agar 

dapat memecahkan masalah itu. 

3. Masalah Open-Ended 

  Masalahopen-ended (ill-structured problem) yaitu masalah tanpa rumusan 

yang jelas karena tidak tersedia lengkap data atau asumsi dan tidak terdapat 

prosedur tertentu yang menjamin kebenaran penyelesaian. Masalahopen-

endedmembutuhkan kognitif tingkat tinggi seperti (1) membuat asumsi sendiri 

terhadap data yang tak tersedia lengkap, (2) mengakses pengetahuan yang 

relevan, (3) menunjukkan penalaran bilangan dan pola pengelompokan yang 

sama, (4) menggunakan strategi dalam urutan yang sistematis, (5) 

mengkomunikasikan argumentasi, (6) menggunakan berbagai macam cara 

penyajian, serta (7) menunjukkan kreativitas sebanyak mungkin dalam strategi 

dan penyelesaian. 

Masalah matematika yang baik hendaknya memiliki kriteria. Menurut 

Sugiono(2009) bahwa masalah matematika yang baik hendaknya sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Fung dan Roland, antara lain: 

1. memerlukan lebih dari satu langkah dalam menyelesaikannya 
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2. dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau metode 

3. menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian 

4. menarik dan menantang serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

5. mengandung nilai matematika yang nyata sehingga masalah tersebut 

dalammeningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan matematika.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas masalah dalam penelitian ini adalah 

suatu situasi yang dihadapi seseorang yang memerlukan suatu penyelesaian. 

Sedangkan masalah matematika dalam penelitian ini adalah pertanyaan berupa 

soal matematika yang rumit dan menghendaki suatu solusi atau pemecahan. 

2.3 Pemecahan Masalah Matematika 

Menurut NCTM (2000) disebutkan bahwa pemecahan masalah merupakan 

bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh 

dilepaskan dari pembelajaran matematika.Sementara Polya menyebutkan bahwa 

pemecahan masalah merupakan suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan yang sedang dihadapi. Definisi berbeda diungkapkan oleh Dahar (2010) 

yang menyatakan bahwa dalam pemecahan masalah manusia akan 

menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh 

sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Pemecahan masalah dalam matematika biasa dilakukan secara terpoladan 

sistematis dengan mengikuti satu pola tertentu(Kariadinata, 2012).Karena itu 

pemecahan masalah matematika tergolong aktivitas intelektual yang tinggi, serta 

siswa didorong dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berinisiatif dan 

berfikir sistematis dalam menghadapi suatu masalah (Nurdalilah, 2011). Ketika 

siswamemecahkan masalah matematis, maka secara tidak langsung siswa sedang 
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memperluas pengetahuannya dengan caramengaitkan informasi yang baru 

diperolehdengan pengetahuan sebelumnya sehinggamembentuk suatu informasi 

baru yang salingberhubungan dalam struktur pengetahuannya (Bergeson, 2000). 

Terdapat beberapa fase atau tahap dalam pemecahan masalah 

matematika.Sukayasa (2012) memaparkan fase atau tahap pemecahan masalah 

matematika yang dikemukakan olehbeberapa ahli yang disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2.2 Fase atau tahap dalam pemecahan masalah matematika yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli 

 

Krulik & Rudnick (1980) Menurut G. Polya (1988) Menurut John Dewey 

(1933) 

1. Membaca dan 

memikirkan (Read and 

Think). 

1. Memahami masalah 

(Understanding the 

Problem). 

1. Pengenalan 

(Recognition). 

2. Mengeksplorasi dan 

merencanakan (Explore 

and Plan). 

2. Membuat rencana 

penyelesaian (Devising a 

Plan). 

2. Pendefinisian 

(Definition). 

3. Memilih suatu strategi 

(Select a strategy). 

3. Melaksanakan rencana 

penyelesaian (Carrying Out 

the Plan). 

3. Perumusan 

(Formulation). 

4. Menemukan suatu 

jawaban (Find an answer). 

4. Menafsirkan kembali 

hasilnya (Looking Back). 

4. Mencobakan (Test). 

5. Meninjau kembali dan 

mendiskusikan (Reflect 

and extend). 

 5. Evaluasi(Evaluation). 

 

Berikut penjelasan mengenai tahap – tahap pemecahan masalah menurut 

G. Polya (1988):  
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1. memahami masalah (understanding the problem), pada tahap ini kegiatan 

pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang 

diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Dalam hal ini strategi 

mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan sangat 

membantu siswa melaksanakan tahap ini. 

2. membuat rencana penyelesaian (devising a plan), maksudnya ialah melihat 

bagaimana soal yang ada agar memperoleh ide untuk membuat suatu rencana 

pemecahan masalah. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk dapat 

mengidentifikasi strategi pemecahan masalah yang sesuai.  

3. melaksanakan rencana penyelesaian (carrying out thep plan), pada tahap ini 

siswa melaksanakan strategi pemecahan masalah yang telah direncanakan di 

tahap dua. Dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua, 

siswa harus memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya 

secaradetail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. 

4. menafsirkan kembali hasilnya (looking back), langkah memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh merupakan langkah terakhir dari pemecahan masalah 

matematika menurut G. Polya. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek 

apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi 

kontradiksi dengan yang ditanya.  

Tahap penyelesaian masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah tahap pemecahan masalah menurut G Polya. Pemilihan tahap pemecahan 

masalah menurut G Polya karena tahap-tahap pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh G Polya sederhana dan aktifitas pada setiap tahapnya jelas. 
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Tabel 2.3 Indikator pemecahan masalah matematika menurut  

Winarni dan Harmini (2011) 

Tahap Pemecahan Masalah Diskripsi 

1. Memahami masalah 

(Understanding the Problem) 
 Mengetahui arti semua kata yang 

digunakan.  

 Mengidentifikasi unsur–unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. 

2. Membuat rencana penyelesaian 

(Devising a Plan) 
 Menyatakan kembali permasalahan 

dengan menggunakan bahasa matematika 

yang lebih mudah dipahami. 

 Merencanakan strategi pemecahan 

masalah yang akan digunakan. 

3. Melaksanakan rencana 

penyelesaian (Carrying Out the 

Plan) 

 Melaksanakan perencanaan pemecahan 

masalah untuk memperoleh penyelesaian 

dari masalah yang diberikan. 

 Menggunakan rumus atau sifat–sifat 

bilangan. 

 Meneliti setiap langkah untuk memastikan 

langkah yang digunakan sudah benar.  

4. Menafsirkan kembalihasilnya 

(Looking Back) 
 Menginterpretasikan jawaban yang 

diperoleh. 

 Meninjau kembali apakah ada cara lain 

yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan  yang diberikan.  

2.4Penalaran dalam Pemecahan Masalah Matematika 

 Penalaran memiliki peran penting dalam pemecahan masalah matematika 

(Koedinger, 2007).Adanya penggunaanpenalaran dalam salah satu tujuan 

pembelajaranmatematika menjadi bukti bahwa penalaranmerupakan proses 

berpikir yang perlu diajarkanuntuk membantu siswa menyelesaikan masalah 

matematika (Febriani, 2010). Pengalaman menyelesaikan masalah pada dasarnya 

memperkuat pemahaman danpenalaran matematik yang kemudian kembali 

menjadi modal untuk memecahkanmasalah baru atau masalah yang lain lagi 

(Minarni, 2010). 

 Matematika sebagai salah satupelajaran yang mengembangkan 

kemampuan bernalar yang mempunyaiperan untuk membekali dan mendorong 
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siswa berpikir kreatif. Kreativitas dalampembelajaran metematika yakni 

dihubungkan dengan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika 

yang diberikan oleh guru (Mufidah ,2012). Pemecahan masalah matematika 

bukanlah suatu proses berpikir yang sederhana, di dalamnya memerlukan berbagai 

jenis kemampuan kognitif yang beragam, salah satunya yaitu dengan kemampuan 

penalaran (Rosita, 2011). Dengan penalaran yang baik dapat membuatsiswa lebih 

mudah dalam memahami masalah matematika dan menetukan solusi terhadap 

masalahyang dihadapinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penalaran 

dalampemecahan masalah matematika siswa akan sangat bermanfaat dalam 

kehidupan mereka (Santyasa, 2004). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka penalaran dalam pemecahan 

masalah matematika pada penelitian ini adalah proses berpikir siswa untuk 

memecahkan masalah matematika dan menentukan solusi terhadap masalah yang 

dihadapinya. 
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Tabel 2.4 Indikator penalaran dalam pemecahan masalah matematika 

Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Polya 

Indikator Penalaran 

Menyajikan 

pernyataan 

matematika  

Mengajukan 

dugaan 

Melakukan 

manipulasi 

matematika 

Menyimpulkan 

 

Memahami 

masalah 

(understandin

g the 

problem) 

Menyajikan 

unsur–unsur 

yang diketahui, 

yang 

ditanyakan, dan 

kecukupan 

unsur yang 

diperlukan 

dengan benar. 

Mengetahui 

arti semua 

kata yang 

digunakan 

sehingga 

mampu 

menentukanst

rategi 

penyelesaian 

soal dengan 

benar 

  

Membuat 

rencana 

penyelesaian 

(devising a 

plan) 

Menyajikanper

nyataan 

matematika 

menggunakan 

bahasa 

matematika 

yang lebih 

mudah 

dipahami.  

Menentukanst

rategipenyeles

aian yang 

akan 

digunakan.  

 

  

Melaksanaka

n rencana 

penyelesaian 

(Carrying 

Out the Plan) 

Menyajikan 

pernyataan 

matematika ke 

dalam rumus 

atau sifat – sifat 

bilangan 

dengan benar.  

Menentukan 

rumus dalam 

menyelesaika

n soal. 

Melakukan 

perhitungan 

sampai selesai 

untuk 

memperoleh 

penyelesaian 

dari masalah 

yang 

diberikanan. 

Menarik 

kesimpulan dari 

perencanaan 

yang dibuat.  

Menafsirkan 

kembali 

hasilnya 

(Looking 

Back) 

Menyajikan 

pernyataan 

matematika 

sebagai 

jawaban yang 

diperoleh dari 

soal. 

Menentukan 

strategi lain 

yang dapat 

digunakan 

untuk 

menyelesaika

n persoalan 

yang 

diberikan.  

Melakukan 

perhitungan 

sampai selesai 

dan 

memperoleh 

hasil yang 

benar dari cara 

lain. 

Menarik 

kesimpulan dari 

jawaban yang 

diperoleh.  
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2.5Lembar Kerja Siswa (LKS) Terbimbing 

Suatu pembelajaran dikatakan baik apabila memenuhi beberapa aspek, 

diantarnya yaitu aspek kesiapan guru, aspek kesiapan siswa, dan yang lebih 

penting lagi yaitu aspek kesiapan bahan ajar (Widiyatmoko, 2013).Berkaitan 

dengan kegiatan penalaran siswa, bahan ajar yang dapat meningkatkan penalaran 

siswa adalahbahan ajar yang menyajikan permasalahan terbuka serta 

merupakanpermasalahan yang sering ditemukan siswa, baik 

permasalahankehidupan sehari-hari maupun permasalahan yang 

merupakanimajinasi dunia anak (Kariadinata, 2012).Guna menunjang pelaksanaan 

pembelajaran yang baik, maka peneliti menggunakan bahan ajar yaitu LKS 

terbimbing. 

Menurut Fahrie (2012) LKS yaitu lembaran-lembaran yang digunakan 

sebagai pedoman di dalampembelajaran serta berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh pesertadidik.Sejalan dengan hal itu Trianto (2010) mengemukakan bahwa 

LKS yaitu panduan siswa dalam bentuk lembar kegiatan yang digunakan untuk 

melakukan penyelidikanatau pemecahan masalah.Adapun yang dimaksud dengan 

terbimbing dalam penelitian ini yaitu berbasis metode penemuan terbimbing yakni 

mengarahkan siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide–idenya tetapi 

masih dalam bimbingan guru (Astuti, 2013). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa LKS 

terbimbing dalam penelitian ini yaitu lembar kegiatan siswa yang berisi tugas 

untuk melakukan pemecahan masalah dandilakukan sesuai dengan metode 

penemuan terbimbing yaitu mengarahkan siswa untuk menemukan atau 
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menerapkan sendiri ide – idenya tetapi masih dalam bimbingan guru.Adapun 

format LKS terbimbing yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. identitas LKS yang meliputi judul LKS, penyusun, pembimbing, dan 

validator, nama siswa, serta kelas dan nomer absen 

2. menuliskan kompetensi inti 

3. merumuskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dikuasai siswa 

4. menuliskan petunjuk penggunaan LKS terbimbing 

5. menuliskan tujuan pembelajaran 

6. menyusun materi 

7. menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan jelas  

8. menuliskan tahap penyelesaian masalah dengan runtut 

9. evaluasi 

Tabel 2.5 Langkah-langkah pembelajaran dengan berbantuan 

 LKS terbimbing 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 1. Membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan 

menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa serta 

memeriksa absensi 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

3. Memberikan gambaran tentang pentingnya memahami 

konsep materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari 

Inti 1. Membagikan LKS terbimbing kepada setiap siswa dan 

meminta siswa untuk membaca petunjuk terlebih dahulu 

2. Memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang 

diajarkan kepada siswa 

3. Meminta siswa untuk mengamati permasalahan yang 

diberikan pada LKS terbimbing 

4. Meminta setiap siswa untuk menuliskan penyelesaian 

terkait masalah yang diberikan ke dalam LKS terbimbing  

5. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan siswa untuk 

menyelesaiakan masalah yang diberikan 

6. Mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa 

7. Meminta siswa untuk mengamati permasalahan yang 

tertuang di dalam LKS terbimbing dengan kelompok 

diskusinya masing-masing  
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8. Membimbing siswa dalam melakukan percobaan 

9. Meminta setiap siswa untuk mengisi tabel percobaan sesuai 

dengan yang dilakukan 

10. Menuliskan penyelesaian terkait masalah yang diberikan ke 

dalam LKS terbimbing  

11. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari 

permasalahan yang diberikan sehingga dengan begitu siswa 

dapat memperoleh konsep yang diinginkan 

12. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru 

memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk terlibat 

dalam diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh pekerjaannya 

13. Membimbingsiswa untuk menemukan apakah ada cara lain 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

14. Meminta salah satu kelompok diskusi untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. 

Sementara kelompok lain menanggapi dan 

menyempurnakan apa yang dipresentasikan 

15. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 

kesimpulan terkait permasalahan yang diberikan 

16.  Memberikan soal-soal latihan terkait materi peluang 

17. Di akhir pertemuan guru memberikan beberapa soal 

sebagai tes dari materi yang telah di ajarkan 

Penutup 1. Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari materi 

yang diajarkan dan cara mendaptkan hasilnya 

2. Mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pesan untuk tetap belajar dan diakhiri dengan salam. 

 

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menggunakan hasil-

hasilpenelitian yang terdahulu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2013) meneliti tentangproses 

penalaran matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika pada 

materi pokok dimensi tiga berdasarkan kemampuan siswa. Hasil penelitian tes 

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 
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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 bernalar siswa dalam pemecahan masalah 

matematika. Sedangkan perbedaannya yaitu pada cara penelitian yang 

dilakukan. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan bahan ajar berbantuan 

LKS terbimbing sedangkan pada penelitian di atas tidak menggunakan bahan 

ajar apapun.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Basir (2015) meneliti tentangkemampuan 

penalaran siswa dalam pemecahanmasalah matematis ditinjau dari gaya 

kognitif. Hasil penelitian tes kemampuan penalaran menunjukkan bahwa 

subjek bergaya kognitif field independent menguasai lebih tiga dari tujuh 

indikator kemampuan penalaranmatematis. Sementara subjek bergaya kognitif 

field dependent hanya menguasaikurang empat dari tujuh indikator kemampuan 

penalaran matematis. 

 Persamaan penelitian diatas dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada 

objek, yaitu penalaran dalam pemecahan masalah matematika. Perbedaannya 

yaitu pada penelitian diatas meneliti kemampuan dan gaya belajar sedangkan 

pada penelitian kali ini tidak meneliti kemampuan dan gaya belajar siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suprihatiningsih (2014) meneliti tentang 

penalaran matematis siswa dalam pemecahan masalah pada materi pokok 

faktorisasi bentuk Aljabar. Hasil penelitian tes pada materi faktorisasi bentuk 

aljabar menunjukkan bahwa pada siswa berkemampuan tinggi mampu 
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memecahkan masalah matematika dengan menyelesaikan semua indikator. 

Siswa berkemampuan sedang hanya selesai pada langkah kedua yaitu 

menyajikan pernyataan matematika dan melakukan perhitungan. Sedangkan 

siswa berkemampuan rendah hanya selesai pada langkah pertama yaitu 

memahami masalah.  

 Persamaan penelitian diatas dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada 

objek, yaitu penalaran dalam pemecahan masalah matematika. Sedangkan 

perbedaanya yaitu pada cara penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kali ini 

peneliti menggunakan bahan ajar berbantuan LKS terbimbing sedangkan pada 

penelitian di atas tidak berbantuan bahan ajar apapun. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2010) meneliti tentang hubungan 

kemampuan penalaran dengan kemampuan pemecahan masalah pada materi 

bangun ruang sisi lengkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi 

kemampuan penalaran dengan kemampuan pemecahan masalah pada materi 

pokok bangun ruang sisi lengkung, ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry
2
 = 

0,815 pada taraf signifikan a = 0,05 dan koefisien korelasi parsial 0,706. Hal 

ini menunjukkan ada korelasi positif antara kemampuan penalaran dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematika materi pokok bangun ruang sisi 

lengkung sebesar 70,6%. 

 Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti 

tentang penalaran dan pemecahan masalah pada matematika. Perbedaanya 

yaitu pada penelitian di atas meneliti hubungan serta kemampuan penalaran 

dengan pemecahan masalah sedangkan pada penelitian kali ini tidak meneliti 

hubungan dan kemampuan.  


