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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM (2000) sebagai kemampuan 

untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. 

Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, 

pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir 

kreatif dan berpikir kritis.  

Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan salah satu kemampuan yang 

penting untuk ditingkatkan sebagai upaya menunjang perkembangan ilmu 

pengetahuan di era globalisasi ini. Sejalan dengan itu, Fachrurazi (2011) berpendapat 

bahwa di era globalisasi saat ini, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan agar 

siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan atau tantangan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal serupa disampaikan Kemendikbud (2013) dalam 

pengembangan Kurikulum 2013 bahwa kompetensi masa depan yang harus dimiliki 

siswa antara lain: kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, 

kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki rasa pengertian dan 

toleransi terhadap pandangan yang berbeda, memiliki daya saing dalam masyarakat 

global, memiliki minat yang luas, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki 

kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap lingkungan. 

 Menurut Ennis (1985: 54) berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar dengan menekankan pada 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau diyakini untuk 

menentukan apa yang akan dikerjakan. Kemampuan berpikir kritis dapat bermanfaat 

untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan kemampuan ini memiliki karakteristik 

yang paling mungkin dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika 
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(Depdiknas, 2006). Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis 

dalam pembelajaran matematika, siswa dapat berpartisipasi secara aktif untuk 

memperoleh dan merasakan pengalaman-pengalaman yang bermakna dalam proses 

pembelajaran, di mana pengalaman tersebut akan memperkuat hubungan antara 

pengetahuan yang baru mereka peroleh dengan pengetahuan mereka sebelumnya.  

Hal senada disampaikan oleh Mendiknas dalam Kurikulum  Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006 bahwa pembelajaran matematika pada sekolah dasar 

sampai sekolah menengah bertujuan agar siswa memiliki seperangkat kompetensi 

yang harus ditunjukkan pada hasil belajarnya dalam matematika (standar kompetensi) 

yaitu: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efesien dan tepat dalam 

pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola sifat, dan melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan 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; (6) memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sitematis, 

kritis, kreatif serta mempunyai kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006). 

Pentingnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis sejalan dengan 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika yang diterbitkan oleh Depdiknas 

(2006), bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

dengan tujuan untuk membekali kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis 

dan kreatif serta kemampuan bekerja sama.  

       Selain kemampuan berpikir kritis, kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah 

kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran merupakan karakteristik utama 

matematika yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mempelajari dan 
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mengembangkan matematika atau menyelesaikan suatu masalah (Ansjar & 

Sembiring, 2000). Bahkan implementasi pembelajaran yang menekankan kehadiran 

penalaran juga telah direkomendasikan oleh NCTM (2000:262) dengan menyatakan 

bahwa penalaran merupakan bagian dari pembelajaran matematika. Di dalam 

Permendiknas (2006) dikatakan bahwa:  

kemampuan penalaran adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki dan 

dikembangkan siswa dalam pembelajaran matematika. Usaha pengembangan 

dan meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa sangatlah penting, 

karena dengan berbekal kemampuan penalaran matematis membantu siswa 

senantiasa berpikir secara sistemartis, mampu menyelesaikan masalah 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menerapkan matematika 

pada disiplin ilmu lain serta mampu meminimalisir gejala-gejala pada siswa 

yang dapat membuat kemampuan matematisnya rendah. 

 

       Dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa berpikir kritis dan penalaran 

matematis perlu dikembangkan karena : 1) tuntutan dalam kurikulm, 2) perubahan 

pandangan mengenai tujuan pendidikan bahwa kemampuan berpikir harus menjadi 

tujuan penting dan utama dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya 

kemampuan berpikir kritis matematis dan penalaran siswa masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari studi pendahuluan yang diberikan pada siswa kelas VII di 

salah satu SMP Negeri di Tasikmalaya yang telah memperoleh materi segitiga. Pada 

studi tersebut siswa diberi soal yang memuat indikator kemampuan berpikir kritis. 

Indikator yang digunakan untuk soal nomor 1 dan 2 berturut-turut mengamati aspek : 

(1) Mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan nilai keputusan (bentuk), (2) 

Mengidentifikasi alasan/sebab serta mengidentifikasi kesimpulan. Berikut ini adalah 

dua buah sampel jawaban hasil analisis pendahuluan siswa. 

1. Perhatikan gambar di samping! 

Diketahui panjang BD 8 cm. 

Hitung luas daerah segitiga ABC! 

2. Perhatikan gambar di samping! 

Luas daerah manakah yang lebih besar?  

Mengapa?  

 

D A B 

C 

6cm 

x x 

I II 
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Gambar 1.1 Jawaban Siswa 1   Gambar 1. 2 Jawaban Siswa 2 

 

       Berdasarkan kedua jawaban siswa di atas, nampak siswa selalu berpatokan pada 

rumus. Pada gambar 1.1 terlihat pemahaman siswa tentang konsep segitiga masih 

kurang sehingga siswa tidak bisa menentukan tinggi suatu segitiga dengan benar. 

Untuk soal no 2 terlihat pada gambar 1.1 dan 1.2 bahwa kedua gambar menunjukkan 

bahwa jangankan untuk memberikan alasan yang tepat, bahkan siswa belum bisa 

menyimpulkan dengan benar dari informasi yang diberikan. Dari jawaban tersebut 

terlihat bahwa siswa tidak mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis 

yang diharapkan, yaitu mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan nilai 

keputusan (bentuk), dan mengidentifikasi alasan/sebab serta mengidentifikasi 

kesimpulan.  

Rendahnya kemampuan berpikir kritis pada siswa khususnya siswa SMP juga 

ditunjukkan dari hasil penelitian O’Daffer dan Thornquist (1993) bahwa siswa 

sekolah menengah menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dalam kemampuan 

akademik yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Hal ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian Romlah (2002)  yang menyebutkan bahwa rata-rata kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP berada pada kualifikasi kurang.  

Sementara itu, rendahnya kemampuan penalaran matematis terlihat dari hasil 

ujicoba yang dilakukan Shodikin (2014) bahwa rata-rata skor yang diperoleh siswa 

untuk tes kemampuan penalaran hanya mencapai 36%. Sejalan dengan itu, hasil 

penelitian Suhana (2014) menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika masih belum memuaskan. Suhana 
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mengemukakan hasil penelitian terhadap siswa kelas VIII SMPN di Kab. Majalengka 

bahwa kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah berada dibawah 

ketuntasan minimal. Berarti masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. 

Kurangnya kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya proses pembelajaran yang belum mendukung 

meningkatkanya kemampuan tersebut, hal ini sejalan dengan laporan hasil studi 

Henningsen & Stein (1997), Mullis, dkk (2000), dan Suryadi (2005) yang 

mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika pada umumnya belum terfokus 

pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa lebih dominan 

menyelesaikan soal dari buku teks dan kurang memperoleh masalah non rutin yang 

dapat melatih kemampuan matematika tingkat tinggi. Jacqueline dan Brooks (1999) 

menyatakan bahwa :  

       Sedikit sekolah yang mengajarkan siswanya berpikir tingkat tinggi. Sekolah 

justru mendorong siswa memberi jawaban yang benar daripada mendorong 

mereka memunculkan ide-ide baru atau memikirkan ualng kesimpulan-

kesimpulan yang sudah ada. Terlalu sering para guru meminta siswa untuk 

menceritakan kembali, mendefinikan, mendeskripsikan, menguraikan, dan 

mendaftar daripada menganalisis, menaruk kesimpulan, menghubungkan, 

mensintesakan, mengkritik, menciptakan, mengevaluasi, dan memikirkan ulang. 

Akibatknya banyak sekolah meluluskan siswa-siswa yang berpikir secara 

dangkal, hanya berdiri di permukaan persoalan. 

 

Selain kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam ranah kognitif, juga diperlukan 

sikap positif terhadap matematika yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya berupa 

kepercayaan diri dalam menggunakan matematika, fleksibilitas dalam menyelidiki 

gagasan matematis, tekun dalam mengerjakan tugas matematika, dan mempunyai 

minat belajar dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap persoalan matematika. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Karlimah (2010), yang menyatakan bahwa dalam 

mempelajarai matematika bukan ranah kognitif saja yang perlu dikembangkan, tetapi 

siswa perlu menyelesaikan setiap masalah matematis antara lain dengan rasa ingin 

tahu, ulet, percaya diri, dan melakukan refleksi atas cara berpikir. Dalam matematika 

hal tersebut disebut disposisi matematis.  
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Pentingnya pengembangan disposisi matematis sesuai dengan pernyataan 

Mahmudi (2010:2) yang mengatakan bahwa siswa memerlukan disposisi matematis 

untuk bertahan dalam menghadapi masalah, mengambil tanggung jawab dalam 

belajar, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik dalam matematika. Kelak, 

siswa belum tentu akan menggunakan semua materi yang mereka pelajari, tetapi 

dapat dipastikan bahwa mereka memerlukan disposisi positif untuk menghadapi 

situasi problematik dalam kehidupan mereka. Pentingnya pengembangan disposisi 

matematis juga diungkapkan oleh Sumarmo (2010:7) : 

…dalam mempelajari kompetensi matematik, siswa dan mahasiswa perlu 

memiliki kemampuan berpikir matematik tingkatv tinggi, sikap kritis, 

kreatif dan cermat, obyektif dan terbuka, menghargai keindahan 

matematika, serta rasa ingin tahu dan senang belajar matematika. Apabila 

kebiasaan berpikir matematik dan sikap seperti diatas berlangsung secara 

berkelanjutan, maka secara akumulatif akan tumbuh disposisi matematik 

(mathematical disposition)… 

 

Sikap siswa terkait disposisi matematis juga perlu menjadi perhatian khusus para 

guru dalam pembelajaran matematika. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan 

beberapa siswa SMP di Kota Tasikmalaya yang hasilnya diketahui bahwa mata 

pelajaran matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan dan 

tidak disenangi siswa yang mana hal ini berarti disposisi matematis siswa masih 

rendah. Rendahnya disposisi siswa lebih lanjut diperlihatkan dari studi pendahuluan 

yang dilakukan oleh Kesumawati (2010) pada siswa SMP di Kota Palembang yang 

menunjukkan perolehan skor rata-rata disposisi yang baru mencapai 58% yang 

diklasifikasikan rendah. Hasil penelitian Martin (2003) pada siswa-siswa SMP di 

Indonesia yang ber-IQ tinggi (di atas 120), mengungkapkan bahwa sebagian besar 

kegagalan mereka dalam pelajaran matematika di sekolah bukan disebabkan pada IQ 

mereka tetapi pada pengendalian emosi. Lebih jauh Martin (2003) dari hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa banyak orang yang kemampuan nalarnya baik 

namun tanpa kecerdasan emosional yang baik pula ternyata akan menjadi batu 

sandungan bagi lingkungan sekitarnya.  
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Pada dasarnya sebenarnya kemampuan matematis tidak sama dengan disposisi 

matematis, hal ini dapat ditunjukkan oleh pendapat Maxwell (2001) yang mengatakan 

bahwa : 

kemampuan dan disposisi adalah dua hal yang berbeda. Lebih lanjut 

Maxwel mengatakan bisa jadi seorang siswa tidak memiliki kemampuan atau 

penguasaan terhadap suatu konsep tetapi dia memiliki disposisi yang tinggi, 

Namun ketika ada dua orang yang memiliki kemampuan yang sama, tetapi 

tingkat disposisi mereka berbeda diduga bahwa keberhasilan mereka dalam 

menyelesaikan masalah akan berbeda. Siswa dengan tingkat disposisi tinggilah 

yang akan lebih gigih, berminat, tekun, dan memiliki kepekaan dalam 

menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah. 

 

Menyadari pentingnya kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi matematis 

tersebut, tentulah harus dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, penalaran, dan disposisi matematis salah satunya dengan cara 

menciptakan suasana belajar yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

siswa untuk menggunakan kemampuannya dalam berpikir secara aktif baik fisik, 

mental, maupun sosialnya.  

Peneliti memandang dalam proses menemukan solusi matematika berdasarkan 

data yang diberikan diperlukan kemampuan untuk mengelaborasi data dengan aturan 

yang sahih yang sudah diketahui sebelumnya.  Hal ini sejalan dengan pendapat 

Shodikin (2013) bahwa untuk menyelesaikan soal matematika diperlukan 

kemampuan mengidentifikasi fakta-fakta yang diberikan dan merumuskan serta 

menggunakannya untuk mencapai suatu kesimpulan atau solusi yang diinginkan. 

Selanjutnya diperkuat oleh Kusnandi (2014) yang menyatakan bahwa tidak sedikit 

permasalahan dalam matematika yang lebih mudah diselesaikan dengan 

menambahkan tahapan dengan merumuskan kondisi yang relevan sehingga 

mengantarkan pada solusi yang ingin dicapai. Proses ini yang dinamakan proses 

kunci. 

Proses menemukan solusi seperti diuraikan di atas telah dikembangkan oleh 

Kusnandi (2008) dalam model pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif 

(PSAD) untuk menumbuhkan kemampuan pembuktian mahasiswa pemula yang 

belajar pembuktian. Pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) 
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merupakan suatu strategi pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan masalah 

kepada siswa, kemudian mereka dituntut untuk dapat mengelaborasi setiap informasi 

atau fakta yang diberikan. Melalui strategi ini, masalah yang diberikan harus dapat 

mengantarkan siswa untuk memahami objek-objek matematika dan kaitan antara 

objek matematika yang satu dengan objek yang lainnya. Guru mendorong siswa 

untuk melakukan transactive reasoning seperti mengkritik, menjelaskan, 

mengklarifikasi, menjastifikasi dan mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan. 

Penelitian ini mengadaptasi kerangka PSAD dimana penerapannya pada materi 

matematika untuk siswa sekolah menengah sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, penalaran, dan menumbuhkan disposisi matematis siswa. 

 Agar transactive reasoning dapat maksimal, kemampuan awal matematis 

(KAM) memegang peranan penting karena gagasan-gagasan yang muncul selama 

pembelajaran diperoleh dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh 

karena itu KAM siswa diperlukan dalam penelitian ini,  sehingga selain meneliti 

tentang pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan 

disposisi matematis siswa secara keseluruhan, peneliti juga meneliti perbedaan 

pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi 

matematis siswa ditinjau dari kemampuan awal matematis (KAM) siswa (tinggi, 

sedang, rendah).  

Krutetski (1976) b erpendapat bahwa anak yang berkemampuan tinggi selalu 

cepat memahami topik matematika, membuat generalisasi, dan menyusun 

pembuktian. Bahkan siswa pandai akan merasa bosan dan merasa kurang bermanfaat 

belajar dengan metode yang menurut siswa yang berkemampuan lemah cocok. 

Diduga jika pada siswa yang berkemampuan lemah diterapkan pembelajaran yang 

menarik, maka akan meningkatkan kemampuan siswa, namun pada siswa yang 

berkemampuan tinggi akan berlaku sebaliknya karena kemampuannya dimungkinkan 

lebih cepat memahami pembelajaran walau tanpa metode yang menarik. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian Putri (2013) yang mengatakan bahwa perlakuan 

dengan penggunaan pembelajaran matematik realistik dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis pada kelompok sedang dan rendah. 
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       Berdasarkan uraian tentang pentingnya kemampuan berpikir krtitis , penalaran, 

dan disposisi matematis siswa, rendahnya kemampuan tersebut, diperlukan 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peneliti 

tertarik untuk meneliti pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) 

terkait dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi 

matematis siswa karena langkah-langkah pada pembelajaran PSAD menuntut siswa 

untuk dapat menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis, 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan kegigihan serta perhatian yang serius dalam 

menyelesaikan tugas, dimana semua itu adalah indikator dari kemampuan berpikir 

kritis, penalaran, dan disposisi matematis siswa sehingga kuat dugaan, bahwa 

pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi matematis dalam pembelajaran 

matematika yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, judul yang diangkat oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Penalaran, dan 

Disposisi Matematis Siswa dengan Pembelajaran Strategi Abduktif-Deduktif 

(PSAD)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau secara keseluruhan?  

2. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau berdasarkan kategori KAM (atas, tengah, bawah) siswa 

? 
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3. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau secara keseluruhan? 

4. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau berdasarkan kategori KAM (atas, tengah, bawah) 

siswa? 

5. Apakah pencapaian disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional jika ditinjuau secara keseluruhan? 

6. Apakah pencapaian disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional jika ditinjuau berdasarkan kategori KAM 

(atas, tengah, bawah) siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

peningkatan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD). Secara 

khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau secara keseluruhan?  

2. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 
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konvensional jika ditinjau berdasarkan kategori KAM (tinggi, sedang, rendah) 

siswa ? 

3. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau secara keseluruhan? 

4. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau berdasarkan kategori KAM (tinggi, sedang, rendah) 

siswa? 

5. Apakah pencapaian disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional jika ditinjuau secara keseluruhan? 

6. Apakah pencapaian disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan Strategi Abduktif-Deduktif (PSAD) lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional jika ditinjuau berdasarkan kategori KAM 

(tinggi, sedang, rendah) siswa? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengembangkan teori pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan berpikir 

kritis, penalaran, dan disposisi matematis siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif (PSAD). Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan denga kemampuan berpikir kritis 

matematis dan disposisi matematis. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan disposisi matematis 

siswa melalui pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif (PSAD). Selain itu, 

melalui penelitian ini diharapkan siswa tertarik untuk belajar matematika dan bisa 

meningkatkan kemampuan berpikir mereka. 

 


