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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan salah satu materi yang selalu ada dalam setiap 

jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke 

Perguruan Tinggi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu 

penyebab urgensinya matematika untuk diajarkan pada setiap jenjang pendidikan 

tersebut. Matematika dapat mengembangkan sumber daya manusia karena 

matematika tidak hanya berguna untuk mempelajari konsep-konsep matematika 

itu sendiri tetapi juga dapat membantu dalam mempelajari disiplin ilmu yang 

lainnya. Hal ini sejalan dengan hakikat matematika yang dinyatakan oleh 

Suherman (2008) bahwa matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. 

Salah satu nilai penting matematika di sekolah bertujuan untuk membekali 

siswa berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta siswa dapat 

memiliki sifat obyektif, jujur, dan terbuka dalam memecahkan permasalahan 

sehari-hari. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Depdiknas (2006), 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta 

memiliki kemampuan bekerja sama. Lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 22 

(Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika agar siswa memiliki kemampuan untuk: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 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 pernyataan 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 rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 
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Kemampuan penalaran menjadi salah satu kemampuan matematik yang 

harus dimiliki oleh siswa. Menurut Rosnawati (2013) kemampuan penalaran 

matematika merupakan syarat cukup untuk dapat menguasai matematika. Ma‟sum 

(2011) menyatakan bahwa penalaran dalam matematika berperan sangat penting 

sebagai pondasi dalam pembelajaran matematika karena bila kemampuan bernalar 

siswa tidak dikembangkan maka matematika hanya akan menjadi materi yang 

mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui 

maknanya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Depdiknas (2002) 

bahwa matematika dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

karena penalaran dapat dipahami dan dilatih melalui belajar matematika 

sedangkan matematika dapat dipahami melalui penalaran. 

 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) menyebutkan 

bahwa terdapat lima tujuan pembelajaran matematika yaitu: kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning and 

proof), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi 

(connection), dan kemampuan representasi (representation). Sedangkan dalam 

buku Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics melalui Mathematics 

Learning Study Committee, National Research Council (NRC) pada tahun 2001 

yang ditulis oleh Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford dan Bradford Findell 

mengungkapkan bahwa penalaran adaptif menjadi salah satu kecakapan yang 

harus dimiliki siswa dalam belajar matematika selain conceptual understanding 

(pemahaman konsep), procedural fluency (kemahiran prosedural), strategic 

competence (kompetensi strategis), dan productive disposition. Penalaran adaptif 

merupakan salah satu aspek kompetensi dasar matematika yang mencakup 

kapasitas untuk berpikir secara logis dan sistematis, dengan penalaran ini, maka 

siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan dan 

dievaluasi. 

Laporan baik dari TIMSS maupun PISA menunjukkan bahwa kemampuan 

matematis siswa di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata skor Internasional. 

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah penilaian standar 

internasional yang diadakan oleh negara-negara OECD (Organization of 

Economic Cooperation Development) yang bertujuan untuk mengukur seberapa 
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jauh literasi matematis siswa usia 15 tahun atau siswa yang baru saja 

menyelesaikan pendidikan dasar. PISA secara tidak langsung menguji 

kemampuan penalaran siswa, karena menurut draft assessment PISA 2012 literasi 

matematis adalah sebagai berikut: 

        Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and 

interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning 

mathematically and using mathematical concepts, procedures, facts, and tools to 

describe, explain, and predict phenomena. It assists individuals to recognise the 

role that mathematics plays in the world and to make the well-founded judgments 

and decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens. 

 Penalaran merupakan salah satu komponen dari tujuh komponen penting 

dalam kerangka penilaian literasi matematis 2012 yaitu communication, 

mathematizing, representation,  reasoning and argument,  devising strategies for 

solving problems, using symbolic, formal and technical language and operation 

dan using mathematics tools. Penalaran termasuk kedalam komponen proses 

dalam soal PISA.  Sehingga kemampuan penalaran siswa dapat diamati dari hasil 

siswa mengerjakan soal-soal PISA. Berdasarkan hasil uji coba PISA yang 

dilakukan oleh Ika Citra W. pada tahun 2015 mengenai ujicoba soal PISA di 3 

sekolah SMP di Kota Bandung diperoleh bahwa tingkat kemampuan literasi 

matematis siswa untuk level 1 adalah tinggi (78,7%), untuk level 2 dan level 3 

adalah sedang (66,66% dan 65,65%) sedangkan untuk level 4 dan level 5 adalah 

rendah (45,65% dan 45,14%). Sementara itu rata-rata tingkat pencapaian literasi 

matematis siswa secara keseluruhan adalah 59,01% namun karena dalam 

penelitian Ika Citra menggunakan soal-soal kategori mudah maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemampuan literasi matematis siswa dalam uji coba 

soal-soal PISA masih rendah. Di bawah ini merupakan salah satu soal yang 

diujicoba oleh Ika Citra yang terkait penalaran pada materi geometri yaitu soal  

nomor 1 yaitu: 
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Tabel 1.1.  Contoh Soal PISA terkait Penalaran pada Penelitian Ika Citra 

Segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di R. Garis RQ lebih pendek 

daripada garis PR. M adalah titik tengah dari garis PQ sedangkan N adalah titik 

tengah dari garis QR. S adalah titik di dalam segitiga. Garis MN lebih panjang 

daripada garis MS.  

Gambar yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah ... 

 

 Pada soal nomor 1 di atas presentase pencapaian siswa hanya 43 %. 

Dalam soal ini siswa diharapkan hanya mampu menggunakan informasi yang 

diberikan dan menguraikannya dalam bentuk visual dan spatial. Pada soal ini 

kompetensi yang diukur yaitu kompetensi reproduksi yang merupakan soal yang 

paling mudah dan termasuk soal skala bawah yang disusun berdasarkan konteks 

yang cukup dikenal oleh siswa dengan operasi matematika yang sederhana. Soal 

ini termasuk soal level 5 dimana siswa dituntut untuk dapat bekerja dengan 

menggunakan penalaran yang luas, seta melakukan refleksi terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukan. Namun dari hasil pencapaian siswa dalam mengerjakan soal 

nomor 1 diperoleh bahwa kemampuan penalaran siswa dengan soal yang paling 

mudah dalam materi geometri masih cukup rendah. Sehingga sejalan dengan 

kesimpulan secara umum hasil uji coba PISA diperoleh bahwa kemampuan 

penalaran siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Selain itu menurut Rosnawati (2011) berdasarkan hasil TIMSS 2011 

kemampuan matematika siswa Indonesia paling rendah berada pada domain 
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kognitif yaitu pada level penalaran dengan rata-rata presentase pencapaian level 

penalaran yaitu hanya 17 %. Berikut disajikan contoh soal penalaran yang 

terdapat dalam TIMSS 2011 dan pencapaian siswa dalam mengerjakan soal 

tersebut  yang diungkapakan Rosnawati (2011).  

Tabel 1.2. Contoh Soal TIMSS terkait Penalaran pada Penelitian Rosnawati 

 

Contoh 3 merupakan contoh soal 

yang mengukur domain konten 

geometri. Hanya 11 % siswa 

Indonesia yang mampu menjawab 

soal ini dengan benar sedangkan 

secara kesuluruhan rata-rata 

Internasional sebesar 25 % siswa 

menjawab dengan benar. 

Kemampuan penalaran siswa 

Indonesia jauh tertinggal dari 

Taiwan, Hongkong, Korea dan 

Singapura yang siswanya dapat 

menjawab soal di samping dengan 

benar sekitar 60%. 

Laporan mengenai kemampuan literasi matematis siswa Indonesia juga 

dipublikasikan dalam salah satu media cetak kompas yang diterbitkan tanggal 5 

Desember 2013 dengan judul “Posisi Indonesia Nyaris Menjadi Juru Kunci, 

kemampuan matematika dan sains di urutan ke-64 dari 65 negara”. Iwan (2013) 

menyatakan bahwa sekolah Indonesia terlalu fokus mengajarkan kecakapan yang 

sudah kadaluarsa seperti menghapal dan menghitung ruwet serta melupakan 

pembelajaran bernalar. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia nyaris 

menjadi juru kunci dalam hasil tes PISA 2012. Kurangnya siswa dalam 

menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan persoalan matematika 

membuat siswa gagal dalam menguasai pokok-pokok matematika. 

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis mengindikasikan bahwa 

kemampuan penalaran adaptif matematis siswa masih tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang ada di kota Bandung, 
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guru tersebut merasa yakin jika rata-rata siswa SMP belum mampu mencapai 

kemampuan penalaran adaptif matematis seperti yang diharapkan meskipun 

begitu ada beberapa siswa yang mampu memiliki penalaran adaptif matematis tapi 

secara keseluruhan tidak mencapai 10 % dari jumlah keseluruhan siswa. Guru 

tersebut menyebutkan jika sudah seharusnya seorang guru dapat memberikan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan matematik siswa tapi karena 

keheterogenan kemampuan siswa, jangankan untuk mengasah kemampuan 

matematik siswa, bahkan secara umum siswa pun sulit untuk mempelajari 

kemampuan dasar matematika. Padahal kemampuan penalaran adaptif 

mempunyai peran penting dalam menjembatani siswa untuk dapat bernalar dari 

konkrit menuju abstrak.  

Salah satu penyebab kemampuan matematis siswa rendah adalah dalam 

proses pembelajaran di Indonesia, guru cenderung mengajar dengan ceramah dan 

ekspositori. Berdasarkan hasil survey IMSTEP-JICA (dalam Herman (2004a)) 

bahwa dalam pembelajaran matematika guru terlalu berkonsentrasi pada hal-hal 

yang prosedural dan mekanistik, pembelajaran berpusat pada guru, konsep 

matematika disampaikan secara informatif, dan siswa dilatih menyelesaikan 

banyak soal tanpa pemahaman yang mendalam. Akibatnya, kemampuan penalaran 

dan kompetensi strategis siswa tidak berkembang secara mestinya. Menurut pakar 

pembelajaran Peter Sheal (dalam Suherman, 2012) bila belajar hanya dengan 

mendengarkan maka kebermaknaan belajar hanya terserap sekitar 20 % saja, 

belajar dengan mendengarkan dan melihat hanya memperoleh kebermaknaaan 

sekitar 50% saja, dan belajar dengan melakukan serta mengkomunikasikan bisa 

bermakna sekitar 90%. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat 

mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

dapat memberikan aksi, berbicara, berpikir dan berkembang sesuai dengan 

motivasi dan perkembangan kognitif siswa. Keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran dapat memicu munculnya proses atau kegiatan berupa  

merumuskan, mengkontruksi, membuktikan dan membangun model suatu konsep 

matematika sehingga siswa akan benar-benar belajar matematika dan memiliki 

peluang untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya.  
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Salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan matematis seperti yang telah 

diungkapkan di atas adalah Problem-Based Learning (PBL). PBL memungkinkan 

siswa untuk  berpikir sendiri sehingga dapat menggali potensi dirinya dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Menurut Arends (2008, hlm. 43)  PBL 

dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, 

keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya serta 

mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri dan keterampilan 

sosial sesuai dengan peran orang dewasa. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh  PBL 

terhadap kemampuan matematis siswa khususnya penalaran seperti yang 

dilakukan oleh Panji pada tahun 2015 dengan judul „Peningkatan Kemampuan 

Penalaran dan Kemandirian Belajar Siswa SMP melalui Model PBL‟ dengan hasil 

penelitian bahwa peningkatan kemampuan penalaran siswa yang mendapat model 

PBL lebih tinggi dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 

namun masih belum ada penelitian yang mengkaji tentang kemampuan penalaran 

adaptif matematis secara khusus dan ditinjau dari pengetahuan awal siswa, selain 

itu untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Panji serta 

berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Kemampuan Penalaran Adaptif Matematis Siswa SMP melalui 

Model Problem-Based Learning (Kuasi Eksperimen terhadap Siswa SMP di 

Kecamatan Sukasari Bandung)” 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Problem-Based Learning (PBL) 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung? 

2. Apakah pencapaian kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Problem-Based Learning (PBL) 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung? 

3. Bagaimana kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) dan pembelajaran langsung 

ditinjau dari pengetahuan awal matematika siswa (tinggi, sedang, rendah)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menelaah peningkatan kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Problem-Based Learning (PBL) 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung.  

2. Menelaah pencapaian kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh model Problem-Based Learning (PBL) dibandingkan dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran langsung.  

3. Memberikan gambaran kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran berdasarkan model Problem-Based Learning 

(PBL) dan pembelajaran langsung ditinjau dari pengetahuan awal matematika 

siswa (tinggi, sedang, rendah). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

terkait salah satu proses  pembelajaran yang bersifat konstruktif yaitu 
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Problem-Based Learning (PBL) serta salah satu kemampuan penalaran 

matematis, yaitu penalaran adaptif. 

2. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif sehingga siswa dapat 

lebih mengoptimalkan proses belajar, proses berpikir dan lebih 

mengembangkan kemampuan matematis yang telah dimilikinya. 

3. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan bahan rujukan untuk penelitian lanjutan terkait 

kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran langsung.  

 

E. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Eko Fajar Suryaningrat pada tahun 2014 yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Penalaran, Representasi dan Disposisi Matematis 

Siswa SMP Negeri melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”. PBL didefinisikan 

sebagai model pembelajaran yang berorentasi pada kerangka kerja teoritik 

konstruktivisme berfokus pada masalah yang diberikan kepada siswa dalam 

sebuah kelompok, kemudian siswa mendekati masalah dari berbagai perspektif 

untuk menyelesaikannya dimana siswa dalam kelompok saling berbagi 

informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

Pembelajaran PBL disajikan dalam kegiatan berkelompok namun dalam 

penelitian ini pembelajaran PBL yang akan dilaksanakan baik secara mandiri 

maupun berkelompok serta siswa dituntut untuk dapat mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil dan menganalisis serta mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. Indikator penalarannya yaitu menyusun argumen yang valid, 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis dan 

menarik generalisasi, menyusun dan menguji konjektur serta menyusun 

pembuktian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah 

lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran biasa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Armiati pada tahun 2011 dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis, Komunikasi Matematis dan 

Kecerdasan Emosional Mahasiswa  melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”. 

Langkah PBL dalam penelitian tersebut yaitu pengajuan masalah, pengenalan 

masalah, membuat dugaan, melakukan dugaan, melakukan penyelidikan, 

membuat penyelesaian dan membuat kesimpulan terhadap jawaban yang telah 

dibuat (melakukan refleksi). Indikator kemampuan penalaran adaptif matematis 

meliputi mengkontruksi argument secara logis. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa mahasiswa yang belajar dengan PBL memiliki 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematis yang lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. 

Adapun penelitian-penelitian lain tentang pembelajatan PBL yaitu: (1) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sabrina pada tahun 2015 yang berjudul 

“Penerapan Model Problem-Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP” menunjukan bahwa 

kemampuan representasi matematis siswa SMP yang memperoleh pembelajaran 

dengan Problem-Based Learning (PBL) lebih baik dibandingkan siswa yang 

memperoleh pembelajaran langsung dengan kualitas peningkatan berada pada 

kategori tinggi serta siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran 

Problem-Based Learning (PBL). (2) Penelitian berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis melalui Pendekatan Problem-

Based Learning (PBL)” yang dilakukan oleh Nurul Ayu Muliawati pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan Problem-

Based Learning (PBL) lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. (3) Penelitian yang dilakukan oleh Panji Faisal 

Muhamad pada tahun 2015 dengan judul “Peningkatan kemampuan penalaran 

dan kemandirian belajar siswa smp melalui model Problem-Based Learning 

(PBL) menunjukan bahwa peningkatan kemampuan penalaran siswa yang 

mendapat model PBL lebih tinggi dari pada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Dari ketiga penelitian tersebut terlihat bahwa 

pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa. 
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Penelitian tentang penalaran adaptif matematis telah dilakukan oleh 

Purnama (2011) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 

7E dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penalaran Adaptif Siswa SMP” menunjukan bahwa kemampuan penalaran 

adaptif siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan Learning Cycle 7E 

lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung dengan 

kualitas peningkatan berada pada interpretasi sedang serta siswa menunjukan 

respon positif terhadap pembelajaran  Learning Cycle 7E. 

Penelitian-penelitian relevan yang telah dijelaskan di atas menjadi bahan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian ini dan menguatkan asumsi bahwa 

kemampuan penalaran adaptif matematis siswa dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran PBL. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peningkatan kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Problem-Based Learning (PBL) 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung. 

2. Pencapaian kemampuan penalaran adaptif matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model Problem-Based Learning (PBL) lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar meminimalkan kesalahan penafsiran, disajikan beberapa penjelasan 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Problem-Based Learning (PBL) 

PBL merupakan pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, 

pembelajaran terjadi diawali dengan pemberian masalah yang memungkinkan 

siswa untuk membangun pemahamannya sendiri. Langkah PBL dalam penelitian 

ini yaitu (1) Memberi orientasi tentang permasalahannya kepada siswa, (2) 

Mengorganisir siswa untuk meneliti, (3) Membantu investigasi secara mandiri 
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dan kelompok,  (4) Mengembangkan dan mempresentasikan hasil dan (5) 

Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. 

2. Pembelajaran Langsung  

Pengajaran langsung dalam penelitian ini merupakan pembelajaran yang 

sudah lazim  dan umum diterapkan oleh guru di sekolah yaitu pembelajaran 

yang lebih berpusat pada guru, murid sebagai wadah yang siap menerima ilmu 

yang diberikan oleh guru. Pengajaran langsung memiliki lima langkah yaitu: 

establishing set, explanation/ demonstration, guided practice, feed back dan 

extended practice. Merujuk pada Arend maka dalam penelitian ini langkah 

dalam pengajaran langsung yaitu: (1) Mengklarifikasikan tujuan dan 

establishing set, (2) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, (3) 

Memberikan praktik dengan bimbingan, (4) Memeriksa pemahaman siswa dan 

memberikan umpan balik dan (5) Memberikan praktik dan transfer yang 

diperluas. 

3. Kemampuan Penalaran Adaptif Matematis 

Kemampuan penalaran adaptif matematis merupakan kemampuan untuk 

berpikir logis, kemampuan untuk merefleksi, kemampuan untuk menjelaskan, 

dan kemampuan untuk memberikan pembenaran atau penilaian. Indikator untuk 

kecakapan ini antara lain adalah jika siswa mampu: (1) Menyusun dugaan 

jawaban berdasarkan alasan logis; (2) Dapat memecahkan masalah matematis; 

(3) Memberikan alasan atau penjelasan berupa bukti matematis terhadap 

jawaban yang diberikan; (4) Menilai keabsahan atau kesahihan suatu pernyataan 

dengan menunjukan suatu bukti. 


