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RINGKASAN
Kemampuan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Kemampuan
penalaran matematis. Penalaran matematis dirasa cukup penting karena
kemampuan ini tertuang dalam tujuan pembelajaran matematika SMA yang
berbunyi memperoleh penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika. Faktanya dilapangan, dengan
diterapkanya kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik dalam
proses pembelajaan, berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti
lakukan pada suatu SMK Negeri di kota Bandung menunjukkan bahwa
kemampuan penalaran matematis siswa masih membutuhkan perhatian
khusus. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes kemampuan penalaran matematis
yang diperoleh yaitu untuk kemampuan penalaran diperoleh rata-rata skor 58
dari idealnya 100. Selain itu, dari hasil pengamatan selama pembelajaran di
kelas, siswa masih kurang menggunakan nalarnya dalam menarik kesimpulan.
Contohnya seperti siswa kebingungan untuk menarik kesimpulan dari
beberapa kasus yang diberikan. Disamping itu pula, siswa masih merasa
kesulitan ketika guru menyuruh siswa untuk menyatakan suatu situasi ke
dalam bahasa simbol atau model matematik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa di salah satu
SMK di Kota Bandung antara yang memperoleh pembelajaran penemuan
terbimbing dengan yang memperoleh pembelajaran saintifik. Sampel dalam
penelitian ini adalah salah satu SMK di Kota Bandung yang dipilih sebanyak
2 kelas yaitu kelas pertama memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing
dan kelas kedua memperoleh pembelajaran saintifik. Metode dalam penelitian
ini adalah kuasi ekperimen. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrument
tes yang berbentuk uraian dan terdiri dari 5 instrumen. Analisis yang
digunakan terhadap data kuantitatif adalah dengan uji normalitas, uji
homogenitas dan terakhir uji t, jika data tidak normal maka dilanjutkan dengan
uji non parametrik mann-whytney. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan penalaran
matematis siswa yang memperoleh pembelajaram penemuan terbimbing
dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik.
Kata Kunci : Kemampuan Penalaran Matematis, Penemuan Terbimbing.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari mulai dari sekolah
dasar hingga perguruan tinggi. Pada saat di sekolah dasar, materi matematika yang
diajarkan diawali dari hal-hal yang bersifat konkret, berupa visualisasi dan gambar dan
selanjutnya secara bertahap menuju hal yang abstrak dalam bentuk simbol-simbol
(Hudojo,2005).
Salah satu tujuan pembelajaran Matematika SMA menurut standar isi untuk satuan
pendidikan (BSNP : 2006) adalah sebagai berikut.
1. Memperoleh penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika.
2. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah.
3. 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.
Tujuan pembelajaran matematika diatas, salah satunya meningkatkan penalaran
matematis. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wahyudin (2007) bahwa salah satu
standar proses untuk matematika sekolah adalah meningkatkan kemampuan penalaran
matematis siswa.
Berdasarkan informasi di atas, kemampuan penalaran matematis cukup penting.
Hal ini sejalan dengan de lange (Shadiq, 2004) salah satu kemampuan yang harus
dikembangkan dalam pendidikan matematika adalah kemampuan penalaran matematis
siswa. Wahyudin (2007) menyatakan bahwa kemampuan penalaran sangat penting untuk
memahami matematika. Materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran
dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika
Faktanya dilapangan, dengan diterapkanya kurikulum 2013 yang menggunakan
pendekatan saintifik dalam proses pembelajaan, berdasarkan studi pendahuluan yang telah
peneliti lakukan pada suatu SMK Negeri di kota Bandung menunjukkan bahwa
kemampuan penalaran matematis siswa masih membutuhkan perhatian khusus. Hal ini
dapat dilihat dari hasil tes kemampuan penalaran matematis yang diperoleh yaitu untuk
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kemampuan penalaran diperoleh rata-rata skor 58 dari idealnya 100. Selain itu, dari hasil
pengamatan selama pembelajaran di kelas, siswa masih kurang menggunakan nalarnya
dalam menarik kesimpulan. Contohnya seperti siswa kebingungan untuk menarik
kesimpulan dari beberapa kasus yang diberikan. Disamping itu pula, siswa masih merasa
kesulitan ketika guru menyuruh siswa untuk menyatakan suatu situasi ke dalam bahasa
simbol atau model matematik.
Solusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran matematika
khususnya untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis, diperlukan suatu
pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu solusi yang peneliti ajukan untuk
meningkatkan kemampuan diatas adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan
penemuan terbimbing. Menurut Markaban (2006) bahwa penggunaan model penemuan
terbimbing dalam belajar matematika dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa.
Lebih lanjut menurut Ruseffendi (1988) belajar penemuan itu penting, sebab matematika
adalah bahasa yang abstrak dan akan lebih melekat bila melalui metode penemuan.
Disamping itu, dengan penemuan terbimbing sikap positif pada diri siswa akan tumbuh
karena proses pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution
(2009) bahwa melibatkan siswa secara sepenuhnya dalam pembelajaran dan menemukan
sendiri konsep dari suatu materi yang diajarkan maka akan menumbuhkan sikap yang
positif terhadap siswa. Di dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah
belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau
situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan (Markaban,
2006).
Penerapan model penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika,
memungkinkan terjadi proses interaksi dengan tujuannya untuk saling mempengaruhi
berpikir masing-masing, guru memancing berpikir siswa yaitu dengan pertanyaanpertanyaan terfokus sehingga dapat memungkinkan siswa untuk memahami dan
mengkontruksikan konsep-konsep tertentu, membangun aturan-aturan dan belajar
menemukan sesuatu untuk memecahkan masalah (Markaban, 2006). Dengan model
penemuan terbimbing siswa dihadapkan kepada situasi dimana siswa bebas menyelidiki
dan menarik kesimpulan (Markaban, 2006). Itu semua sejalan untuk meningkatkan
penalaran matematis siswa. Sehingga siswa yang belajar dengan penemuan terbimbing
dapat diharapkan akan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal
matematika, karena siswa dilibatkan dalam berpikir matematika pada saat manipulasi,
eksperimen, dan menyelesaikan masalah.
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Untuk mengatasi masalah di atas, perlu diadakan penelitian tentang pengaruh
pembelajaran berbasis penemuan terbimbing terhadap kemampuan penalaran matematis.
Dengan serangkaian tindakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam
memahami materi.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis penemuan terbimbing untuk
meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa?
2. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis kelas yang memperoleh
pembelajaran penemuan terbimbing lebih baik dengan kelas yang memperoleh
pembelajaran saintifik secara keseluruhan?
1.3 Definisi Operasional
Beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:
1. Kemampuan penalaran matematis

diartikan sebagai suatu kemampuan siswa

dalam proses berfikir yang dilakukan dengan satu cara untuk menarik kesimpulan.
Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus-kasus yang bersifat
individual. Tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang bersifat individual menjadi
kasus yang bersifat umum. kegiatan penalaran matematis meliputi: menarik
kesimpulan logik, memberikan penjelasan dengan memperoleh model, fakta, sifat,
dan hubungan, menarik analogi dan generalisasi, memberikan lawan contoh,
menyusun argumen yang valid.
2. Pembelajaran dengan penemuan terbimbing merupakan suatu pembelajaran yaitu
siswa melakukan rangkaian kegiatan ilmiah yang meliputi: mengamati,
mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik
kesimpulan dan semuanya itu dipandu oleh guru.
3. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk
melakukan 5M dalam proses pembelajaran yaitu mengamati, menanya, mencoba,
mengasosiasi, membuat jejaring dan mengomunikasikan.
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1.4 Lingkup Penelitian
1. Penelitian dilaksanakan di sekolah menengah dan Universitas
2. Penelitian difokuskan pada pelajaran matematika
3. Model pembelajaran matematika yang akan dirancang adalah model penemuan
terbimbing
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BAB 2
TINJAUAN PUSTKA
2.1 Kemampuan Penalaran Matematis
Penalaran adalah proses berfikir yang dilakukan dengan satu cara untuk menarik
kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus-kasus yang bersifat
individual. Tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang bersifat individual menjadi kasus
yang bersifat umum. Bernalar adalah melakukan percobaan di dalam pikiran dengan hasil
pada setiap langkah dalam untaian percobaan itu telah diketahui oleh penalar dari
pengalaman tersebut. Sedangkan Shurter dan Pierce penalaran didefinisikan sebagai
proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan (Herdian,
2010). Istilah penalaran menurut keraf (Shadiq, 2004) sebagai proses berfikir yang
berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui
menuju kepada suatu kesimpulan. Pada intinya, penalaran merupakan suatu kegiatan,
suatu proses atau aktifitas berfikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu
pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenaranya telah
dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.
Menurut Sastrosudirjo (Shadiq, 2009) Ciri-ciri penalaran adalah (1) adanya suatu
pola pikir yang disebut logika, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran
merupakan suatu proses berpikir logis. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir
menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu; (2) proses berpikirnya bersifat
analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik,
dalam kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analitik tersebut adalah logika
penalaran yang bersangkutan.
Menurut Sastrosudirjo (Shadiq, 2009) Kemampuan penalaran meliputi: (1)
penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian
atau pemecahan masalah; (2) kemampuan yang berhubungan dengan penarikan
kesimpulan, seperti pada silogisme, dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai
implikasi dari suatu argumentasi; dan (3) kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan,
tidak hanya hubungan antara benda-benda tetapi juga hubungan antara ide-ide, dan
kemudian mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide-ide
lain.
Pendapat dari Sumarmo (2006) bahwa kegiatan penalaran matematis meliputi:
menarik kesimpulan logik, memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta,
sifat, dan hubungan, memperkirakan jawaban dan proses solusi, dan menggunakan pola
5

dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan generalisasi,
menyusun dan menguji konjektur, memberikan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi;
menyusun argumen yang valid, memeriksa validitas argument, menyusun pembuktian
langsung, pembuktian tak langsung, dan induksi matematik.
2.2 Model Penemuan Terbimbing
Model Penemuan, menurut Maier (Markaban, 2006) disebutnya sebagai
“heuristik“, apa yang hendak ditemukan, jalan atau proses semata-mata ditentukan oleh
siswa itu sendiri. Menurut Jerome Bruner (Markaban, 2006), penemuan adalah suatu
proses, suatu jalan/cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu produk atau item
pengetahuan tertentu. Proses penemuan dapat menjadi kemampuan umum melalui latihan
pemecahan masalah dan praktek membentuk dan menguji hipotesis. Di dalam pandangan
Bruner (Markaban, 2006), belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan,
dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya
ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan.
Model Penemuan ini kurang tepat karena pada umumnya sebagian besar siswa
masih membutuhkan konsep dasar untuk dapat menemukan sesuatu. Hal ini terkait erat
dengan karakteristik pelajaran matematika yang lebih merupakan deductive reasoning
dalam perumusannya. Di samping itu, penemuan tanpa bimbingan dapat memakan waktu
berhari-hari dalam pelaksanaannya atau bahkan siswa tidak berbuat apa-apa karena tidak
tahu, begitu pula jalannya penemuan. Jelas bahwa model penemuan ini kurang tepat untuk
siswa sekolah dasar maupun lanjutan apabila tidak dengan bimbingan guru, karena materi
matematika yang ada dalam kurikulum tidak banyak yang dapat dipelajari karena
kekurangan waktu bahkan siswa cenderung tergesa-gesa menarik kesimpulan dan tidak
semua siswa dapat menemukan sendiri. Mengingat hal tersebut timbul metode
pembelajaran dengan penemuan yang dipandu oleh guru (Markaban, 2006).
Metode penemuan yang dipandu oleh guru ini pertama dikenalkan oleh Plato
dalam suatu dialog antara Socrates dan seorang anak, maka sering disebut juga dengan
metoda Socratic (Markaban, 2006). Metode ini melibatkan suatu dialog/interaksi antara
siswa dan guru di mana siswa mencari kesimpulan yang diinginkan melalui suatu urutan
pertanyaan yang diatur oleh guru. Pertolongan pertanyaan yang ditanyakan dimungkinkan
siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Interaksi dalam metode ini menekankan pada
adanya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi tersebut dapat juga terjadi
antara siswa dengan siswa (S – S), siswa dengan bahan ajar (S –B), siswa dengan guru (S
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– G), siswa dengan bahan ajar dan siswa (S – B – S) dan siswa dengan bahan ajar dan guru
(S – B – G) (Markaban, 2006).
Interaksi dapat pula dilakukan antara siswa baik dalam kelompok-kelompok kecil
maupun kelompok besar (kelas). Dalam melakukan aktivitas atau penemuan dalam
kelompok- kelompok kecil, siswa berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi ini dapat
berupa saling sharing atau siswa yang lemah bertanya dan dijelaskan oleh siswa yang lebih
pandai. Kondisi semacam ini selain akan berpengaruh pada penguasaan siswa terhadap
materi matematika, juga akan dapat meningkatkan social skills siswa, sehingga interaksi
merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika.
Menurut Burscheid dan Struve (Markaban, 2006), belajar konsep-konsep teoritis
di sekolah, tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada individu siswa yang akan
menemukan konsep-konsep, tetapi perlu adanya social impuls di sekolah sehingga siswa
dapat mengkonstruksikan konsep-konsep teoritis seperti yang diinginkan. Interaksi dapat
terjadi antar guru dengan siswa tertentu, dengan beberapa siswa, atau serentak dengan
semua siswa dalam kelas. Tujuannya untuk saling mempengaruhi berpikir masing-masing,
guru memancing berpikir siswa yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan terfokus sehingga
dapat memungkinkan siswa untuk memahami dan mengkontruksikan konsep-konsep
tertentu, membangun aturan-aturan dan belajar menemukan sesuatu untuk memecahkan
masalah.
Menurut Markaban (2006) di dalam metode penemuan ini, guru dapat
menggunakan strategi penemuan yaitu secara induktif, deduktif atau keduanya.
a.

Strategi Penemuan Induktif
Sebuah argumen induktif meliputi dua komponen, yang pertama terdiri dari

pernyataan/fakta yang mengakui untuk mendukung kesimpulan dan yang kedua bagian
dari argumentasi itu Cooney dan Davis (Markaban, 2006), Kesimpulan dari suatu
argumentasi induktif tidak perlu mengikuti fakta yang mendukungnya. Fakta mungkin
membuat lebih dipercaya, tergantung sifatnya, tetapi itu tidak bisa membuktikan dalil
untuk mendukung.
Sebagai contoh, fakta bahwa 3, 5, 7, 11, dan 13 adalah semuanya bilangan prima
dan masuk akal secara umum kita buat kesimpulan bahwa semua bilangan prima adalah
ganjil tetapi hal itu sama sekali “tidak membuktikan“. Guru beresiko di dalam suatu
argumentasi induktif bahwa kejadian semacam itu sering terjadi. Karenanya, suatu
kesimpulan yang dicapai oleh induksi harus berhati-hati karena hal seperti itu nampak
layak dan hampir bisa dipastikan atau mungkin terjadi. Sebuah argumentasi dengan
7

induktif dapat ditandai sebagai suatu kesimpulan dari yang diuji ke tidak diuji. Bukti yang
diuji terdiri dari kejadian atau contoh pokok-pokok.
b.

Strategi Penemuan Deduktif
Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu

pernyataan diperoleh sebagai akibat logis kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar
pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Berarti dengan strategi penemuan
deduktif , kepada siswa dijelaskan konsep dan prinsip materi tertentu untuk mendukung
perolehan pengetahuan matematika yang tidak dikenalnya dan guru cenderung untuk
menanyakan suatu urutan pertanyaan untuk mengarahkan pemikiran siswa ke arah
penarikan kesimpulan yang menjadi tujuan dari pembelajaran.
Guru memulai kegiatan belajar mengajar dengan menjelaskan kegiatan yang akan
dilakukan siswa dan mengorganisir kelas untuk kegiatan seperti pemecahan masalah,
investigasi atau aktivitas lainnya. Pemecahan masalah merupakan suatu tahap yang
penting dan menentukan. Ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dengan
membiasakan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dapat diharapkan akan
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika, karena siswa
dilibatkan dalam berpikir matematika pada saat manipulasi, eksperimen, dan
menyelesaikan masalah (Markaban, 2006).
Agar pelaksanaan metode penemuan terbimbing ini berjalan dengan efektif,
beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru matematika adalah sebagai berikut.
1)

Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya,
perumusannya harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir
sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah.

2)

Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan m
enganalisis data tersebut. Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang
diperlukan saja. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke
arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau LKS.

3) Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya.
4) Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut diatas diperiksa oleh
guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan siswa,
sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai.
5) Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka
verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunya. Di
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samping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran
konjektur.
6) Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal,
latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar
(Markaban, 2006).
Menurut Tim MKPBN (Setiabudi, 2010) untuk merencanakan pengajaran dengan
penemuan terbimbing hendaknya diperhatikan bahwa:
1) Aktivitas siswa untuk belajar sendiri sangat berpengaruh
2) Hasil (bentuk) akhir ditemukan sendiri oleh siswa.
3) Prasyarat-prasyarat yang diperlukan sudah dimiliki siswa.
4) Guru bertindak sebagai pengarah dan pembimbing saja, bukan pemberitahuan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengamatan untuk
melaksanakan suatu proses belajar mengajar dengan metode penemuan tebimbing adalah:
1) Menilai kebutuhan dan minat siswa dan menggunakannya sebagai dasar untuk
menentukan tujuan yang berguna dalam realitas untuk mengajar dengan penemuan.
2) Seleksi pendahuluan, atas dasar kebutuhan dan minat siswa, prinsip-prinsip,
generalisasi, pengertian dalam hubungannya dengan apa yang dipelajari.
3) Mengatur susunan kelas sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus
bebas pikiran siswa.
4) Bertukar pikiran dengan siswa untuk membantu menjelaskan peranan.
5) Menyiapkan masalah untuk dipecahkan.
6) Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan untuk merangsang
belajar dengan penemuan.
7) Menambah berbagai alat peraga untuk kepentingan pelaksana penemuan.
8) Memberi kesempatan kepada siswa untuk giat mengumpulkan dan bekerja dengan
data.
9) Memperlihatkan siswa mengumpulkan dan mengatur data sesuai dengan
kecepatannya sendiri, sehingga memperoleh tilikan umum.
10) Memberikan kesempatan kepada siswa melanjutkan pengalaman belajarnya,
walaupun sebagian atas tanggung jawab sendiri.
11) Memberi jawaban dengan cepat dan tepat dengan data dan informasi kalau ditanya
dan kalau ternyata diperlukan siswa dalam kelangsungan kegiatan.
12) Memimpin analisisnya sendiri melalui percakapan dan eksplorasinya sendiri dengan
pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi proses.
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13) Mengajarkan keterampilan untuk belajar dengan penemuan yang diidentifikasi oleh
kebutuhan siswa, misalnya latihan penyelidikan.
14) Merangsang interaksi siswa dengan siswa, misalnya merundingkan strategi
penemuan, mendiskusikan hipotesis dan data yang terkumpul.
15) Mengajukan pertanyaan tingkat tinggi maupun pertanyaan tingkat yang sederhana.
16) Bersikap membantu jawaban siswa, ide siswa, pandangan dan tafsiran yang berbeda.
Bukan nilai secara kritis tetapi membantu menarik kesimpulan yang benar.
17) Membesarkan hati siswa untuk memperkuat pernyataannya dengan alasan dan fakta.
18) Memuji siswa yang sedang bergiat dalam proses penemuan, misalnya seorang siswa
yang bertanya kepada temannya atau kepada guru tentang berbagai tingkat kesukaran
dan siswa yang mengidentifikasi hasil dari penyelidikannya sendiri. Dengan kata-kata
misalnya “saya mengenal teori tentang ……”
19) Membantu siswa menulis atau merumuskan prinsip, aturan, ide, generalisasi atau
pengertian yang menjadi pusat dari masalah semula dan yang telah ditemukan melalui
strategi penentuan.
20) Mengecek apakah siswa menggunakan apa yang telah ditemukannya, misalnya
pengertian atau teori atau teknik dalam situasi berikutnya; situasi di mana siswa
bebas mengemukakan pendapatnya.
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari
penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis penemuan
terbimbing untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa.
2. Untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing lebih baik dengan siswa yang
memperoleh pembelajaran saintifik secara keseluruhan.
3.2 Manfaat
Dengan penelitian ini diharapakan dapat menemukan bahan ajar yang layak dan bisa
dijadikan patokan oleh para guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Desain eksperimen yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat dua kelompok
eksperimen yang diambil secara acak kelas, yaitu Kelompok yang diberikan pembelajaran
dengan model penemuan terbimbing dan kelompok yang diberikan pembelajaran saintifik.
Peneliti berusaha agar kelompok tersebut seserupa mungkin, sehingga untuk melihatnya
diberikan tes awal (pretest) untuk kedua kelompok sebelum perlakuan diberikan, kemudian
setelah perlakuan diberikan kepada masing-masing kelompok, maka diberikan tes akhir
(posttest). Soal yang diberikan untuk tes awal dan tes akhir merupakan soal yang
serupa.Berikut merupakan gambaran desain penelitian.
R O X1 O
R O X2 O
Keterangan :
R

: pengambilan sampel secara acak kelompok

O

: tes awal/tes akhir

X1 : pembelajaran penemuan terbimbing
X2 : pembelajaran saintifik
Solomon (Wahyudin, 2014)
3.2 Populasi dan Sampel
Penelitian ini dilaksanakan di SMKN di Bandung dan Universitas di Bandung.
Selanjutnya dipilih SMKN 4 Bandung dan Universitas Pasundan Bandung sebagai lokasi
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMKN 4 Bandung
dan mahasiswa calon guru di Prodi Pendidikan Matematika. Pengambilan sampel dilakukan
tidak acak murni, tetapi dilakukan secara acak kelompok (kelas) dari kelas 10 yang ada dan
angkatan di Prodi Pendidikan Matematika. Untuk di SMKN 4 Bandung dipilih dua kelas
yaitu kelas X-RPL 3 sebagai kelas penemuan terbimbing dan kelas X-MM sebagai kelas
saintifik. Sedangkan untuk Universitas Pasundan dipilih angkatan 2016 yang terdiri dari dua
kelas yaitu kelas A sebagai kelas penemuan terbimbing dan kelas B sebagai kelas saintifik.
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3.3 Prosedur Penelitian
Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut.
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan pengkajian masalah dan studi literatur. Datadata yang dibutuhkan antara lain berkenaan dengan lokasi penelitian, materi ajar yang akan
disampaikan, dan data awal lainnya yang diperlukan.

Setelah data yang dibutuhkan

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut.
a. Merancang pembelajaran dengan penemuan terbimbing
b. Menyusun instrumen penelitian (tes dan nontes) dan bahan ajar
c. Menguji coba instrumen penelitian (tes) untuk kemudian dihitung realibilitas, validitas,
daya pembeda, dan indeks kesukaran
Realibilitas
Realibilitas suatu alat ukur atau alat evaluasi dimaksudkan sebagai suatu alat
yang memberikan hasil yang tetap sama (konsisten/ajeg) (Suherman dan Kusuma,
1990). Hasil pengukuran akan tetap sama atau ajeg jika diberikan kepada subjek
yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan
tempat yang berbeda.
Dari hasil perhitungan software Anates Uraian Ver 4.0.5

diperoleh nilai

𝑟11sebesar 0,58. Berdasarkan klasifikasi derajat reliabilitas menurut Guilford, derajat
reliabilitas dari instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini termasuk kedalam
kriteria reliabilitas sedang.
Validitas
Suatu alat evaluasi dikatakan valid jika alat evaluasi tersebut mampu
mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman dan Kusuma, 1990).
Berdasarkan perhitungan dan interpretasi menurut Guliford diperoleh hasil
sebagai berikut:

No.
Soal
1

Tabel 4.1
Data Hasil Uji Validitas Tiap Butir Soal
Interpretasi
Validitas
Validitas Tinggi

0,756

13

2

0,693

Validitas Tinggi

3

0,594

Validitas Sedang

4

0,635

Validitas Tinggi

5

0,569

Validitas Sedang

Daya Pembeda
Daya pembeda merupakan sejauh mana tiap butir soal mampu membedakan
antara testi yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan testi yang tidak dapat
menjawab soal tersebut (Suherman dan Kusuma, 1990).
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan software Anates Uraian Ver 4.0.5
dan berdasarkan interpretasi Guliford, diperoleh daya pembeda sebagai berikut:
Tabel 4.2
Data Hasil Uji Daya Pembeda Tiap Butir Soal
No.
Daya Pembeda (DP)
Interpretasi
Soal
1
0,45
Baik
2

0,325

Cukup

3

0,425

Baik

4

0,35

Cukup

5

0,47

Baik

Indeks Kesukaran
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Anates Uraian
Ver 4.0.5 dan interpretasi Guliford, diperoleh indeks kesukaran tiap butir soal
sebagai berikut:
Tabel 4.3
Data Hasil Uji Indeks Kesukaran Tiap Butir Soal
No.
Indeks kesukaran (IK)
Interpretasi
Soal
1
0,75
Soal mudah
2

0,61

Soal sedang

14

3

0,66

Soal sedang

4

0,68

Soal sedang

5

0,54

Soal sedang

d. Revisi instrumen jika terdapat kekurangan
e. Pemilihan sampel penelitian.
f. Pemberian tes awal pada kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan awal
matematis
g. Pelaksanaan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing untuk kelompok
penemuan terbimbing dan pembelajaran saintifik untuk kelompok saintifik.
h. Pemberian tes akhir untuk mengetahui kemampuan matematis pada kedua kelompok.
3. Tahap Penyelesaian
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.
a. Pengumpulan data hasil penelitian
b. Pengolahan data hasil penelitian
c. Analisis data hasil penelitian
d. Penyimpulan data hasil penelitian
e. Penulisan laporan hasil penelitian
3.4 Analisis Data
Data dalam penelitian ini merupakan data berbentuk kuantitatif. Data kuantitatif berupa
tes, yaitu tes awal dan tes akhir.
Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap hasil
data pretes, postes, dan indeks gain (normalized gain) dari kelas penemuan terbimbing dan
kelas saintifik. Indeks gain ini dihitung dengan rumus indeks gain dari Meltzer (Hake,
2007), yaitu:

IndeksGain 

SkorPosTest  Skor Pr eTest
SMI  Skor Pr eTest

Adapun untuk kriteria rendah, sedang dan tinggi mengacu pada kriteria (Hake, 2007)
yaitu sebagai berikut
Indeks Gain  0,30

: Rendah

: 0,30  IndeksGain  0,70 : Sedang
IndeksGain  0,70

: Tinggi

15

Pengolahan data kuantitatif dibantu dengan menggunakan program SPSS 17.0 for
Windows. Analisis yang dilakukan terhadap data kuantitatif adalah sebagai berikut.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf siginfikansi (𝛼) 5%. Jika
data yang diperoleh berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan pengujian
homogenitas. Sedangkan jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka tidak
dilakukan pengujian homogenitas, tetapi dilakukan pengujian kemampuan dengan
menggunakan uji non parametrik.
2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan jika data yang diperoleh berdistribusi normal. Uji ini bertujuan
untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak.
3.

Uji Perbedaan Rerata

Melakukan uji kesamaan dua rata-rata pada data pretes atau gain kedua kelompok untuk
kemampuan komunikasi dan penalaran matematik. Hipotesis yang diajukan adalah:
H0 ∶ 𝜇1 = 𝜇2

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rerata kemampuan siswa
yang memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing dengan siswa
yang memperoleh pembelajaran saintifik.

H1 : 𝜇1 > 𝜇2

Rerata kemampuan siswa yang memperoleh pembelajaran penemuan
lebih baik dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik.

4. Uji Non Parametrik Mann-Whytney
Jika data tidak berdistribusi normal selanjutnya melakukan uji kemampuan pada data pretes
kedua kelompok untuk kemampuan penalaran matematis. Hipotesis yang diajukan adalah:
H0: 𝑋 = 𝑌

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan
siswa yang memperoleh pembelajaran penemuan
terbimbing

dengan

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran saintifik.
H1: 𝑋 > 𝑌

kemampuan siswa yang memperoleh pembelajaran
penemuan terbimbing lebih baik dengan siswa yang
memperoleh pembelajaran saintifik.
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan

peningkatan kemampuan

penalaran matematis antara sampel yang memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing
dengan sampel yang memperoleh pembelajaran saintifik. Pada penelitian ini, tes kemampuan
penalaran matematis, baik kelas saintifik maupun kelas penemuan terbimbing dilakukan
sebanyak dua kali, yaitu sebelum pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran selesai
dilaksanakan. Data hasil penelitian ini selanjutnya dibandingkan dan dianalisis melalui
pengujian statistik. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan software
SPSS 23, dan Microsoft Excel 2010. Hasil analisis data penelitian secara kuantitatif diuraikan
sebagai berikut.
A. Kemampuan Penalaran Matematis Siswa
Nilai rata-rata dan simpangan baku untuk data tes awal, tes akhir dan N-Gain
kemampuan penalaran siswa dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1
Statistik Deskriptif Kemampuan Penalaran Matematis Siswa
Kelas Penemuan terbimbing
Kelas Saintifik
Kemampuan

Tes

n

Penalaran
Matematis

Tes

awal akhir

Gain

n

Tes

Tes

awal

akhir

Gain

̅
𝑥

27,74 63,39

0,50

̅
𝑥

10,55

48,19

0,42

S

15,19 15,51

0,18

S

6,53

13,47

0,16

31

31
Maks 60,00 100

1,00

Maks

30,00

60,00

0,63

Min 1,00 21,00

0,12

Min

0,00

17,00

0,07

Skor Maksimal Ideal: 100
Berdasarkan tabel 2 diperoleh analisis sebagai berikut.
1. Rata-rata skor tes awal kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik masing-masing
sebesar 27,74 dan 10,55. Selisih rata-rata skor tes awal kedua kelas sebesar 17,19, ini
berarti diperoleh dugaan bahwa kemampuan awal kedua kelas adalah berbeda karena
selisih rata-rata skor kedua kelas tersebut jauh berbeda. Sedangkan rata-rata skor gain
kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik masing-masing sebesar 0,50 dan 0,42.
Selisih rata-rata skor gain kedua kelas sebesar 0,08, ini berarti diperoleh dugaan bahwa
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peningkatan kemampuan kedua kelas dalam penalaran matematis adalah tidak jauh
berbeda. Jika melihat kepada rata-rata skor gain, maka diperoleh dugaan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis kelas
penemuan terbimbing dengan kemampuan penalaran matematis kelas saintifik. Namun,
untuk memastikan dugaan tersebut, dilakukan pengujian statistik pada bagian
selanjutnya.
2. Simpangan baku untuk tes awal kelas penemuan terbimbing sebesar 15,19 sehingga ratarata penyebaran data tes awal kelas penemuan terbimbing di sekitar nilai rataratanya
sebesar 15,19 Sedangkan simpangan baku tes awal kelas saintifik sebesar 6,53 sehingga
rata-rata penyebaran data tes awal di sekitar nilai rata-ratanya sebesar 6,53. Ini berarti
penyebaran data tes awal kelas penemuan terbimbing lebih rapat dibandingkan
penyebaran data kelas saintifik. Simpangan baku skor gain kelas penemuan terbimbing
dan kelas saintifik masing-masing sebesar 0,18 dan 0,16 sehingga diperoleh bahwa
penyebaran skor gain kelas penemuan terbimbing lebih rapat dari pada penyebaran data
kelas saintifik.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dihasilkan, bahwa Peningkatan kemampuan
penalaran kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik secara keseluruhan tergolong pada
kategori sedang. Disamping itu juga, terlihat bahwa rata-rata peningkatan (N-gain) kemampuan
penalaran siswa yang memperoleh pembelajaran dengan penemuan terbimbing tidak jauh
berbeda dari siswa yang memperoleh pembelajaran dengan saintifik, jika ditinjau secara
keseluruhan siswa. Untuk lebih menguatkan hasil dari analisis statistik deskriptif, berikut
merupakan hasil dari analisis statistik inferensial data kuantitatif
Tabel 5.2
Data Uji Normalitas Data N-gain Kemampuan Penalaran
Shapiro-Wilk
Model pembelajaran
Gain Penalaran

Statistic

df

Sig.

penemuan terbimbing

.967

31

.438

Saintifik

.903

31

.008

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk kelas saintifik adalah
0,008 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian data N-gain di kelas saintifik tidak
berdistribusi normal. Namun, nilai signifikansi uji di kelas penemuan terbimbing adalah 0,438
> 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya data N-gain di kelas penemuan terbimbing berdistribusi
normal. Berdasarkan uji normalitas data, data di kelas saintifik tidak berdistribusi normal,
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sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik Mann-Whitney U pada taraf
𝛼 = 0,05. Adapun hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.3
Data Uji Mann-Whitney U Data N-gain Kemampuan Penalaran
Gain Penalaran
Mann-Whitney U

353.500

Sig. (2-tailed)

.074

Berdasarkan Tabel 5.3 dan kriteria pengujian di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi (2-tailed)
adalah sebesar 0,074. Karena 0,074 lebih dari 0,05, ini berarti tidak terdapat perbedaan yang
signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas saintifik dengan
kelas penemuan terbimbing.
B. Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Calon Guru
Berikut merupakan hasil analisis kemampuan penalaran matematis calon guru kelas
penemuan terbimbing dengan kelas saintifik.
TABEL 5.4
Data Uji Normalitas Kemampuan Penalaran Matematis
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
kelasA
kelasB

.097
.129

Shapiro-Wilk

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

30

.200*

.969

30

.520

30

.200*

.935

30

.067

berdasarkan data diatas, diperoleh bahwa kedua kelas berdistibusi normal sehingga analisis
selanjutnya adalah uji homogenitas kedua kelas. Berikut hasil uji homogenitas kedua kelas
tersebut.
Tabel 5.5
Data Uji homogenitas
Levene Statistic
1.111

df1

df2
8

Sig.
19

.399

dari data diatas, diperoleh bahwa data kelas saintifik berdasarkan data kelas penemuan
terbimbing memiliki varians yang sama (Homogen). Karena data normal dan homogen maka
selanjutnya dilakukan uji T. berikut hasil uji T pada kedua kelas tersebut
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TABEL 5.6
DATA UJI T
Levene's Test for
Equality of
Variances
F
nilai

Equal variances
assumed

2.339

t-test for Equality of Means

Sig.
.132

Equal variances not
assumed

t

df

Sig. (2-tailed)

.438

58

.663

.438

53.876

.663

Berdasarkan Tabel 5.6 dan kriteria pengujian di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi (2-tailed)
adalah sebesar 0,663. Karena 0,663 lebih dari 0,05, ini berarti tidak terdapat perbedaan yang
signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis calon guru pada kelas saintifik
dengan kelas penemuan terbimbing.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dihasilkan, Disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis yang memperoleh
pembelajaran penemuan terbimbing dengan yang memperoleh pembelajaran saintifik. Namun
jika dilihat dari gain kedua kelas, Peningkatan kemampuan penalaran kelas penemuan
terbimbing secara keseluruhan tergolong pada kategori sedang. Peningkatan kemampuan di
kelas ini cukup signifikan, hal ini sejalan dengan pendapat dari Marzano (Markaban, 2006)
bahwa dengan menerapkan pembelajaran penemuan terbimbing, materi yang dipelajari dapat
mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas pada diri siswa.
Disamping itu, peningkatan kemampuan penalaran kelas saintifik secara keseluruhan tergolong
pada kategori sedang. Peningkatan kemampuan di kelas ini juga cukup signifikan, hal ini
sejalan dengan prinsip dari pembelajaran saintifik yang mengedepankan penalaran
(Kemendikbud, 2014). Selain itu, proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip
pembelajaran

siswa

aktif

melalui

kegiatan

mengamati,

menanya,

menganalisis

(menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun konsep), dan mengomunikasikan
(lisan, tulis, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lain) (Kemendikbud, 2014).

6.2 SARAN
Jika dikaitkan dengan pecapaian siswa dalam artian melihat hasil tes akhir siswa, dari
hasil akhir untuk kelas penemuan terbimbing dan saintifik diperoleh rata-rata pencapaian
kemampuan penalaran adalah 63.39 dan 48.19. Jika dibandingkan antara hasil tes akhir
kemampuan penalaran kelas penemuan terbimbing dengan kelas saintifik secara statistik
diperoleh bahwa pencapaian kemampuan penalaran matematis kelas penemuan terbimbing
lebih baik dibandingkan kelas saintifik dikarenakan kemampuan awal kedua kelas berbeda
secara signifikan. Sehingga disarankan bahwa penerapan pembelajaran penemuan terbimbing
tidak bisa sembarangan digunakan dalam kata lain harus memperhatikan kemampuan awal
siswa pada suatu kelas
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN TES
KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS
BidangStudi

: Matematika

JenjangSekolah

: SMA Kelas X

Semester

:I

Indikator

Siswa

Jenjang
Kognitif

No.
Soal

dapat

menemukan
penyelesaian
pemecahan

atau
masalah

Soal
Diketahui 2x= 6

Jika 2x = 6 maka nilai dari

Maka nilai dari

8𝑥 × 8−𝑥
24𝑥 × 2−𝑥

8𝑥 × 8−𝑥

C4

1

Jawaban

24𝑥 × 2−𝑥

adalah….

23𝑥 × 2−3𝑥
24𝑥 × 2−𝑥

dengan
mengggunakan fakta
yang telah dibuktikan.

⇔

23

20
23𝑥

Skor

adalah
20

Siswa dapat menarik
kesimpulan dan yang

⇔

1
(2𝑥 )3

⇔

1
63

⇔

1
216

Jika diketahui

Dari soal diketahui log p + log q = log (p+q)

log p + log q = log (p+q).

Menurut sifat logaritma

berhubungan dengan
kemampuan

maka bentuk p dinyatakan log p + log q = log (p.q) sehingga bisa
dalam q adalah…
disimpulkan

menilai

implikasi dari suatu
argumentasi

C4

2

log (p.q) = log (p+q)
berdasarkan sifat logaritma maka

24

p.q

= p+q

pq-p

=q

20

p(q-1) = q
𝑞

p
Siswa dapat melihat

Karena alog b =

hubungan-hubungan
antara

ide-ide,

1

Berdasarkan sifat yang diketahui pada soal

𝑏log 𝑎

maka

Maka

dan

kemudian

1

mempergunakan

𝑚log 𝑥

1

+

1
𝑛log 𝑥

𝑚log 𝑥

=⋯

ide-ide

lain.

= 𝑥log 𝑚 dan

1
C4

1
𝑛log 𝑥

= 𝑥log 𝑛

Sehingga

hubungan itu untuk
memperoleh

= 𝑞−1

3

𝑚log 𝑥

+

1
𝑛log 𝑥

= 𝑥log 𝑚 + 𝑥log 𝑛
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Berdasarkan sifat logaritma maka

𝑥log 𝑚 + 𝑥log 𝑛 = 𝑥log 𝑚𝑛

Siswa dapat mengikuti
argument logis

C4

4

Selembar kertas HVS Awal kertas = 1 lembar
pertama-tama
dipotong
menjadi empat bagian yang Potongan ke1 = 4 lembar = 22 = 21+1
sama, kemudian seluruh
25

20

potongan kertas tersebut
ditumpuk menjadi satu.
Potongan kedua, tumpukan
itu dipotong menjadi dua
bagian
yang
sama
kemudian ditumpuk lagi
menjadi satu. Potongan
ketiga,
tumpukan
itu
dipotong lagi menjadi dua
bagian
yang
sama
kemudian di tumpuk lagi
menjadi satu dan itu terjadi
sampai seterusnya. Jika
kertas dipotong sebanyak n
kali,
berapa
banyak
potongan kertas yang
dihasilkan?

Potongan ke2 = 8 lembar = 23 = 22+1

ap = aq⇔ p = q

jika a ≠ 1

Potongan ke3 = 16 lembar = 24= 23+1
Maka untuk
Potongan ke n = 2n+1lembar

Siswa dapat menguji
konjektur
memberikan

dan
kontra

contoh-kontra contoh

C4

5

bentuk ekuivalen di atas
Karena ketika a = 1, ap = aq tetapi p≠q.
dipenuhi jika a ≠ ………..
Contoh:

(sertakan alasanya).

12 = 13 tetapi 2 ≠ 3
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PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS
Taufik Rahman1 Nis Maya2
Jalan Tamansari No 6-8, (022)4205317/Fax 4263982/Bandung 40166
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pasundan Bandung
taufikpmat@unpas.ac.id

Abstrak: Kemampuan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Kemampuan penalaran
matematis. Penalaran matematis dirasa cukup penting karena kemampuan ini tertuang
dalam tujuan pembelajaran matematika SMA yang berbunyi memperoleh penalaran pada
pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Faktanya dilapangan,
dengan diterapkanya kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik dalam
proses pembelajaan, berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada
suatu SMK Negeri di kota Bandung menunjukkan bahwa kemampuan penalaran
matematis siswa masih membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes
kemampuan penalaran matematis yang diperoleh yaitu untuk kemampuan penalaran
diperoleh rata-rata skor 58 dari idealnya 100. Selain itu, dari hasil pengamatan selama
pembelajaran di kelas, siswa masih kurang menggunakan nalarnya dalam menarik
kesimpulan. Contohnya seperti siswa kebingungan untuk menarik kesimpulan dari
beberapa kasus yang diberikan. Disamping itu pula, siswa masih merasa kesulitan ketika
guru menyuruh siswa untuk menyatakan suatu situasi ke dalam bahasa simbol atau model
matematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan penalaran
matematis siswa di salah satu SMK di Kota Bandung antara yang memperoleh
pembelajaran penemuan terbimbing dengan yang memperoleh pembelajaran saintifik.
Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu SMK di Kota Bandung yang dipilih
sebanyak 2 kelas yaitu kelas pertama memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing
dan kelas kedua memperoleh pembelajaran saintifik. Metode dalam penelitian ini adalah
kuasi ekperimen. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrument tes yang berbentuk
uraian dan terdiri dari 5 instrumen. Analisis yang digunakan terhadap data kuantitatif
adalah dengan uji normalitas, uji homogenitas dan terakhir uji t, jika data tidak normal
maka dilanjutkan dengan uji non parametrik mann-whytney. Hasil dari Penelitian ini
adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan
penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaram penemuan terbimbing
dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik.
Kata Kunci : Kemampuan Penalaran Matematis, Penemuan Terbimbing.
Abstrak: Ability has been analyzed in this research is the ability of mathematical
reasoning. Mathematical reasoning is considered quite important because this ability is
contained in the objectives of high school mathematics learning which sounds to gain
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reasoning on patterns and traits, perform mathematical manipulations in generalizing,
compiling evidence, or explaining mathematical ideas and statements. The facts in the
field, with the implementation of the 2013 curriculum that uses a scientific approach in
the process of learning, based on preliminary studies that researchers have done at a State
Vocational School in Bandung shows that students' mathematical reasoning skills still
require special attention. This can be seen from the results of the mathematical reasoning
ability test obtained for the reasoning ability obtained an average score of 58 from ideally
100. In addition, from the observations during classroom learning, students still do not
use the reason in drawing conclusions. For example, students are confused to draw
conclusions from some given cases. In addition, students still find it difficult when the
teacher asks students to state a situation into symbol language or mathematical model.
This research aims to determine the improvement of students' mathematical reasoning
abilities in one of the vocational schools in Bandung between those who obtained learning
guided discovery with who obtained scientific learning. The sample in this research is one
of the SMK in Bandung which is chosen as much as 2 classes, the first class gets the
learning of guided discovery and the second class obtains scientific study. The method in
this research is quasi experiment. Instruments in this study is a test instrument in the form
of description and consists of 5 instruments. The analysis used to quantitative data is with
normality test, homogeneity test and last t test, if the data is not normal then proceed with
non parametric test of mann-whytney. The result of this research is there is no significant
difference between the improvement of students' mathematical reasoning ability that
obtains learners of guided discovery with students who get scientific study.
Keywords: Mathematical reasoning ability, Guided Discovery

A. PENDAHULUAN
Kemampuan penalaran merupakan proses berfikir dalam proses penarikan kesimpulan
(Sumarmo, 2013). Dalam kurikulum matematika sekolah, penalaran merupakan komponen
dasar matematika yang harus dikuasai siswa sekolah menengah. Hal ini sejalan dengan Salah
satu tujuan pembelajaran Matematika SMA menurut standar isi untuk satuan pendidikan
(BSNP : 2006) adalah sebagai berikut.
4. Memperoleh penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika.
5. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah.
6. 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.
Tujuan pembelajaran matematika diatas, salah satunya meningkatkan penalaran
matematis. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wahyudin (2007) bahwa salah satu standar
proses untuk matematika sekolah adalah meningkatkan kemampuan penalaran matematis
siswa.
32

Berdasarkan informasi di atas, kemampuan penalaran matematis cukup penting. Hal
ini sejalan dengan de lange (Shadiq, 2009) salah satu kemampuan yang harus dikembangkan
dalam pendidikan matematika adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Wahyudin
(2007) menyatakan bahwa kemampuan penalaran sangat penting untuk memahami
matematika. Materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan
dilatihkan melalui belajar materi matematika
Faktanya dilapangan, dengan diterapkanya kurikulum 2013 yang menggunakan
pendekatan saintifik dalam proses pembelajaan, berdasarkan studi pendahuluan yang telah
peneliti lakukan pada suatu SMK Negeri di kota Bandung menunjukkan bahwa kemampuan
penalaran matematis siswa masih membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari
hasil tes kemampuan penalaran matematis yang diperoleh yaitu untuk kemampuan penalaran
diperoleh rata-rata skor 58 dari idealnya 100. Selain itu, dari hasil pengamatan selama
pembelajaran di kelas, siswa masih kurang menggunakan nalarnya dalam menarik
kesimpulan. Contohnya seperti siswa kebingungan untuk menarik kesimpulan dari beberapa
kasus yang diberikan. Disamping itu pula, siswa masih merasa kesulitan ketika guru
menyuruh siswa untuk menyatakan suatu situasi ke dalam bahasa simbol atau model
matematik.
Solusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran matematika
khususnya untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis, diperlukan suatu
pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu solusi yang peneliti ajukan untuk
meningkatkan kemampuan di atas adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan
penemuan terbimbing. Menurut Markaban (2006) bahwa penggunaan model penemuan
terbimbing dalam belajar matematika dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa.
Lebih lanjut menurut Ruseffendi (2010) belajar penemuan itu penting, sebab matematika
adalah bahasa yang abstrak dan akan lebih melekat bila melalui metode penemuan. Disamping
itu, dengan penemuan terbimbing sikap positif pada diri siswa akan tumbuh karena proses
pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2009) bahwa
melibatkan siswa secara sepenuhnya dalam pembelajaran dan menemukan sendiri konsep dari
suatu materi yang diajarkan maka akan menumbuhkan sikap yang positif terhadap siswa. Di
dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, di
mana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil
sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan (Markaban, 2006).
Penerapan model penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika,
memungkinkan terjadi proses interaksi dengan tujuannya untuk saling mempengaruhi berpikir
masing-masing, guru memancing berpikir siswa yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan terfokus
sehingga dapat memungkinkan siswa untuk memahami dan mengkontruksikan konsepkonsep tertentu, membangun aturan-aturan dan belajar menemukan sesuatu untuk
memecahkan masalah (Markaban, 2006). Dengan model penemuan terbimbing siswa
dihadapkan kepada situasi dimana siswa bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan
(Markaban, 2006). Itu semua sejalan untuk meningkatkan penalaran matematis siswa.
Sehingga siswa yang belajar dengan penemuan terbimbing dapat diharapkan akan
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika, karena siswa
dilibatkan dalam berpikir matematika pada saat manipulasi, eksperimen, dan menyelesaikan
masalah.
Untuk mengatasi masalah di atas, perlu diadakan penelitian tentang pengaruh
pembelajaran berbasis penemuan terbimbing terhadap kemampuan penalaran matematis.
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Dengan serangkaian tindakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi,
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam memahami
materi.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah berupa penelitian kuantitatif sehingga desain eksperimen yang
dimaksud dalam penelitian ini terdapat dua kelompok eksperimen yang diambil secara acak
kelas, yaitu kelompok siswa yang diberikan pembelajaran dengan model penemuan
terbimbing dan kelompok siswa yang diberikan pembelajaran saintifik. Peneliti berusaha agar
kelompok tersebut seserupa mungkin, sehingga untuk melihatnya diberikan tes awal (pretest)
untuk kedua kelompok sebelum perlakuan diberikan, kemudian setelah perlakuan diberikan
kepada masing-masing kelompok, maka diberikan tes akhir (posttest). Soal yang diberikan
untuk tes awal dan tes akhir merupakan soal yang sama identik. Berikut merupakan gambaran
desain penelitian.
R O X1 O
R O X2 O
Keterangan :
R
: pengambilan sampel secara acak kelompok
O
: tes awal/tes akhir
X1
: pembelajaran penemuan terbimbing
X2
: pembelajaran saintifik
Solomon (Wahyudin, 2014)
Penelitian ini dilaksanakan di SMKN di Bandung. Selanjutnya dipilih SMKN 4
Bandung sebagai lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
10 di SMKN 4 Bandung. Pertimbangan yang diambil yaitu pola fikir siswa sudah masuk pada
tahap operasi formal. Pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak siswa, tetapi dilakukan
secara acak kelompok (kelas) dari kelas 10 yang ada. Dipilih dua kelas yaitu kelas X-RPL 3
sebagai kelas penemuan terbimbing dan kelas X-MM sebagai kelas saintifik. Karakteristik
dari kedua kelas ini berdasarkan wawancara dengan guru di sekolah tersebut dikatakan bahwa
tingkat keaktifan siswa kedua kelas tersebut tergolong tinggi tetapi di lihat dari hasil belajar
siswa untuk kelas X-RPL 3 sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kelas X-MM.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes terdiri dari
instrumen tes awal dan tes akhir. Tes kemampuan penalaran matematis ini berbentuk uraian.
Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa yang terdiri dari tes awal dan
tes akhir. Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelompok
eksperimen dan kontrol sebelum mendapatkan perlakuan serta untuk mengetahui kesetaraan
kedua kelompok tersebut. Sedangkan tes akhir bertujuan untuk mengetahui kemampuan
penalaran matematis siswa setelah mendapat perlakuan berupa pembelajaran. Indikator
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: siswa dapat menemukan penyelesaian
atau pemecahan masalah dengan mengggunakan fakta yang telah dibuktikan, siswa dapat
menarik kesimpulan dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai implikasi dari suatu
argumentasi, siswa dapat melihat hubungan-hubungan antara ide-ide, dan kemudian
mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh ide-ide lain, siswa dapat mengikuti
argument logis dan siswa dapat menguji konjektur dan memberikan kontra contoh-kontra
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contoh. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji
instrumen. Berikut merupakan hasil dari uji coba instrumen
Tabel 1
Data Hasil Uji Validitas tiap Butir Soal
Interpretasi
No. Soal
Validitas
1

0,756

Validitas Tinggi

2

0,693

Validitas Tinggi

3

0,594

Validitas Sedang

4

0,635

Validitas Tinggi

5

0,569

Validitas Sedang

Data diatas merupakan data dari koefisien validitas, yang selanjutnya diinterpretasikan
berdasarkan tabel intepretasi Guilford yang terbagi kedalam kategori sebagai berikut
Tabel 2
Interpretasi Validitas Nilai 𝒓𝒙𝒚
Nilai
Keterangan
0,80 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00

Validitas sangat tinggi

0,60 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,80

Validitas tinggi

0,40 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,60

Validitas sedang

0,20 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,40

Validitas rendah

0,00 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20

Validitas sangat rendah

𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,00

Tidak valid

Data dalam penelitian ini merupakan data berbentuk kuantitatif yaitu tes awal dan tes
akhir. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap hasil
data pretes dan indeks gain (normalized gain) dari kelas penemuan terbimbing dan kelas
saintifik. Indeks gain ini dihitung dengan rumus indeks gain dari Meltzer (Hake, 2007), yaitu:
SkorPosTest  Skor Pr eTest
IndeksGain 
SMI  Skor Pr eTest
Adapun untuk kriteria rendah, sedang dan tinggi mengacu pada kriteria (Hake, 2007)
yaitu sebagai berikut:
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Nilai

Tabel 3
Kriterian Indeks Gain
keterangan

Indeks gain < 0,30

Rendah

0,30 ≤ indeks gain ≤ 0,70

Sedang

Indeks gain > 0,70

Tinggi

Pengolahan data kuantitatif dibantu dengan menggunakan program SPSS 17.0 for
Windows. Analisis yang dilakukan terhadap data kuantitatif adalah sebagai berikut.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf siginfikansi (𝛼) 5%. Jika
nilai p > 5%, maka data berdistribusi normal, jika nilai p < 5%, maka data tidak berdistribusi
normal. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan
pengujian homogenitas. Sedangkan jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal,
maka tidak dilakukan pengujian homogenitas, tetapi dilakukan pengujian kemampuan
dengan menggunakan uji non parametrik.
2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan jika data yang diperoleh berdistribusi normal. Uji ini bertujuan
untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak.
Uji yang digunakan adalah uji homogenitas bartlett.
3. Uji Perbedaan Rerata
Uji yang digunakan adalah dengan uji t. Melakukan uji kesamaan dua rata-rata pada data
pretes atau gain kedua kelompok untuk kemampuan penalaran matematis. Hipotesis yang
diajukan adalah:
H 0 ∶ 𝜇1 = 𝜇2
H 1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2

Tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan penalaran matematis siswa
yang memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing dengan siswa yang
memperoleh pembelajaran saintifik.
Terdapat perbedaan rerata kemampuan penalaran matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran penemuan dengan siswa yang memperoleh
pembelajaran saintifik.

4. Uji Non Parametrik Mann-Whytney
Jika data tidak berdistribusi normal selanjutnya melakukan uji kemampuan pada data pretes
kedua kelompok untuk kemampuan penalaran matematis. Hipotesis yang diajukan adalah:
Tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran
H0: 𝑋 = 𝑌
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran
penemuan terbimbing dengan siswa yang memperoleh
pembelajaran saintifik.
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H1: 𝑋 ≠ 𝑌

Terdapat perbedaan kemampuan siswa yang
memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing
dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan peningkatan kemampuan
penalaran matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran penemuan terbimbing
dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik. Pada penelitian ini, tes kemampuan
penalaran matematis siswa, baik kelas saintifik maupun kelas penemuan terbimbing dilakukan
sebanyak dua kali, yaitu sebelum pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran selesai
dilaksanakan. Data hasil penelitian ini selanjutnya dibandingkan dan dianalisis melalui
pengujian statistik. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan software
SPSS 19, dan Microsoft Excel 2010. Hasil analisis data penelitian secara kuantitatif diuraikan
sebagai berikut.
Nilai rata-rata dan simpangan baku untuk data tes awal, tes akhir dan N-Gain
kemampuan penalaran dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4
Statistik Deskriptif Kemampuan Penalaran Matematis Siswa
Kelas Penemuan terbimbing
Kelas Saintifik
Kemampuan

Tes

n

Penalaran
Matematis

Tes

awal akhir

Gain

n

Tes

Tes

awal

akhir

Gain

̅
𝑥

27,74 63,39

0,50

̅
𝑥

10,55

48,19

0,42

S

15,19 15,51

0,18

S

6,53

13,47

0,16

31

31
Maks 60,00 100

1,00

Maks

30,00

60,00

0,63

Min 1,00 21,00

0,12

Min

0,00

17,00

0,07

Skor Maksimal Ideal: 100
Berdasarkan tabel 2 diperoleh analisis sebagai berikut.
1. Rata-rata skor tes awal kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik masing-masing
sebesar 27,74 dan 10,55. Selisih rata-rata skor tes awal kedua kelas sebesar 17,19, ini berarti
diperoleh dugaan bahwa kemampuan awal kedua kelas adalah berbeda karena selisih ratarata skor kedua kelas tersebut jauh berbeda. Sedangkan rata-rata skor gain kelas penemuan
terbimbing dan kelas saintifik masing-masing sebesar 0,50 dan 0,42. Selisih rata-rata skor
gain kedua kelas sebesar 0,08, ini berarti diperoleh dugaan bahwa peningkatan kemampuan
kedua kelas dalam penalaran matematis adalah tidak jauh berbeda. Jika melihat kepada ratarata skor gain, maka diperoleh dugaan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
peningkatan kemampuan penalaran matematis kelas penemuan terbimbing dengan
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kemampuan penalaran matematis kelas saintifik. Namun, untuk memastikan dugaan
tersebut, dilakukan pengujian statistik pada bagian selanjutnya.
2. Simpangan baku untuk tes awal kelas penemuan terbimbing sebesar 15,19 sehingga ratarata penyebaran data tes awal kelas penemuan terbimbing di sekitar nilai rataratanya sebesar
15,19 Sedangkan simpangan baku tes awal kelas saintifik sebesar 6,53 sehingga rata-rata
penyebaran data tes awal di sekitar nilai rata-ratanya sebesar 6,53. Ini berarti penyebaran
data tes awal kelas penemuan terbimbing lebih rapat dibandingkan penyebaran data kelas
saintifik. Simpangan baku skor gain kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik masingmasing sebesar 0,18 dan 0,16 sehingga diperoleh bahwa penyebaran skor gain kelas
penemuan terbimbing lebih rapat dari pada penyebaran data kelas saintifik.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dihasilkan, bahwa Peningkatan kemampuan
penalaran kelas penemuan terbimbing dan kelas saintifik secara keseluruhan tergolong pada
kategori sedang. Disamping itu juga, terlihat bahwa rata-rata peningkatan (N-gain)
kemampuan penalaran siswa yang memperoleh pembelajaran dengan penemuan terbimbing
tidak jauh berbeda dari siswa yang memperoleh pembelajaran dengan saintifik, jika ditinjau
secara keseluruhan siswa. Untuk lebih menguatkan hasil dari analisis statistik deskriptif,
berikut merupakan hasil dari analisis statistik inferensial data kuantitatif
Tabel 5
Data Uji Normalitas Data N-gain Kemampuan Penalaran Berdasarkan Model
Pembelajaran
Shapiro-Wilk
Gain Penalaran

Model pembelajaran
penemuan terbimbing
Saintifik

Statistic
.967
.903

df
31
31

Sig.
.438
.008

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk kelas saintifik adalah
0,008 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian data N-gain di kelas saintifik tidak
berdistribusi normal. Namun, nilai signifikansi uji di kelas penemuan terbimbing adalah 0,438
> 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya data N-gain di kelas penemuan terbimbing berdistribusi
normal. Berdasarkan uji normalitas data, data di kelas saintifik tidak berdistribusi normal,
sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik Mann-Whitney U pada taraf
𝛼 = 0,05. Adapun hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6
Data Uji Mann-Whitney U Data N-gain Kemampuan Penalaran
Gain Penalaran
Mann-Whitney U

353.500

Sig. (2-tailed)

.074

Berdasarkan Tabel 4 dan kriteria pengujian di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi
(2-tailed) adalah sebesar 0,074. Karena 0,074 lebih dari 0,05, ini berarti tidak terdapat
perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas
saintifik dengan kelas penemuan terbimbing.
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D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dihasilkan, bahwa Peningkatan kemampuan
penalaran kelas penemuan terbimbing secara keseluruhan tergolong pada kategori sedang.
Peningkatan kemampuan di kelas ini cukup signifikan, hal ini sejalan dengan pendapat dari
Marzano (Markaban, 2006) bahwa dengan menerapkan pembelajaran penemuan terbimbing,
materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama
membekas pada diri siswa. Disamping itu, peningkatan kemampuan penalaran kelas saintifik
secara keseluruhan tergolong pada kategori sedang. Peningkatan kemampuan di kelas ini juga
cukup signifikan, hal ini sejalan dengan prinsip dari pembelajaran saintifik yang
mengedepankan penalaran (Kemendikbud, 2014). Selain itu, proses pembelajaran
dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya,
menganalisis (menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun konsep), dan
mengomunikasikan (lisan, tulis, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lain) (Kemendikbud,
2014). Berdasarkan hal itulah sehingga hasil penelitian ini didapatkan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas saintifik
dengan kelas penemuan terbimbing. Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk lebih detail
mengetahui pengaruh pembelajaran penemuan terbimbing terhadap peningkatan kemampuan
penalaran matematis siswa bisa ditinjau dari kemampuan awal siswa sehingga bisa diperoleh
informasi mengenai pengaruh pembelajaran penemuan terbimbing tehadap siswa dengan
kemampuan tinggi, sedang, atau rendah.
.
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Lampiran 5. Draft Bahan Ajar

BILANGAN BERPANGKAT

Materi yang pertama kali akan di bahas pada bahan ajar ini adalah mengenai bilangan
berpangkat. Syarat awal untuk bisa memahami konsep ini adalah siswa harus paham mengenai
operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat, misalkan ambil
contoh kasus -2-2 maka siswa harus bisa menjawab bahwa jawabanya adalah -4 dan contoh kasuskasus lainya yang berkaitan. Materi ini merupakan materi yang sudah tidak asing bagi para siswa
karena materi ini pernah di bahas pada kelas VII dan kelas IX. Namun, kebanyakan para siswa
hanya paham rumus yang berlaku dalam bilangan berpangkat seperti contoh para siswa akan tahu
bahwa 23 = 8 atau kata lainya 23 = 2 × 2 × 2 tetapi ketika ditanya am sama dengan berapa, para
siswa akan merasa kebingungan, disamping itu pula berkaitan dengan sifat yang berlaku dalam
bilangan berpangkat ambil contoh siswa akan tahu bahwa 23 × 24 = 27 yaitu cukup dengan
menjumlahkan pangkatnya tetapi ketika ditanya kenapa pangkatnya dijumlahkan, para siswa tidak
tahu proses berfikir untuk menuju kesana padahal sesungguhnya berbicara tentang matematika
proses berfikir menuju kesana cukup penting. Mengenai hal itu bahan ajar ini memberikan
jembatan kepada siswa untuk memahami konsep secara utuh. Untuk bisa memahami konsep
bilangan berpangkat secara utuh, silahkan ikuti semua petunjuk yang tersedia dalam lembar kerja
di bawah ini.

LATIHAN KERJA SISWA 1

Isilah tabel di bawah ini!
Definisi bilangan berpangkat bulat positif
2

21

3× 3

32

4×4× 4

43

5× 5× 5× 5

….
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6 × 6 × 6× 6× 6 × 6

…..

8× 8× 8× 8× 8×8×8×8

……

1 1 1 1 1 1
× × × × ×
2 2 2 2 2 2

……

2 2 2 2 2 2 2
× × × × × ×
3 3 3 3 3 3 3

……

p× p× p× p× p
m ×m× m × m × m × m

……

…...

…..

a× a × a × a × a × a × ….× a
……
sebanyak n

Dari tabel diatas, apa yang bisa kamu disimpulkan mengenai definisi dari am, dengan m anggota
bilangan bulat positif?

Dari serangkain proses yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa
am = a× a × a × a × a × a × ….× a

Sebanyak m

yang artinya bahwa

am

adalah pengalian dari a sebanyak m kali dengan a ≠ 0
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SIFAT-SIFAT BILANGAN BERPANGKAT
CONTOH 1
Dengan menyatakan dulu sebagai perkalian faktor-faktor, carilah hasil dari
a. 34× 32
b. 103× 102
2 3

2 4

c. (3) × (3)
d. p4× p2 =
jawaban

Apabila kita perhatikan kembali jawaban pada contoh 1, kesimpulan apa yang dapat kitatarik
tentang pangkat yang terdapat di ruas kanan dengan pangkat yang terdapat di ruas kiri?

Buktikan
Dengan menggunakan definisi bahwa am = a × a × a × …× a sebanyak m faktor, dan an = a × a
× a × …× a sebanyak n faktor, carilah hasil dari am× an

50

CONTOH 2
Dengan menyatakan dulu pembilang dan penyebut dari pecahan berikut sebagai perkalian dari
faktor-faktor, carilah hasil dari
a.
b.
c.
d.

54
52
25
23
𝑒4
𝑒2
𝑏4
𝑏3

Apabila kita perhatikan kembali jawaban pada contoh 2, kesimpulan apa yang dapat kita tarik
tentang pangkat yang terdapat di ruas kanan dengan pangkat yang terdapat di ruas kiri?

Buktikan
Dengan menggunakan definisi bahwa am = a × a × a × …× a sebanyak m faktor, dan an = a × a
× a × …× a sebanyak n faktor, dengansyarat m > n. carilah hasil dari
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𝑎𝑚
𝑎𝑛

LEMBAR KERJA SISWA 2
CONTOH 3
Dengan menulis faktor-faktor dari setiap bentuk berikut, carilah hasil dari
a. (22)3
b. (34)2
c. (m4)5
d. (q5)3

Apabila kita perhatikan kembali jawaban pada contoh 3, kesimpulan apa yang dapat kita tarik
tentang pangkat yang terdapat di ruas kanan dengan pangkat yang terdapat di ruas kiri?

Buktikan
Dengan menggunakan definisi bahwa am = a × a × a × …× a sebanyak m faktor, carilah bentuk
lain dari (am)n.
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CONTOH 4
Dengan menuliskan bilangan-bilangan berikut sebagai perkalian dari faktor-faktornya, dan dengan
memakai hokum komutatif serta hokum assosiatif, tulislah bentuk berikut tanpa menggunakan
tanda kurung
a. (2×3)2
b. (3×4)3
c. (pq)2
d. (ab)4

Apabila kita perhatikan kembali jawaban pada contoh 4, kesimpulan apa yang dapat kita tarik
tentang pangkat yang terdapat di ruas kanan dengan pangkat yang terdapat di ruas kiri?

Buktikan
Dengan menggunakan definisi bahwa am = a × a × a × …× a sebanyak m faktor, carilah bentuk
lain dari (a×b)m.
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LEMBAR KERJA SISWA 3
PANGKAT BULAT NEGATIF
CONTOH 5
a. Dalam barisan : 105, 104, 103, 102, 101, …, setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya
dengan mengurangkan 1 dari pangkatnya. Tulisah lima suku berikutnya dalam barisan
tersebut.
b. Dalam barisan: 105, 104, 103, 102, 101, …,setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya
dengan membagi oleh 10. Tulisah lima suku berikutnya dalam barisan tersebut

Dengan menyimak kembali jawaban (a) dan (b) pada contoh 5, apa yang dapat saudara ketahui
tentang nilai-nilai dari 100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.

Dari keterangan serta contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa a-m = ….

Dari serangakain kasus yang diberikan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa
a-m =

𝟏
𝒂𝒎

, dengan syarat a ≠ 0
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PANGKAT NOL
CONTOH 6
20 = 21−1 =
30 = 32−2 =
40 = 43−3 =

21
21
32
32
43
43

2

1

=2
9

1

=9
64

1

= 64

50

.........

……

……

20

………

30

…….

…….

…….

a0

……..

Berdasarkan tabel diatas, apa yang bisa kamu simpulkan tentang bilangan berpangkat nol ?

Dari serangkain kasus yang dikerjakan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa
a0 = 1 dengan syarat a ≠ 0

55

LOGARITMA
Materi kedua dari bahan ajar ini adalah mengenai logaritma. Syarat awal yang harus
dikuasai oleh para siswa adalah mengenai bilangan berpangkat. Logartima merupakan kebalikan
dari bilangan berpangkat yang artinya jika dibuat dalam bentuk grafik, kedua grafik tersebut saling
bertolak belakang. Berikut contoh grafik dari logaritma dan bilangan berpangkat.

Untuk menemukan definisi logaritma, langkah pertama dimulai dari definisi bilangan
berpangkat. Berikut merupakah lembar kerja untuk bisa memahami definisi dari logartima.

LEMBAR KERJA SISWA 1

DEFINISI LOGARITMA
CONTOH 1
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
a. Dengan menggunakan logaritma, pernyataan-pernyataan:
23 = 8 dapat dinyatakan sebagai 2log 8 = 3
32 = 9 dapat dinyatakan sebagai 3log 9 = 2
42 = 16 dapat dinyatakan sebagai ……..
33 = 27 dapat dinyatakan sebagai ……..
1

2-1 = 2 dapat dinyatakan sebagai ……..
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Dari keterangan dan contoh-contoh di atas, maka pernyataan ap= x dapat dinyatakan sebagai
……………..
Setelah melakukan kegiatan di atas, dengan menggunakan definisi logaritma maka nilai
logaritma dari
2.
3.
4.

log a = ………
log 0 = ……....
a
log am = ………
a
a

Dari rangkaian kasus di atas, maka kita dapat memahami definisi dari logaritma.
Selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat yang berlaku dalam logaritma. Berikut merupakan lembar
kerja untuk bisa mengetahui dan memahami sifat-sifat yang berlaku dalam logaritma.
SIFAT-SIFAT LOGARITMA
Sifat 1
Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x dan blog N = y. maka
M = ………
N = ………
sehingga untuk
M × N = ……… ×………
Dengan menggunakan sifat operasi perkalian pada bilangan berpangkat sehingga
M × N = ……….
b

log (M×N) = blog ……

dengan menggunakan definisi logartima sehingga
b

log (M×N) = ……..+………

b

log (M×N) = ……..+………
Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
blog

(M×N) = blog M + blog N
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LEMBAR KERJA SISWA 2
SIFAT 2
Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x dan blog N = y. maka
M = ………
N = ………
sehingga untuk
𝑀
𝑁

……..

= ……..

Dengan menggunakan sifat operasi pembagian pada bilangan berpangkat sehingga
𝑀
𝑁
b

= ……….
𝑀

log 𝑁 = blog ……

dengan menggunakan definisi logaritma sehingga
𝑀

b

log 𝑁 = ……..-………

b

log 𝑁 = …….. - ………

𝑀

Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
blog 𝑀

𝑁

= blog M - blog N

SIFAT 3
Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x. maka
M = ………
sehingga untuk
Mk = (…….)k
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Dengan menggunakan sifat dalam bilangan berpangkat sehingga
Mk = ……….
b

logMk = blog …..

dengan menggunakan definisi logaritma sehingga
b

log Mk = ……..×……..

b

log Mk = ……..×……..
Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
blog

Mk = k × blog M

SIFAT 4
Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x. maka
M = ………
karena x = blog M, maka
bx = 𝑏 ……
karena bx = M maka
𝑏𝑏log 𝑀 = …………

Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
𝒃𝒃𝐥𝐨𝐠 𝑴 = M
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LEMBAR KERJA SISWA 3
SIFAT 5
Perhatikan pernyataan dibawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x. maka
M = …….
Sehingga untuk
c

log M = clog …….

dengan sifat 3 dari logaritma maka
c

log M = ……× ……. sehingga

x=

…….
……

dari pernyataan diatas, karena x = blog M maka bisa disimpulkan bahwa
b

log M =

…….
……

Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
b

log M =

𝑐log 𝑀
𝑐log 𝑏

SIFAT 6
Perhatikan pernyataan dibawah ini.
Diketahui suatu logaritma, misalkan blog M = x. maka
M = …….
Sehingga untuk
M

log M = Mlog …..

dengan sifat 3 dari logaritma maka
M

log M = …… ×……..sehingga

x=

…….
……

60

dengan menggunakan definisi logaritma, sehingga
x=

…….
……

karena x = blog M, maka
b

log M =

…….
……

Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
blog

M=𝑴
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𝟏
𝐥𝐨𝐠 𝒃

ATURAN SINUS DAN ATURAN COSINUS
Materi ketiga dari bahan ajar ini adalah tentang aturan sinus dan aturan cosinus. Syarat
awal yang harus dikuasai oleh siswa adalah mengenai Pythagoras. Konsep ini mungkin siswa
sudah pada lupa karena materi ini dipelajari ketika di bangku SMP. Untuk mengingat kembali,
perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku di C di bawah ini
B

Dari gambar disamping, maka didapatkan




c

a

C

A

b

c2 = a2 + b2
a2 = c2 – b2
b2 = c2 – a2

Selain materi diatas, syarat lainya adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga sikusiku. Materi ini masih hangat di benak para siswa karena sebelum mempelajari tentang aturan sinus
dan cosinus, siswa terlebih dahulu mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga
siku-siku. Berikut merupakan lembar kerja untuk menemukan konsep aturan sinus.
Diketahui sebuah segitiga ABC sembarang dengan panjang AB = c, AC = b, BC = a, CD
dan BE merupakan garis tinggi dengan panjang berturut-turut t dan r. Untuk lebih jelasnya
silahkan perhatikan gambar di bawah ini.
C

E

a

b
r
t
A

D

B
c

Perhatikan segitiga ACD
Karena segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku, dengan menggunakan konsep perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku maka
Sin A =

……..
…….

Dengan menggunakan sifat operasi perkalian maka didapatkan
t = ………………

1)

setelah didapatkan nilai t pada segitiga ACD, sekarang perhatikan segitiga BCD
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Karena segitiga BCD merupakan segitiga siku-siku, dengan menggunakan konsep perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku maka
Sin B =

……..
…….

Dengan menggunakan operasi perkalian maka didapatkan
t = …………..

2)

dari 1) dan 2) maka didapatan
……………. = ……………..
Dengan menggunakan operasi pembagian maka didapatkan
……..
…….

=

……..
…….

*)

Perhatikan segitiga BEC
Karena segitiga BEC merupakan segitiga siku-siku, dengan menggunakan konsep perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku maka
Sin C =

……..
…….

Dengan menggunakan sifat operasi perkalian maka didapatkan
r = ………………

3)

setelah didapatkan nilai r pada segitiga BEC, sekarang perhatikan segitiga BEA
Karena segitiga BEA merupakan segitiga siku-siku, dengan menggunakan konsep perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku maka
Sin A =

……..
…….

Dengan menggunakan operasi perkalian maka didapatkan
r = …………..

4)

dari 3) dan 4) maka didapatan
……………. = ……………..
Dengan menggunakan operasi pembagian maka didapatkan
……..
…….

=

……..
…….

**)
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Dari *) dan **) maka didapatkan
……..
…….. ……..
=
=
…….
…….
…….

Dari serangkain kegiatan di atas, maka dapat disimpulkan
𝒂
𝒃
𝑪
=
=
𝑺𝒊𝒏 𝑨.
𝑺𝒊𝒏 𝑩 𝑺𝒊𝒏 𝑪
Setelah selesai menemukan konsep aturan sinus, maka selanjutnya adalah menemukan konsep
aturan cosinus. Berikut merupakan lembar kerja untuk menemukan konsep aturan cosinus.
Diketahui sebuah segitiga ABC sembarang dengan panjang AB = c, AC = b, BC = a, BD
merupakan garis tinggi dengan panjang t. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar di
bawah ini.
B

c
t

A

b

a

D

C

Sekarang perhatikan segitiga BDC.
Dengan menggunakan dalil Pythagoras maka
BC2 = ……. + ……… karena BC = a dan BD = t sehingga menjadi
….. = ……...+ ………
Saat ini perhatikan segitiga BDA,
Segitiga BDA merupakan segitiga siku-siku. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri
pada segitiga siku-siku maka
……

Sin A = …… dengan menggunakan sifat operasi perkalian sehingga
t = …….×…….
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masih pada segitiga BDA, maka
……

Cos A = …… dengan menggunakan sifat operasi perkalian sehingga
AD = …….×…….
Jika AD = …….×……. maka panjang CD = ……- AD atau CD = …….-……..
Setelah didapatkan nilai t dan CD, sekarang perhatikan kembali segitiga BDC. Dari segitga
tersebut didapatkan bahwa a2 = t2+ CD2 selanjutnya substitusikan t dan CD sehingga
a2 = (……………..)2+ (……..-……………)2 selanjutnya adalah jabarkan menggunakan sifat
bilangan berpangkat (ab)2 = a2b2 dan sifat (a-b)2 = a2 - 2ab + a2 sehingga
a2 = ………….+ …… - ……………+ ……………….
selanjutnya kelompokan dan gunakan sifat distributif (ac + bc) = c (a + b) sehingga didapatkan
a2 = ……..(………… + ………..) + ………. - …………
setelah didapatkan, gunakan rumus identitas trigonometri sin2 A + cos2 A = 1 sehingga bentuknya
menjadi a2 = ……… + ………. - …………….

Dari serangkain kegiatan yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan
a2 = b2 + c2 – 2bc cos A

Dengan langkah yang serupa dengan diatas, silahkan buktikan 2 rumus yang berlaku dalam aturan
cosinus yaitu
b2 = a2 + c2 – 2ac cos B
c2 = a2 + b2 – 2ab cos C
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