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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran 

siswa dalam memecahkan masalah aritmetika sosial. Jenis penelitian 

adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam memecahkan masalah 

aritmetika siswa kurang mampu memahami masalah, kurang mampu 

menyusun rencana pemecahan masalah, kurang mampu melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan benar karena siswa hanya sekedar 

tahu apa yang ditanya, tanpa memahami konsep cara penyelesaiannya. 

Selain itu dalam menyelesaikan soal matematika siswa terbiasa tidak 

menalarnya menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. 

Kata Kunci: kemampuan penalaran, memecahkan masalah, aritmetika 

sosial. 

Abstract 

This study aimed to describe the reasoning ability of students in solving 

problems of social arithmetic. This type of research is a descriptive study 

using a qualitative approach. The results of the study showed that in 

solving arithmetic problems of students are less able to understand the 

problems, are less able to plan problem solving, less able to carry out the 

problem-solving plan properly because students just know what is asked, 

without understanding the concept of how to solve it. In addition, the 

students used to solve a math problems reason not use the troubleshooting 

steps. 

Keywords: reasoning ability, problem solving, social arithmetic. 

 

 

PENDAHULUAN 

Upaya mendorong kemampuan berpikir kreatif sebagai bekal hidup menghadapi 

tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman melalui pendidikan yang berkualitas. 

Semua bidang pendidikan tanpa terkecuali pendidikan matematika harus mengarahkan 

pada tujuan itu. Mufidah (2012) mengatakan bahwa matematika sebagai salah satu 
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pelajaran yang mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir logis mempunyai 

peran untuk membekali dan mendorong siswa berpikir kreatif. Kreativitas dalam 

pembelajaran metematika lebih banyak dihubungkan dengan kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan oleh guru.  

Kegiatan belajar perlu mengutamakan pemecahan masalah karena dengan sering 

menghadapi masalah siswa akan terdorong untuk menggunakan pikiran secara kreatif 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk itu guru seharusnya memberikan 

waktu yang lebih untuk siswa dapat merancang dan menalar langkah-langkah 

penyelesaian dalam memecahkan masalah aritmetika yang nantinya akan ditemuinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian 

ini, bagaimana kemampuan penalaran siswa dalam memecahkan masalah aritmetika 

sosial? Dengan  adanya masalah tersebut akan dideskripsikan kemampuan penalaran 

siswa dalam memecahkan masalah aritmetika sosial. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: subjek penelitian siswa kelas VIII A di SMP Negeri 2 Gedangan 

pada tahun pelajaran 2014/2015, materi yang digunakan adalah  aritmetika sosial pada 

pokok bahasan perhitungan dalam untung, rugi, dan bunga bank. 

Menurut Bloom dalam (Budiningsih, 2004:74), Secara garis besar aspek 

kemampuan siswa dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Kemampuan kognitif, terdiri atas lima tingkatan, yaitu : 

a. Pengetahuan (mengingat, menghafal) 

b. Pemahaman (mengiterpretasikan) 

c. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah) 

d. Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh) 

e. Evaluasi (membandingkan, menilai suatu gagasan atau materi) 

2. Kemampuan afektif 

a. Pengenalan (ingin menerima,sadar akan adanya sesuatu) 

b. Merespon (aktif berpartisipasi) 

c. Penghargaan (menerima nilai,setia kepada nilai-nilai tertentu) 

d. Pengorganisasian (menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya) 

e. Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya). 
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3. Kemampuan psikomotor 

a. Peniruan (meniru gerakan) 

b. Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak) 

c. Ketepatan (melakukan gerak dengan benar) 

d. Naturalistik (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar). 

Menurut Bertrand Russell (dalam Susilo,2012), objek logika pada dasarnya 

adalah kegiatan penalaran manusia. Penalaran adalah salah satu kegiatan berpikir 

manusia untuk menarik kesimpulan yang sah, yang dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan, baik pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk, dan 

disusun menurut formula atau kaidah tertentu. Bangunan ilmu matematika disusun 

secara deduktif, berpangkal dari seperangkat aksioma dan definisi, untuk membuktikan 

secara sah kebenaran-kebenaran matematis yang disebut teorema. Logika matematis 

menyediakan perangkat kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menyusun bukti-bukti 

dalam matematika guna menghasilkan teorema. 

Menurut Polya (Erman, 2001), dalam pemecahan suatu masalah terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan 

pemecahannya, (3) menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan (4) 

memeriksa kembali hasil yang diperoleh (looking back). 

Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan 

yang sangat penting untuk dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkan 

kemampuan anak dalam pemecahan masalah adalah melalui penyediaan pengalaman 

pemecahan masalah yang memerlukan strategi berbeda-beda dari satu masalah ke 

masalah lainnya.Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, 

peneliti membuat indikator kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah 

aritmetika sosial sebagai pedoman menyusun instrumen penelitian dan pedoman untuk 

melakukan analisis data. 
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Tabel 1. Indikator  Kemampuan Penalaran Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Aritmatika Sosial 

Langkah-langkah Penyelesaian  Indikator 

Memahami masalah  1. Subjek dapat menyebutkan data atau 

informasi yang diketahui dalam soal. 

2. Subjek dapat menyebutkan apa yang 

ditanyakan dalam soal. 

3. Subjek dapat menuliskan variabel yang 

cocok dari soal. 

Menyusun rencana 1. Subjek dapat merancang langkah-

langkah penyelesaian secara benar. 

Melaksanakan rencana 1. Subjek dapat menuliskan atau 

menyebutkan rumus yang akan 

digunakan untuk mengerjakan rancangan 

penyelesaian. 

2. Subjek dapat menuliskan atau 

menyebutkan proses penyelesaian 

dengan menggunakan rumus yang telah 

ditentukan hingga diperoleh jawaban 

yang benar. 

Melihat kembali. 1. Subjek dapat membuat kesimpulan 

umum dari soal. 

Sumber: diolah dari langkah-langkah pemecahan masalah Polya  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif karena menggunakan data kualitatif yang dideskripsikan 

menghasilkan gambaran yang terperinci mengenai profil kemampuan penalaran siswa 

dalam memecahkan masalah aritmetika sosial. Instrumen yang digunakan adalah soal 

tes dan pedoman wawancara. Menurut Moleong (2011:127), tahapan penelitian 

kualitatif terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis 

data. Adapun kriteria pengelompokan kemampuan siswa sebagai berikut: 
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Tabel 2. Kriteria Pengelompokkan Kemampuan Penalaran Siswa 

Nilai Kelompok 

𝒔 ≥ ( x + 𝑺𝑫) Tinggi 

(𝒔 − 𝑺𝑫) < 𝒔 < ( x + 𝑺𝑫) Sedang 

𝒔 ≤ ( x − 𝑺𝑫) Rendah 

Sumber: Arikunto (2012) 

Keterangan : 

s  = skor siswa           

x  = rata-rata skor siswa  

DS       = Deviasi Standar 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil pekerjaan subjek dikelompokkan berdasar langkah-langkah pemecahan 

masalah yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan 

melihat kembali. 

Tabel 3. Kualifikasi Kemampuan Subjek 

Kualifikasi  Frekuensi  Prosentase (%) 

Tinggi 5 14.29 

Sedang 26 74.29 

Rendah 4 11.42 

Sumber: diolah hasil kualifikasi kemampuan penalaran subjek 

Dalam memecahkan masalah subjek tidak dapat memahami masalah secara 

detail, tidak menyusun rencana atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara 

benar, sehingga saat melaksanakan proses penyelesaian, hasil yang diperoleh tidak 

tepat, sebagian besar subjek tidak melihat kembali jawaban akhir yang diperoleh karena 

subjek kurang memahami rumus yang digunakannya. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui subjek mengetahui materi aritmetika 

sosial. Subjek hanya sekedar tahu tapi tidak memahami konsep dan tidak dapat 

mengaplikasikan saat menghadapi suatu masalah yang harus diselesaikan. Dan dalam 

menyelesaikan soal matematika subjek jarang atau tidak menggunakan kemampuan 

bernalarnya dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Sehingga saat subjek 
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dihadapakan dengan soal matematika pemecahan masalah subjek tidak mampu 

menyelesaikan dengan menggunakan kemampuan penalaran dalam mengidentifikasi 

masalah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah 

aritmetika subjek kurang mampu memahami masalah, kurang mampu menyusun 

rencana pemecahan masalah, kurang mampu melaksanakan rencana pemecahan 

masalah dengan benar karena subjek hanya sekedar tahu apa ditanya, tanpa memahami 

konsep cara penyelesaiannya. Selain itu dalam menyelesaikan soal matematika subjek 

terbiasa tidak menalarnya menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. 

Simpulan  

Simpulan dari penelitian ini yaitu dalam bernalar untuk memecahkan masalah 

aritmetika sosial siswa mampu memahami masalah, kurang mampu menggunakan 

kemampuan bernalarnya untuk menyusun rencana pemecahan masalah, kurang mampu 

melaksanakan pemecahan masalah, dan kurang mampu mengaplikasikan kemampuan 

bernalarnya dalam memecahkan masalah. 

 

Daftar Rujukan 

Budiningsih, C. A. (2004). belajar dan pembelajaran. jakarta: PT Rineka Cipta. 

Erman, D. (2001). Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: JICA 

UPI. 

Moleong, L. J. (2011). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Mufidah, Azmil. (2012). Kreativitas Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP 

Berdasarkan Gaya Kognitif. Skripsi tidak dipublikasikan. Program Studi 

Pendidikan Matematika UNESA 

Suharsimi, Arikunto. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. Jakarta: Bumi 

Aksara 

Susilo, Frans. 2012. Landasan Matematika. Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

 

 




