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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kemampuan Penalaran 

a. Pengertian Kemampuan Penalaran Matematis 

Istilah penalaran (jalan pikiran atau reasoning) dijelaskan Keraf 

dalam Fajar Shadiq mengatakan bahwa penalaran adalah proses berpikir 

yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-

evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan.
1
 Penalaran 

didefinisikan sebagai jalan berpikir yang diambil untuk mengolah 

pernyataan dan menghasilkan kesimpulan dalam menyelesaikan soal. 

Sedangkan penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang 

dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan dimana kesimpulan 

tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Beberapa kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematika 

diantaranya adalah:
2
 

1) Menarik kesimpulan logis 

2) Memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola 

3) Memperkirakan jawaban dan proses solusi 

4) Menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi, atau 

membuat analogi, generalisasi dan menyusun konjektur 

5) Mengajukan lawan contoh 

6) Mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, 

membuktikan dan menyusun argumen yang valid 

                                                             
1
Fadjar Shadiq, 2009, Kemahiran Matematika, Yogyakarta: Permendiknas, hlm.16 

2
M. Ali Hamzah dan Muhlisrarini, 2014, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran 

Matematika, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 18-19 
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7) Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung dan 

pembuktian dengan induksi matematika. 

 

Menurut Piaget dalam Trianto bahwa sebagian besar siswa yang 

berada pada kelompok usia 11-15 tahun, mulai bergeser dari sekedar 

menamai dan mengelompokkan benda-benda, menuju ke kemampuan 

dalam hal memberikan, mengorganisasi dan menghubungkan sifat-sifat 

benda. Dengan memberikan kesempatan melalui persentuhan dengan 

benda-benda konkret.
3
 Siswa pada tahap operasioanl konkret 

menggunakan apa yang mereka ketahui untuk membuat inferensi 

langsung, dan prediksi serta menggeneralisasi suatu gejala dari 

pengalaman yang sering mereka jumpai. 

Penalaran matematika memiliki dua tipe, yaitu:
4
 

1) Imitative Reasoning 

Imitative Reasoning dapat disebut sebagai tipe yang membangun 

penalaran melalui peniruan solusi soal, jawaban dan argumen, formula 

jawaban dan solusi. Imitative Reasoning dikelompokkan menjadi dua 

kelompok utama, yaitu: 

a) Memorized reasoning (MR) atau penalaran yang dihapalkan. Solusi 

soal disebut MR jika memenuhi kondisi berikut: 

I. Strategi pemilihan yang berdasarkan pada pengulangan jawaban 

yang lengkap melalui ingatan. 

                                                             
3
Trianto,  2012, Model Pembelajaran Terpadu.  Jakarta: Bumi Aksara, hlm.72 

4
Kusnandi, diakses pada 10 Maret 2015, Penalaran Matematika SMP, diakses dari, 

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/19690330199

3031-KUSNANDI/Penalaran_Matematika_SMP.pdf. 

 

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/196903301993031-KUSNANDI/Penalaran_Matematika_SMP.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/196903301993031-KUSNANDI/Penalaran_Matematika_SMP.pdf
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II. Strategi penggunaan dengan menuliskan atau mengucapkan 

jawaban. 

Tipe soal yang diselesaikan dengan MR adalah soal yang 

menanyakan suatu fakta, suatu definisi, atau suatu pembuktian yang 

telah diselesaikan sebelumnya. 

b) Algorithmic Reasoning (AR) atau penalaran yang berdasarkan 

algoritma (sekumpulan aturan yang harus diikuti ketika akan 

membuktikan atau menyelesaikan soal). Solusi soal disebut AR 

jika memenuhi kondisi berikut : 

I. Pilihan strategi didasarkan pada pengingatan kembali 

sekumpulan aturan yang menjamin solusi yang benar. 

II. Implementasi strategi terdiri dari hasil perhitungan-perhitungan 

trivial (bagi yang menalar) atau tindakan-tindakan dengan 

mengikuti sekumpulan aturan-aturan. 

2) Creative Mathematically Founded Reasoning (CR) 

CR adalah sebuah kerangka kerja yang dipandang sebagai sebuah 

hasil dari berpikir matematika kreatif. Proses-proses berpikir 

matematika kreatif dalam konteks ini didasarkan pada sifat fleksibel, 

melalui pendekatan yang berbeda, dan tidak dibatasi dengan tekanan 

aturan-aturan yang biasa. Suatu penalaran disebut CR jika memenuhi 

kondisi dengan urutan berikut : 

a) Apakah merupakan penalaran yang baru (novelty). 

b) Masuk akal (plausibilitas). 
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c) Berisi aneka pilihan strategi atau implementasi yang didukung 

argumentasi-argumentasi yang mendorong penarikan kesimpulan 

yang benar dan masuk akal, dan yang melibatkan komponen-

komponen penalaran. 

Ada dua tipe penalaran dalam pembelajaran matematika yaitu:
5
 

1) Penalaran  induktif  merupakan proses berpikir  yang berusaha 

menghubungkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian khusus yang sudah 

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

Penalaran induktif berkaitan dengan empiris, bersumber pada empiri 

atau fakta. Secara umum, langkah-langkah penalaran induktif yang 

digunakan dalam matematika adalah sebagai berikut: 

a) Mengamati pola-pola yang terjadi, 

b) Membuat dugaan (konjektur) tentang pola umum yang mungkin 

berlaku, 

c) Membuat generalisasi, 

d) Membuktikan generalisasi secara deduktif. 

2) Penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik 

kesimpulan tentang hal  khusus yang berpijak pada hal  umum atau hal 

yang sebelumnya telah dibuktikan (diasumsikan) kebenarannya. 

Penalaran deduktif berkaitan dengan rasionalisme, bersumber pada 

rasio.  

 

                                                             
5
John W. Santrock,2011,  Educational Psychology, diterjemahkan oleh Diana 

Angelica, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 9 
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b. Komponen-Komponen Kemampuan Penalaran Matematis 

Ada tiga komponen dasar dalam kemampuan penalaran 

matematika, yaitu: 

1) Pernyataan atau Asersi (assertion) 

Penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan 

dalam bentuk kalimat atau ungkapan. 

Pengkuatifikasi asersi: Untuk membatasi asersi universal/umum 

menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, 

saling-isi. Pengkuantifikasi: sedikit, banyak, tak semua, beberapa, 

semua. 

Jenis-jenis asersi yaitu:   

a) Asumsi (assumption) 

b) Hipotesis (hypothesis) 

c) Pernyataan fakta (statement of facts) 

Fungsi asersi: sebagai pernyataan premis dan konklusi 

Kaidah/prinsip:Kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi 

kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. 

2) Keyakinan (believe) 

Keyakinan adalah kebersediaan untuk menerima bahwa suatu 

asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid 

atau tidak atau apakah asersi tersebut benar atau tidak. 

Propertitas Keyakinan : 
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a) Keadabenaran 

b) Bukan pendapat 

c) Bertingkat 

d) Berbias 

e) Bermuatan nilai 

f) Berkekuatan 

g) Veridikal 

3) Argumen (argument) 

Argumen adalah serangkaian asersi beserta inferensi atau 

penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan dinyatakan pula 

dalam bentuk asersi. Merupakan bukti rasional akan kebenaran 

suatu pernyataan. Argumen membentuk, memelihara, atau 

mengubah keyakinan. 

Indikator argumen: dalam suatu argumen atau penalaran yang 

kompleks, tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan 

konklusi. 

Indikator premis: oleh karena, karena, mengingat, dengan asumsi 

bahwa, jika. 

Cara mengenal: Prinsip/kaidah interpretasi terdukung (principle of 

charitable interpretation) 

Indikator konklusi: oleh karena itu, dengan demikian, maka. 

Jenis Argumen: 
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a) Deduktif 

b) Non deduktif:  

I. Induktif 

II. Analogi 

III. Sebab – akibat 

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Ada dua faktor yang seringkali menimbulkan kesalahan dalam 

penalaran yang ditentukan dalam pembelajaran, yaitu:  

1) Salah karena  keabstrakan permasalahan 

2) Kesalahan karena pernyataan memuat informasi yang negatif 

Siswa akan lebih akurat pada saat permasalahan menggunakan 

contoh-contoh konkrit. Apabila permasalahan bukan merupakan 

contoh konkrit atau merupakan permasalahan yang abstrak maka 

mereka memiliki kesulitan. 

Hal tersebut dapat dipahami karena walaupun permasalahan 

penalaran abstrak relative sederhana, permasalahan tersebuttetap sulit, 

seperti contoh berikut: jika suatu objek merah, maka objek itu 

berbentuk persegi panjang. Objek ini tidak berbentuk persegi panjang.    

Oleh karena itu objek ini tidak merah. Penelitian lain tentang 

penalaran menunjukkan bahwa kemampuan bernalar siswa lebih baik, 

jika suatu proposisi lebih menonjol atau utama dalam imajerinya. 
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Dalam masalah yang menggunakan proposisi tersebut, siswa lebih 

mudah menangkap informasi yang positif daripada informasi negatif. 

Faktor kedua yang mempengaruhi penalaran kondisional adalah 

lingkungan (negation). Penalaran kondisional menjadi sulit jika 

mengandung kata negatif “tidak” dalam premis. Perhatikan 

permasalahan berikut. 

Jika suatu objek tidak biru, maka itu persegi panjang. Objek ini 

tidak persegi panjang, oleh karena itu biru. Siswa memutuskan tidak 

ada kesimpulan yang dapat diambil dalam permsalahan ini, 

kenyataannya kesimpulannya benar. Siswa mendapat kesulitan 

memahami negatif ganda. Dalam permasalahan penalaran di atas, 

penolakan konsekuen menghasilkan kesimpulan. “Tidak benar objek 

tidak biru”. Siswa sepertinya membuat kesalahan dalam 

menerjemahkan kalimat itu menjadi jawaban benar, “Objek itu 

berwarna biru”. Kesalahan-kesalahan dalam Penalaran Logis siswa 

membuat kesalahan pada saat mereka menggambarkan kesimpulan 

pada penalaran kondisional, walaupun mereka telah memperoleh 

pelajaran logika.  

d. Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

Indikator kemampuan penalaran matematika yang dijelaskan 

dalam teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 
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506/C/Kep/PP/2004. Diuraikan bahwa indikator siswa memiliki 

kemampuan penalaran adalah mampu:
6
 

1) Mengajukan dugaan 

2) Melakukan manipulasi matematika 

3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi 

4) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

5) Memeriksa kesahihan suatu argumen 

6) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

Lebih lanjut Wardhani menjelaskan bahwa indikator yang 

menunjukkan pencapaian penalaran matematika siswa antara lain:
7
 

1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar 

dan diagram 

2) Mengajukan dugaan  

3) Melakukan manipulasi matematika 

4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap beberapa solusi 

5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

6) Memeriksa kesahihan suatu argumen 

                                                             
6
Fadjar Shadiq, op.cit. hlm.5-7 

7
Sri Wardhani, Teknik Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar 

Matematika di SMP/MTS, (Widyaiswara PPPPTK Matematika Yogyakarta, 2010), hlm.21. 

Diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 20.00 WIB dari situs 

http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpress.com/2011/11/instrumen-penilaian-mat-smp.pdf. 
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7) Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematika siswa pada proses pembelajaran 

matematika adalah:
8
 

1) Mengidentifikasi asumsi yang digunakan serta menyajikannya 

dalam bentuk model (lisan, tertulis, gambar, maupun diagram) 

2) Menentukan pola sifat atau gejala matematis untuk membuat 

generalisasi 

3) Melakukan manipulasi matematika 

4) Memeriksa kesahihan suatu argumen (pernyataan) 

2. Strategi Quantum Learning 

a. Pengertian strategi pembelajaran Quantum Learning 

Pembelajaran quantum learning mulai dikenal di Super Camp, 

sebuah program yang mengkombinasikan penumbuhan rasa percaya 

diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam 

suatu lingkungan yang menyenangkan. Perusahaan yang melahirkan 

Super Camp adalah Learning Forum. DePorter dan Hernacki 

menyatakan bahwa quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi 

Lezanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang 

                                                             
8
Imam Kusmaryono, Analisis Kemampuan Penalaran Matematika pada Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together dengan Pendekatan Snowball Throwing terhadap Siswa 

SMP, diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 21.00 WIB 

darisitushttp://research.unissula.ac.id/research/pages/fulltext.php?id=MjA2YXBheWFIbmtyaXBz

aW55YT8 
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bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai “suggestology” 

atau “suggestopedia”.
9
 

Istilah lain dari suggestology adalah accelerated learning atau 

“pemercepat belajar” yakni metode yang memungkinkan siswa untuk 

belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang 

normal dan diikuti dengan kegembiraan sehingga tercipta suasana 

belajar yang efektif dan menyenangkan. Suasana yang menyenangkan 

dapat diciptakan melalui campuran antara lain unsur-unsur hiburan, 

permainan, cara berpikir positif dan emosi yang sehat. Sugesti positif 

dapat diberikan dengan cara memosisikan siswa secara nyaman, 

meningkatkan partisipasi siswa dan menggunakan poster atau gambar 

untuk memberi kesan sambil menonjolkan informasi.
10

 

Selain suggestology dan accelerated learning dalam quantum 

learning juga menggabungkan program neurolinguistik (NPL) “Neuro 

Liguistic Program”, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak 

mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan 

perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian 

antara siswa dan guru. Pada kaitan ini, quantum learning 

menggabungkan sugestologi, teknik pemercepat belajar, dan NLP 

dengan teori keyakinan dan model tertentu. Termasuk konsep-konsep  

kunci dari teori dan strategi belajar yang sudah ada, seperti: teori otak 

                                                             
9
Titik Riati Dan Nur Farida.  2017. Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Learning 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP PGRI 02 

Ngajum (Mathematics  education  journalVol 1 No 1). hlm. 16 
10

Mulyasa.Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013. (Bandung: PT. Rosdakarya. 

2015). hlm. 79 
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kanan dan otak kiri, teori otak triune (3 in 1), pilihan modalitas 

(visual, auditorial dan kinestik), teori kecerdasan ganda, pendidikan 

holistik, belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbolis 

(methaphoric learning), serta simulasi/permainan.
11

 

Pada prakteknya strategi  quantum learning bersandar pada asas 

utama “bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita 

ke dunia mereka”.
12

Dengan siswa sebagai subjek belajar dan guru 

sebagai fasilitator dengan tugas utama memberikan kemudahan 

belajar.
13

 Dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran quantum learning adalah suatu 

rancangan kegiatan pembelajaran yang mengaitkan segala aspek yang 

ada pada diri siswa serta lingkungan siswa supaya memperoleh hasil 

yang baik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

monoton. Sehingga akan membantu siswa untuk lebih aktif dalam 

menyampaikan , menanyakan, dan materi yang diajarkan.  

Keunggulan quantum learning juga dikemukakan oleh Titik 

Riati dan Nur Farida, adapun keunggulan dari quantum learning 

adalah: 
14

 

1) Pembelajaran quantum learning menekankan pengembangan 

akademis dan keterampilan 

                                                             
11

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki. Quantum Learning (Bandung: Kaifa. 2010) . 

hlm.14 
12

Fery Muhammad Firdaus. 2013. Pengaruh Quantum Learning Terhadap Penalaran 

matematis Siswa Sekolah Dasar. (eduHumaniora.Vol 5 No 2). hlm.91 
13

Agus N. Cahyo.Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar. (Jogjakarta: Diva 

Press. 2013). hlm. 277  
14

Titik Riati Dan Nur Farida. Op.Cit, hlm.18 
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2) Guru mampu menyatu dan membaur pada dunia siswa 

3) Guru biasa lebih memahami siswa 

4) Pembelajaran quantum learning sebagai salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat memadukan antara berbagai sugesti positif 

dan interaksinya dengan lingkungan. Lingkungan belajar yang 

menyenangkan dapat menimbulkan motivasi pada diri siswa sehingga 

secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

b. Langkah-Langkah Strategi Quantum Learning 

Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran quantum learning adalah 

sebagai berikut
15

 : 

1) Kekuatan AMBAK (Apakah Manfaat Bagi Ku) 

AMBAK adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara 

mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi 

sangat diperlukan dalam belajar karena dengan motivasi maka 

keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini siswa akan 

diberi motivasi oleh guru agar siswa dapat mengidentifikasi dan 

mengetahui manfaat dan makna dari setiap pengalaman atau peristiwa 

yang dilaluinya dalam hal ini adalah proses belajar. 

 

 

                                                             
15

 Suyadi, 2013, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hlm. 97-100 
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2) Penataan lingkungan belajar 

Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan 

lingkungan yangdapat membuat siswa merasa aman dan nyaman, 

dengan perasaan aman dan nyaman ini akan menumbuhkan kosentrasi 

belajar siswayang baik. Dengan penataan lingkungan belajar  yang 

tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa. 

3) Memupuk sikap juara 

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam 

belajar siswa. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk 

memberikan pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam 

belajarnya.Tapi jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu 

menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini siswa akan lebih 

merasa dihargai. 

4) Bebaskan gaya belajar 

Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa, gaya 

belajar tersebut yaitu : visual, auditori dan kinestetik. Dalam quantum 

learning guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada 

siswanya dan janganlah terpaku pada suatu gaya belajar saja. 

5) Membiasakan mencatat 

Belajar akan benar-benar dipahami sebagi aktivitas kreasi ketika 

siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan 

kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara 

dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Hal ini dapat 
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dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yang 

mudah dimengerti oleh siswa itu sendiri, simbol-simbol tersebut 

berupa tulisan. 

6) Membiasakan membaca 

Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Karena 

dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, 

menambah wawasan dan saya ingat akan bertambah. Seorang guru 

hendaknya membiasakan siswanya untuk membaca, baik buku 

pelajaran maupun buku-buku yang lainnya. 

7) Jadikan anak lebih krearif 

Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, 

dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa 

akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajar. 

8) Melatih kekuatan memori 

Kekuatan memori sangat diperlukan  dalam belajar anak. 

Sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori 

yang baik. 

3. Kemampuan Awal Matematika 

Menurut Muchlishin, kemampuan awal matematika adalah suatu 

kesanggupan yang dimiliki oleh peserta didik baik alami maupun yang 

dipelajari untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu secara historis 

dimana mereka memberikan respon yang positif atau negatif terhadap 

objek tersebut dengan menggunakan penalaran dan cara-cara berfikir 
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logis, analitik, sistematis, kritis, kreatif dan inovatif serta menekankan 

pada penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan 

memecahkan masalah.
16 

Menurut Farida Hanun, kemampuan awal matematika adalah 

kemampuan kognitif yang telah dimiliki sebelum ia mengikuti pelajaran 

matematika yang akan diberikan dan merupakan prasyarat baginya dalam 

mempelajari pelajaran baru atau pelajaran lanjutan.
17

 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kemampuan awal 

matematika tersebut, bisa penulis jelaskan bahwa kemampuan awal 

matematika siswa adalah pembuktian siswa dalam pelajaran, baik yang 

dialami maupun yang dipelajari apakah siswa sanngup atau tidak dalam 

melaksanakan suatu tindakan. Dan tindakan ini nantinya akan 

mendatangkan respon, bisa bersifat positif ataupun negatif dan juga 

sebagai kemampuan awal sebelum siswa mempelajari pelajaran yang 

baru atau pelajaran lanjutan. 

B. Hubungan Strategi Quantum Learning dengan Kemampuan Penalaran 

Seperti pemaparan tentang strategi Quantum Learning sebelumnya, 

bahwa strategi Quantum Learning ini adalah sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap apapun yang dipelajari oleh 

siswa pasti akan memberikan sugesti positif ataupun negatif. Strategi ini 

memiliki hubungan dengan kemampuan penalaran yaitu kemampuan siswa 

                                                             
16Vinny Purwandari Goma, dkk, Analisis Kemampuan Awal Matematika pada Konsep 

Turunan Fungsi di Kelas XI IPA SMAN 1 Bongomeme, JurusanPendidikan MTK, Fakultas MIPA 
Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 4 

17
Farida Hanun, Pengaruh Metode Pembelajaran dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil 

Belajar Matematika, hlm. 126 
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untuk bernalar yang baik maka akan mendatangkan sugesti yang baik dalam 

diri siswa. Terutama saat mempelajari matematika maka siswa akan mampu 

dengan cepat menyelesaikan soal atau masalah yang ada dalam matematika, 

karena siswa mampu untuk bernalar dengan baik sesuai dengan 

suggestology “pemercepatan belajar” dalam dirinya. Karena dalam bernalar 

siswa dituntut untuk dapat membuat perkiraan, menarik analogi, menarik 

generalisasi dan membuktikannya secara langsung. Oleh karena itu dengan 

kemampuan ini peneliti harapkan dengan strategi Quantum Learning dapat 

mempengaruhi kemampuan penalaran siswa di SMP Negeri 4 Kampar desa 

Limau Manis lebih baik lagi nantinya. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian adalah strategi 

Quantum Learning sebagai variabel bebas dan kemampuan penalaran 

sebagai sebagai variabel terikat. 

1. Penerapan Strategi Quantum Learning Merupakan Variabel Bebas          

(Independen) 

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan pada pembelajaran 

Quantum Learning di kelas adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Pendahuluan: 

a. Guru memfasilitasi atau menyediakan lingkungan yang positif, aman, 

mendukung, santai, penjelajahan, dan menggembirakan. Dalam 

pembelajaran diharapkan interaksi antara guru dan siswa atau siswa 

dan siswa secara fisik ada gerakan, terobosan, perubahan keadaan, 
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permainan-permainan fisiologi, estafet, dan partisipasi oleh karena itu 

suasananya harus nyaman, cukup penerangan, enak dipandang, dan 

ada musiknya. Dengan semua itu maka siswa lebih mudah untuk 

memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mengesankan, 

dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan. 

b. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

pada pembelajaran tersebut. 

Kegiatan Inti: 

a. Dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, maka disana ada 

kekuatan AMBAK: Apa Manfaat BAgiKu?, dari kata itu maka siswa 

berfikir materi yang diberikan oleh guru bermanfaat dalam 

kehidupannya. 

b. Siswa mulai melakukan berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat 

menumbuhkan imajinasinya. 

c. Mengembangkan  imajinasi siswa dengan mempelajari sesuatu yang 

dapat dilakukan, diciptakan dan manfaat bagi dirinya. 

d. Dengan mengerjakan sesuatu yang menjanjikan manfaat bagi siswa 

maka siswa akan termotivasi untuk melakukannya. 

Kegiatan penutup: 

a. Melakukan refleksi/pengulangan terhadap materi yang telah dipelajari 

agar siswa semakin paham. 

b. Guru melakukan evaluasi dengan melakukan penilaian secara nyata 

dari apa yang diperoleh siswa pada hari itu. 
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2. Kemampuan Penalaran Matematis  

Penelitian ini peneliti menggunakan indikator penalaran matematis 

siswa dari indikator penalaran yang dikemukakan oleh Imam 

Kusmaryono, sebagai berikut:
18

 

a. Mengidentifikasi asumsi yang digunakan serta menyajikannya dalam 

bentuk model (lisan, tertulis, gambar maupun diagram) 

b. Menentukan pola sifat atau gejala matematis untuk membuat 

generalisasi 

c. Melakukan manipulasi matematika 

d. Memeriksa kesahihan suatu argumen (pernyataan) 

Dari penjelasan indikator untuk mengukur kemampuan penalaran 

matematis, peneliti menggunakan penskoran awal yang dikemukakan 

Thomson yang dikutip oleh Imam Kusmaryono dalam penelitiannya 

dalam tabel II.1menjelaskan pedoman pemberian skor penalaran 

matematis sebagai berikut:
19

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

Imam Kusmaryono, Analisis Kemampuan Penalaran Matematika pada Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together dengan Pendekatan Snowball Throwing 

terhadap Siswa SMP, diakses pada 25 Januari 2018 pukul 14.04 WIB dari situs 

http://cyber.unisula.ac.id/jurnal/dosen/penelitian/211311006/6213Artikal_Penelitian_Ana

lisis_Penalaran.txt. 
          

19
Ibid. 

http://cyber.unisula.ac.id/jurnal/dosen/penelitian/211311006/6213Artikal_Penelitian_Analisis_Penalaran.txt
http://cyber.unisula.ac.id/jurnal/dosen/penelitian/211311006/6213Artikal_Penelitian_Analisis_Penalaran.txt
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TABEL II.1 

KRITERIA PEMBERIAN SKOR PENALARAN MATEMATIS 

SISWA 

Indikator 

Kemampuan 

yang diukur 

Skor Respon Siswa terhadap Soal 

Mengidentifikasi 

asumsi yang 

digunakan serta 

menyajikannya 

dalam bentuk 

model (lisan, 

tertulis, gambar 

maupun 

diagram) 

0 
Respon ( penyelesaian) berdasarkan pada proses atau 

argumen yang salah atau tidak ada respon sama sekali 

1 

Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara 

keseluruhan namun mengandung sekurang-kurangnya satu 

argumen yang benar  

2 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih 

dari satu kesalahan/kekurangan yang signifikan 

3 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan satu 

kesalahan/kekurangan yang signifikan 

4 Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar  

Membuat pola 

sifat atau gejala 

matematis untuk 

membuat 

generalisasi 

0 
Respon (penyelesaian) berdasarkan pada proses atau 

arguman yang salah atau tidak ada respon sama sekali 

1 
Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara 

keseluruhan namun mengandung satu argumen yang benar 

2 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih 

dari satu kesalahan/kekurangan yang signifikan  

3 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan satu 

kesalahan /kekurangan yang signifikan 

4 Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 

Melakukan 

manipulasi 

matematika 

0 
Respon (penyelesaian) berdasarkan pada proses atau 

arguman yang salah atau tidak ada respon sama sekali 

1 

Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara 

keseluruhan namun mengandung sekurang-kurangnya satu 

argumen yang benar 

2 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih 

dari satu kesalahan/kekurangan yang signifikan 

3 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan satu 

kesalahan/kekurangan yang signifikan 

4 Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 

Memeriksa 

kesahihan suatu 

argumen 

(pernyataan) 

0 
Respon (penyelesaian) berdasarkan pada proses atau 

argumen yang salah atau tidak ada respon sama sekali 

1 

Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara 

keseluruhan namun mengandung sekurang-kurangnya satu 

argumen yang benar 

2 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih 

dari satu kesalahan/kekurangan yang signifikan 

3 
Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan satu 

kesalahan/kekurangan yang signifikan 

4 Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 

Sumber: Imam Kusmaryono 
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3. Kemampuan Awal Matematika 

Kemampuan awal matematika adalah suatu kesanggupan yang 

dimiliki oleh peserta didik baik alami maupun yang dipelajari untuk 

melaksanakan suatu tindakan tertentu secara historis dimana mereka 

memberikan respon yang positif atau negatif terhadap objek tersebut 

dengan menggunakan penalaran dan cara-cara berfikir logis, analitik, 

sistematis, kritis, kreatif dan inovatif serta menekankan pada penguasaan 

konsep dan algoritma di samping kemampuan memecahkan masalah. 

Jadi konsep operasional kemampuan awal matematika ini, siswa akan 

diberikan soal kemampuan awal matematika sebelum diujikan dengan 

materi yang akan diajarkan. 

Kriteria pengelompokkan kemampuan awal bisa dilihat pada tabel 

II.1 berikut ini: 

TabelI.2 

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal
20

 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

KAM   ̅̅    Siswa kelompok tinggi/atas 

 ̅         ̅    Siswa kelompok sedang 

 ̅          Siswa kelompok rendah 

                                                             
20

Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 2105,  Penelitian 

Pendidikan Matematika, Bandung: Refika Aditama, hlm.233 
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Keterangan: 

 ̅   rata-rata skor kemampuan penalaran matematis siswa 

   simpangan baku skor kemampuan penalaran  matematis siswa 

Kemampuan-kemampuan peserta didik dibagi dalam beberapa 

ranah yaitu :
21

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif merupakan kemampuan peserta didik yang 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis sintesis dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah kemampuan peserta didik yang berkenaan 

dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada peserta 

didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian dalam belajar 

(menulis dan mendengarkan), disiplin, motivasi belajar menghargai 

guru, menghargai teman sekelas dan kemampuan bertanya. 

c. Ranah Psikomotorik 

Kemampuan peserta didik pada tipe psikomotorik ini tampak pada 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu, yaitu kemampuan 

bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. 

Jadi, kemampuan awal matematika merupakan modal dasar bagi 

seorang siswa untuk mempelajari materi matematika yang akan 

                                                             
21

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya, 1990, hlm.22 
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dipelajari. Jika siswa memiliki kemampuan awal matematika maka ia 

akan lebih mudah menerima materi matematika yang baru dipelajari. 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai strategi Quantum Learning juga pernah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erik Santoso dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Quantum Terhadap Kemampuan 

Berfikir Kritis Matematik Peserta Didik” (Studi Eksperimen di Kelas V 

SDN Gununglipung  Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015/2016)  . 

Dari penelitian yang dilakukan Erik Santosa diperoleh hasil bahwasanya 

penelitian dengan menggunakan strategi Quantum lebih baik. Strategi  

pembelajaran Quantum dikatakan lebih baik karena dalam pelaksanaan 

pembelajarannya peserta didik terlibat dalam pembelajaran dan aktif bekerja 

sama dalam memahami materi pecahan melalui bahan ajar serta dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan. Hal tersebut terjadi karena mereka 

merasa nyaman dan senang untuk belajar matematika.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fery Muhamad Firdaus dengan judul “ 

Pengaruh Quantum Learning Terhadap Penalaran Matematis Siswa 

Sekolah Dasar” (Eksperimen Kuasi pada Siswa Kelas IV SDN Cipaku 03 

dan SDN Nangela Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung). Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fery Muhamad Firdaus ini diperoleh hasil 

bahwasanya sejalan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, 

studi ini memperoleh kesimpulan yang berkenaan dengan hasil studi 
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empirik tentang eksperimen quantum learning dalam meningkatkan 

penalaran matematis siswa kelas IV sekolah dasar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

quantum learning lebih efektif dalam meningkatkan penalaran matematis 

siswa dibandingkan pembelajaran konvensional, hal ini ditandai dengan 

terdapatnya perbedaan rerata skor posttes penalaran matematis siswa 

antara kelompok eksperimen yang menggunakan quantum learning 

dengan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran quantum learning lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional.   

Dari dua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini dapat dilihat 

hasil bahwa dengan menggunakan model/strategi quantum dan quantum 

learning pembelajaran di sekolah lebih baik walaupun menngunakan dua 

kemampuan yang berbeda yaitu kemampuan berfikir kritis dan penalaran 

pada tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan di kelas IV dan V di sekolah 

yang berbeda. Dapat disimpulkan pada sekolah dasar saja siswa sudah bisa 

menerapkan strategi quantum dan quantum learning apalagi di tingkat 

sekolah selanjutnya. Karena pada penelitian kali ini peneliti melaksanakan 

penelitian pada tingkat SMP, jika dipandang dari usia maka usia pada 

tingkat ini sudah lebih matang dibandingkan pada usia sekolah dasar dan 

untuk kemampuan awalnya sudah pernah belajar pada tingkat sekolah 

sebelumnya. 
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E. Hipotesis 

Dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah  

dipaparkan peneliti dan akan dilakukan pembuktian sebagai berikut: 

1. Ha:  Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara 

siswa yang diterapkan strategi quantum learning dengan siswa 

yang tidak diterapkan strategi quantum learning. 

Ho:  Tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara 

siswa yang diterapkan strategi quantum learning dengan siswa 

yang tidak diterapkan strategi quantum learning. 

2. Ha:  Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal 

siswa dengan penalaran matematis siswa. 

Ho:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal 

siswa dengan penalaran matematis siswa. 

3. Ha:  Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan 

kemampuan awal  terhadap kemampuan penalaran matematis 

siswa. 

Ho: Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan penalaran matematis 

siswa. 

 


