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Sejak kurikulum 2004 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

disosialisasikan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan tentang inovasi pembelajaran,  banyak guru 
yang berusaha mengubah langkah
(teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (
pembelajaran tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh 

Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan peran penalaran dalam pembelajaran matematika, 
serta bagaimana menumbuhkan kebiasaan bernalar pada diri siswa.  Penulis melakukan studi literatur 
terhadap beberapa hasil penelitian tentang penalaran, mengamati proses pembelajaran dan melakukan 
wawancara berbasis tugas kepada beberapa siswa Sekolah Dasar.

Hasil kajian menunjukkan bahwa 
Kebiasaan bernalar akan tumbuh apabila pembelajaran dikelola dengan baik, bahan ajar didesain sehingga 
mampu menata nalar anak. 
 
Kata Kunci : Penalaran, Pembelajaran Matematika
 
A. Pendahuluan 

Sejak kurikulum 2004 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

disosialisasikan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan tentang inovasi pembelajaran,  

banyak guru yang berusaha mengubah langkah

yang berpusat pada guru (teacher centered

cukup menggembirakan bagi dunia pendidikan, karena dengan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif perlahan

perubahan langkah-langkah pembelajaran tersebut sec

proses berpikir dan penalaran siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa,  akan melatih siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga penalaran siswa pun akan lebih baik. 

Matematika merupakan salah 

(SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Proses pembelajaran matematika pada jenjang yang satu  tentu 

berbeda dengan jenjang lainnya. Hal ini dilakukan karena siswa pada setiap jenjang   memiliki 

tingkat perkembangan kognitif yang berbeda.   Piaget (dalam Santrock, 2003)  mengelompokkan 

tingkat perkembangan kognitif siswa menjadi empat kelompok, yaitu: sensorimotor, praoperasional, 

operasional konkret, dan operasional formal.   

Setiap tahap perkembangan memiliki ciri yang berbeda.  Pada tahap sensorimotor, anak 

membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman inderawinya 
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ABSTRAK 

Sejak kurikulum 2004 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
disosialisasikan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan tentang inovasi pembelajaran,  banyak guru 

usaha mengubah langkah-langkah pembelajaran di kelas dari pembelajaran yang berpusat pada guru 
) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Adanya perubahan langkah

pembelajaran tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses berpikir dan penalaran siswa.
Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan peran penalaran dalam pembelajaran matematika, 

serta bagaimana menumbuhkan kebiasaan bernalar pada diri siswa.  Penulis melakukan studi literatur 
hasil penelitian tentang penalaran, mengamati proses pembelajaran dan melakukan 

wawancara berbasis tugas kepada beberapa siswa Sekolah Dasar. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran sangat diperlukan dalam mempelajari matematika. 

tumbuh apabila pembelajaran dikelola dengan baik, bahan ajar didesain sehingga 

Penalaran, Pembelajaran Matematika 
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(misalnya dengan melihat dan mendengar) dengan gerakan fisik, motorik. Pada tahap 

praoperasional, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata

berpikir berdasarkan penggunaan simbol dan konsep intuitif. Pada tahap operasional konkret, anak 

mampu melakukan operasi kognitif. Berpikir logis menggantikan pemikiran in

dapat diterapkan pada suatu kejadian khusus atau konkret. Sedangkan pada tahap operasional 

formal, pemikiran anak bersifat lebih abstrak. Mereka tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata 

dan konkret sebagai landasan berpikir.

  
B. Tujuan dan Cara Kerja 

Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan peran penalaran dalam pembelajaran 

matematika, serta bagaimana menumbuhkan kebiasaan bernalar pada diri siswa.  

Penulis melakukan studi literatur terhadap  beberapa hasil penelitian tenta

mengamati proses pembelajaran dan melakukan wawancara berbasis tugas kepada beberapa siswa 

Sekolah Dasar. Artikel ini merupakan hasil studi pendahuluan, sehingga paparan hasil wawancara 

yang disajikan masih merupakan data awal. Paparan hasil 

subjek yang diwawancarai, tidak digunakan untuk menggeneralisasi.

 
C. Hasil dan Pembahasan  

Menurut Keraf (dalam Suharnan, 2005)

suatu proses berpikir yang berusaha meng

kesimpulan. Soekadijo (dalam Suharnan, 2005) mengatakan penalaran adalah aktivitas menilai 

hubungan proposisi-proposisi yang disusun di dalam bentuk premis

kesimpulannya.   

Suriasumantri (1988) mengatakan “penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik 

sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan”.  

aktivitas mental/kognitif dalam menyelesaikan masalah dengan berpikir logis

Dalam kamus psikologi (Chaplin, terjemahan Kartini Kartono, 1989), nalar (

sebagai totalitas proses intelektual yang terlibat dalam berpikir dan upaya memecahkan masalah. 

Sedangkan penalaran (reasoning

berpikir memecahkan masalah.

Suriasumantri (1988) mengatakan penalaran mempunyai dua ciri, yaitu (1) adanya suatu pola 

berpikir yang luas dapat disebut logika. Kegiatan penalaran merupakan suatu proses 

Kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau menurut logika tertentu. (2) Proses berpikirnya bersifat 

analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan analisis yang menggunakan logika ilmiah. Sifat 
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(misalnya dengan melihat dan mendengar) dengan gerakan fisik, motorik. Pada tahap 

asional, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar. Anak 

berpikir berdasarkan penggunaan simbol dan konsep intuitif. Pada tahap operasional konkret, anak 

mampu melakukan operasi kognitif. Berpikir logis menggantikan pemikiran in

dapat diterapkan pada suatu kejadian khusus atau konkret. Sedangkan pada tahap operasional 

formal, pemikiran anak bersifat lebih abstrak. Mereka tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata 

dan konkret sebagai landasan berpikir. 
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mengamati proses pembelajaran dan melakukan wawancara berbasis tugas kepada beberapa siswa 
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Kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau menurut logika tertentu. (2) Proses berpikirnya bersifat 

analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan analisis yang menggunakan logika ilmiah. Sifat 
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analitik merupakan konsekwensi dari adanya sua

merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah

Berdasarkan beberapa uraian di atas,   maka yang dimaksud dengan penalaran dalam  artikel ini 

adalah proses berpikir khususnya ber

kesimpulan atau membuat pernyataan

Berpikir logis adalah berpikir berdasarkan kaidah logika dan dapat membuktikan bahwa 

kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahu

Sahakian (dalam Suriasumantri, 1988) menyebutkan “logika secara luas dapat didefinisikan sebagai 

pengkajian untuk berpikir secara sahih”. 

Penalaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu penala

penalaran induktif (Fearnside 1980; Halpern, 1966; Soekadijo, 1989, dalam Suharnan, 2005:161, 

Sumaryono 1999:73). 

Suriasumantri (1988:48) mengartikan induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu 

simpulan yang bersifat umum dari be

dimulai dengan mengemukakan pernyataan

dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 

Contoh: 8  habis dibagi 2 adalah bilangan genap

12 habis dibagi 2 adalah bilangan genap

Jadi semua bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap

Sedangkan deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

simpulan yang bersifat khusus. Pe

berpikir silogisme.  Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah simpulan. Pernyataan 

yang mendukung silogisme disebut premis, kemudian dibedakan sebagai premis mayor dan premis 

minor. Simpulan merupakan  pengetahuan yang didapat berdasarkan kedua premis tersebut.

Contoh: 

Premis mayor : Semua bilangan pecahan merupakan bilangan rasional.

Premis minor  : 
2

3
 bilangan pecahan,

Simpulan         : Jadi 

Ketepatan penarikan simpulan tergantung dari tiga hal, yaitu: kebenaran premis mayor, 

kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan simpulan. Jika salah satu dari ketiga unsur 

tersebut persyaratannya tidak dipenuhi maka simpulan yang ditariknya salah.
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analitik merupakan konsekwensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.   
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simpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran induktif 

dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas 

dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 
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mpulan merupakan  pengetahuan yang didapat berdasarkan kedua premis tersebut.

Premis mayor : Semua bilangan pecahan merupakan bilangan rasional.

bilangan pecahan, 

2

3
 merupakan bilangan rasional. 

Ketepatan penarikan simpulan tergantung dari tiga hal, yaitu: kebenaran premis mayor, 

kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan simpulan. Jika salah satu dari ketiga unsur 

a tidak dipenuhi maka simpulan yang ditariknya salah.
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Menurut Suriasumantri (1988:55) tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama 

terhadap apa yang dianggapnya benar. Ada dua teori kebenaran yang digunakan dalam cara berpikir 

ilmiah, yaitu: teori koherensi dan teori korespondensi.  Berdasarkan teori koherensi suatu 

pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan

pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan berdasarkan teori korespondensi suatu 

pernyataan adalah benar bila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek 

yang dituju oleh pernyataan tersebut

Soedjadi (2000) menyatakan bahwa pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya 

penataan nalar peserta didik dapat 

bernalar. Lebih lanjut Soedjadi mengatakan ”... dengan menggunakan kurikulum matematika yang 

bagaimanapun aspek penataan nalar perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran, sehingga proses 

yang terjadi tetap mengarah kepada tujuan pendidikan matematika.” Ungkapan tersebut 

menunjukkan bahwa pentingnya membudayakan penalaran dalam mempelajari matematika.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan Mueller & Maher (2009:34) yaitu 

”Generally, researchers concur that reasoning and proof form the foundation of mathematical 

understanding and that learning to reason and justify is crucial for growth in mathematical 

knowledge   (Umumnya, para peneliti

dasar pemahaman matematika dan

untuk pertumbuhan pengetahuan

“mathematical understanding is impossible without emphasizing reasoni

matematika tidak mungkin tanpa menekankan penalaran). 

Menurut Soedjadi (2000)  ”.... Agar supaya pembudayaan penalaran dapat dicapai, perlu 

diupayakan agar penyajian matematika sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam buku ajar, 

benar-benar diarahkan kepada penataan nalar. Bahan ajar tidak harus selalu yang baru. Bahan ajar 

yang lamapun yang masih ada dalam kurikulum perlu diolah sedemikian rupa sehingga lebih tajam 

dalam menata nalar anak.”  

Penataan nalar anak disesuaikan dengan perkem

suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode permainan. 

Dengan bermain anak merasa lebih senang dan tidak tegang. Selain itu guru harus dapat 

menghubungkan materi dengan ke

Pecahan merupakan salah satu materi yang dikenalkan mulai kelas III Sekolah Dasar (SD). 

Menurut  Orton (1992) pecahan

Hampir semua dari apa yang diajarkan
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Menurut Suriasumantri (1988:55) tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama 

terhadap apa yang dianggapnya benar. Ada dua teori kebenaran yang digunakan dalam cara berpikir 

oherensi dan teori korespondensi.  Berdasarkan teori koherensi suatu 

pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan

pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan berdasarkan teori korespondensi suatu 

pernyataan adalah benar bila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek 

yang dituju oleh pernyataan tersebut 

Soedjadi (2000) menyatakan bahwa pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya 

penataan nalar peserta didik dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan 

bernalar. Lebih lanjut Soedjadi mengatakan ”... dengan menggunakan kurikulum matematika yang 

bagaimanapun aspek penataan nalar perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran, sehingga proses 

di tetap mengarah kepada tujuan pendidikan matematika.” Ungkapan tersebut 

menunjukkan bahwa pentingnya membudayakan penalaran dalam mempelajari matematika.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan Mueller & Maher (2009:34) yaitu 

chers concur that reasoning and proof form the foundation of mathematical 

understanding and that learning to reason and justify is crucial for growth in mathematical 

para peneliti sepakat bahwa penalaran dan bentuk pem

pemahaman matematika dan  bahwa belajar untuk bernalar dan membuktikan

pengetahuan matematika). Ball & Bass (dalam Yankelewitz, 2009) mengatakan  

mathematical understanding is impossible without emphasizing reasoni

matematika tidak mungkin tanpa menekankan penalaran).     

Menurut Soedjadi (2000)  ”.... Agar supaya pembudayaan penalaran dapat dicapai, perlu 

diupayakan agar penyajian matematika sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam buku ajar, 

enar diarahkan kepada penataan nalar. Bahan ajar tidak harus selalu yang baru. Bahan ajar 

yang lamapun yang masih ada dalam kurikulum perlu diolah sedemikian rupa sehingga lebih tajam 

Penataan nalar anak disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya, dapat dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode permainan. 

Dengan bermain anak merasa lebih senang dan tidak tegang. Selain itu guru harus dapat 

menghubungkan materi dengan kehidupan yang dialami anak.  

Pecahan merupakan salah satu materi yang dikenalkan mulai kelas III Sekolah Dasar (SD). 

Menurut  Orton (1992) pecahan merupakan suatu bagian penting dari kurikulum pendidikan dasar

apa yang diajarkan tentang pecahan di SD diajarkan
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Menurut Suriasumantri (1988:55) tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama 

terhadap apa yang dianggapnya benar. Ada dua teori kebenaran yang digunakan dalam cara berpikir 

oherensi dan teori korespondensi.  Berdasarkan teori koherensi suatu 

pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan berdasarkan teori korespondensi suatu 

pernyataan adalah benar bila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek 

Soedjadi (2000) menyatakan bahwa pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya 

berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan 

bernalar. Lebih lanjut Soedjadi mengatakan ”... dengan menggunakan kurikulum matematika yang 

bagaimanapun aspek penataan nalar perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran, sehingga proses 

di tetap mengarah kepada tujuan pendidikan matematika.” Ungkapan tersebut 

menunjukkan bahwa pentingnya membudayakan penalaran dalam mempelajari matematika. 

Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan Mueller & Maher (2009:34) yaitu 

chers concur that reasoning and proof form the foundation of mathematical 

understanding and that learning to reason and justify is crucial for growth in mathematical 

bentuk pembuktian merupakan 

membuktikan sangat penting 

Yankelewitz, 2009) mengatakan  

mathematical understanding is impossible without emphasizing reasoning” (pemahaman 

Menurut Soedjadi (2000)  ”.... Agar supaya pembudayaan penalaran dapat dicapai, perlu 

diupayakan agar penyajian matematika sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam buku ajar, 

enar diarahkan kepada penataan nalar. Bahan ajar tidak harus selalu yang baru. Bahan ajar 

yang lamapun yang masih ada dalam kurikulum perlu diolah sedemikian rupa sehingga lebih tajam 

bangan kognitifnya, dapat dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode permainan. 

Dengan bermain anak merasa lebih senang dan tidak tegang. Selain itu guru harus dapat 

Pecahan merupakan salah satu materi yang dikenalkan mulai kelas III Sekolah Dasar (SD). 

kurikulum pendidikan dasar. 

SD diajarkan kembali di sekolah 
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menengah. Oleh karena itu pembelajaran siswa tentang  pecahan di SD harus  optimal. Konsep 

pecahan serta operasi-operasinya harus benar

bilangan pecahan tidak semuda

menangani  pecahan  mungkin jauh

Agar mudah dipahami, maka mengenalkan bilangan pecahan kepada siswa dapat diawali 

dengan menggunakan benda konkrit, misalnya

berbentuk persegi panjang,  lingkaran, dan sebagainya. Kemudian dengan gambar (semi konkrit), 

dan akhirnya mengenalkan simbol pecahan. Dengan menggunakan media tersebut, selain siswa 

lebih mudah memahami konsep b

penalarannya.    

Yankelewizt (2009) mengatakan bahwa ada beberapa bentuk penalaran siswa pada saat 

mengeksplorasi ide pecahan, yaitu penalaran langsung dan tidak langsung. Pada penalaran 

langsung, siswa membuat simpulan dari sebuah pernyataan yang diketahui, misalnya negasi dari 

pernyataan tersebut. Sedangkan pada penalaran tidak langsung, siswa membuat simpulan 

berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui. Pada penalaran ini, untuk mengambil simpulan 

diperlukan premis mayor dan premis minor. 

Berkenaan dengan penalaran siswa dalam menyelesaikan masalah pecahan, penulis 

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu: (1).  Memahami 

masalah, (2). Membuat rencana, (3). Melaksanakan ren

Berikut petikan wawancara berbasis tugas antara penulis (P) dengan siswa (W) pada studi 

pendahuluan.  

P : Silakan dibaca soalnya.

W : Siswa membaca soal .  “Ibu mempunyai 

memberi ibu 
�

�
 meter 

P : Data apa saja yang ada pada soal tersebut?

W : kain ibu 
�

�
 meter, diberi bibi 

P : Mengapa yang ditanyakan “kain ibu sekarang”?

W : Karena ada kata “berapa”

P : Bagaimana menyelesaikannya?

W : Ditambah 

P : Mengapa ditambah?

W : Karena diberi. 
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menengah. Oleh karena itu pembelajaran siswa tentang  pecahan di SD harus  optimal. Konsep 

operasinya harus benar-benar dipahami siswa dengan tepat.  

bilangan pecahan tidak semudah mengenalkan bilangan bulat. Orton (1992) mengatakan 

mungkin jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. 

Agar mudah dipahami, maka mengenalkan bilangan pecahan kepada siswa dapat diawali 

dengan menggunakan benda konkrit, misalnya: coklat batangan, potongan

berbentuk persegi panjang,  lingkaran, dan sebagainya. Kemudian dengan gambar (semi konkrit), 

dan akhirnya mengenalkan simbol pecahan. Dengan menggunakan media tersebut, selain siswa 

lebih mudah memahami konsep bilangan pecahan, siswa juga akan terbiasa menggunakan 

Yankelewizt (2009) mengatakan bahwa ada beberapa bentuk penalaran siswa pada saat 

mengeksplorasi ide pecahan, yaitu penalaran langsung dan tidak langsung. Pada penalaran 

membuat simpulan dari sebuah pernyataan yang diketahui, misalnya negasi dari 

pernyataan tersebut. Sedangkan pada penalaran tidak langsung, siswa membuat simpulan 

berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui. Pada penalaran ini, untuk mengambil simpulan 

diperlukan premis mayor dan premis minor.  

Berkenaan dengan penalaran siswa dalam menyelesaikan masalah pecahan, penulis 

langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu: (1).  Memahami 

masalah, (2). Membuat rencana, (3). Melaksanakan rencana, dan (4). Memeriksa kembali. 

petikan wawancara berbasis tugas antara penulis (P) dengan siswa (W) pada studi 

Silakan dibaca soalnya. 

Siswa membaca soal .  “Ibu mempunyai 
�

�
 meter kain, kemudian bibi

meter kain. Berapa meter kain yang dimiliki ibu sekarang? 

Data apa saja yang ada pada soal tersebut? 

meter, diberi bibi 
�

�
 meter. Ditanyakan kain ibu sekarang

Mengapa yang ditanyakan “kain ibu sekarang”? 

: Karena ada kata “berapa” 

Bagaimana menyelesaikannya? 

Mengapa ditambah? 
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menengah. Oleh karena itu pembelajaran siswa tentang  pecahan di SD harus  optimal. Konsep 

benar dipahami siswa dengan tepat.  Mengenalkan 

h mengenalkan bilangan bulat. Orton (1992) mengatakan untuk 

 

Agar mudah dipahami, maka mengenalkan bilangan pecahan kepada siswa dapat diawali 

: coklat batangan, potongan-potongan kertas 

berbentuk persegi panjang,  lingkaran, dan sebagainya. Kemudian dengan gambar (semi konkrit), 

dan akhirnya mengenalkan simbol pecahan. Dengan menggunakan media tersebut, selain siswa 

ilangan pecahan, siswa juga akan terbiasa menggunakan 

Yankelewizt (2009) mengatakan bahwa ada beberapa bentuk penalaran siswa pada saat 

mengeksplorasi ide pecahan, yaitu penalaran langsung dan tidak langsung. Pada penalaran 

membuat simpulan dari sebuah pernyataan yang diketahui, misalnya negasi dari 

pernyataan tersebut. Sedangkan pada penalaran tidak langsung, siswa membuat simpulan 

berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui. Pada penalaran ini, untuk mengambil simpulan 

Berkenaan dengan penalaran siswa dalam menyelesaikan masalah pecahan, penulis 

langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu: (1).  Memahami 

cana, dan (4). Memeriksa kembali.  

petikan wawancara berbasis tugas antara penulis (P) dengan siswa (W) pada studi 

meter kain, kemudian bibi 

kain. Berapa meter kain yang dimiliki ibu sekarang?  

meter. Ditanyakan kain ibu sekarang 
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P : Coba tulis lengkap apa yang dimaksud Andin!

W : Siswa menulis  
�

�
 + 

�

�

P : Mengapa penyebutnya 15, 

W : karena 5 x 3 = 15 

P : Coba cek lagi soalnya, 

W   : Sudah tepat bu, sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh bibi, 

bukan diberikan kepada bibi. 

Berdasarkan transkrip wawancara berbasis tugas di atas, penulis mencoba menganalisis dan 

menyimpulkan penalaran su

langkah-langkah Polya sebagai berikut.

Dalam memahami masalah subjek (W) dapat menyebutkan data yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis mengapa 

mengungkapkan data-data itu yang diketahui dan mengapa mengatakan itu yang ditanyakan dalam 

soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena munculnya kata perintah 

yaitu “berapa”.  

Dalam merencanakan masalah, subjek (W) akan menggunakan 

Strategi ini merupakan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Dan subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa  menggunakan strategi itu 

dalam menyelesaikan masalah. Argumen subjek (

menjelaskan langkah-langkah garis besar yang akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai 

dengan kondisi soal.  

Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang 

ditetapkan pada saat merencanakan pemecahan masalah yaitu menjumlah dua pecahan yang 

diketahui, yaitu 
�

�
 + 

�

�
. Subjek (W) memberikan argumen yang logis dalam menyelesaikan 

penjumlahan dua pecahan. Ketika ditanya mengapa penyebutnya 15? subjek (W) memberikan 

argumen “Karena 3x5=15”  Selanjutnya subjek (W) menyelesaikannya dengan langkah

pengerjaan yang benar sehingga diperoleh jawaban yang benar, yaitu  

Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah

pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa yakin bahwa solusi yang 

diperoleh merupakan solusi yang benar.  Subjek (W)  memberikan argumen bahwa solusi yang 

diperoleh sesuai dengan kondisi soal, yaitu “sekarang kain ibu lebih pa

bibi”. 
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Coba tulis lengkap apa yang dimaksud Andin! 
�

�
 = 

�

��
 + 

��

��
 = 

��

��
  

Mengapa penyebutnya 15,  

Coba cek lagi soalnya, apa jawaban Andin sudah tepat? 

Sudah tepat bu, sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh bibi, 

bukan diberikan kepada bibi.  

Berdasarkan transkrip wawancara berbasis tugas di atas, penulis mencoba menganalisis dan 

menyimpulkan penalaran subjek (W) dalam menyelesaikan masalah pecahan menggunakan 

langkah Polya sebagai berikut. 

Dalam memahami masalah subjek (W) dapat menyebutkan data yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis mengapa 

data itu yang diketahui dan mengapa mengatakan itu yang ditanyakan dalam 

soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena munculnya kata perintah 

Dalam merencanakan masalah, subjek (W) akan menggunakan strategi “menambahkan”. 

Strategi ini merupakan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Dan subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa  menggunakan strategi itu 

dalam menyelesaikan masalah. Argumen subjek (W) adalah “Karena diberi”. Subjek (W) juga dapat 

langkah garis besar yang akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai 

Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang 

apkan pada saat merencanakan pemecahan masalah yaitu menjumlah dua pecahan yang 

. Subjek (W) memberikan argumen yang logis dalam menyelesaikan 

penjumlahan dua pecahan. Ketika ditanya mengapa penyebutnya 15? subjek (W) memberikan 

umen “Karena 3x5=15”  Selanjutnya subjek (W) menyelesaikannya dengan langkah

pengerjaan yang benar sehingga diperoleh jawaban yang benar, yaitu  
�

�
 + 

�

�

Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah

pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa yakin bahwa solusi yang 

diperoleh merupakan solusi yang benar.  Subjek (W)  memberikan argumen bahwa solusi yang 

diperoleh sesuai dengan kondisi soal, yaitu “sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh 
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Sudah tepat bu, sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh bibi,  

Berdasarkan transkrip wawancara berbasis tugas di atas, penulis mencoba menganalisis dan 

bjek (W) dalam menyelesaikan masalah pecahan menggunakan 

Dalam memahami masalah subjek (W) dapat menyebutkan data yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis mengapa 

data itu yang diketahui dan mengapa mengatakan itu yang ditanyakan dalam 

soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena munculnya kata perintah 

strategi “menambahkan”. 

Strategi ini merupakan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Dan subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa  menggunakan strategi itu 

W) adalah “Karena diberi”. Subjek (W) juga dapat 

langkah garis besar yang akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai 

Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang 

apkan pada saat merencanakan pemecahan masalah yaitu menjumlah dua pecahan yang 

. Subjek (W) memberikan argumen yang logis dalam menyelesaikan 

penjumlahan dua pecahan. Ketika ditanya mengapa penyebutnya 15? subjek (W) memberikan 

umen “Karena 3x5=15”  Selanjutnya subjek (W) menyelesaikannya dengan langkah-langkah 
�

�
 = 

�

��
 + 

��

��
 = 

��

��
. 

Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah-langkah 

pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa yakin bahwa solusi yang 

diperoleh merupakan solusi yang benar.  Subjek (W)  memberikan argumen bahwa solusi yang 

njang, karena diberi oleh 
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D. Simpulan  

Setelah mempelajari beberapa literatur dan melakukan wawancara berbasis tugas, maka 

diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Penalaran adalah proses berpikir khususnya berpikir logis individu berkenaan dengan 

pengambilan kesimpulan atau membuat pernyataan

2. Penalaran sangat diperlukan dalam mempelajari matematika, 

tidak mungkin tanpa menekankan penalaran. 

3. Pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya penataan nalar peserta didik dapat 

berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan bernalar.

4. Penataan nalar peserta didik disesuaikan dengan perk

dalam suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode 

permainan. Dengan bermain peserta didik merasa lebih senang dan tidak tegang. Selain itu guru 

harus dapat menghubungkan mater

5. Penalaran subjek (W) dalam memahami masalah dapat menyebutkan data yang diketahui dan 

yang ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis mengapa 

mengungkapkan data-data itu yang diketa

dalam soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena munculnya kata 

perintah yaitu “berapa”.  

6. Dalam merencanakan masalah, subjek (W) menggunakan strategi yang tepat yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Subjek (W) memberikan argumen 

yang logis mengapa  menggunakan strategi itu dalam menyelesaikan masalah.   

7. Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang 

ditetapkan pada saat merencanakan pemecahan masalah.   Subjek (W) memberikan argumen 

yang logis dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan.  

8. Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah

pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang 

diperoleh merupakan solusi yang benar.  Subjek (W)  memberikan argumen bahwa solusi yang 

diperoleh sesuai dengan kondisi soal.  
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Setelah mempelajari beberapa literatur dan melakukan wawancara berbasis tugas, maka 

diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. 

Penalaran adalah proses berpikir khususnya berpikir logis individu berkenaan dengan 

pengambilan kesimpulan atau membuat pernyataan-pernyataan  dalam menyelesaikan masalah. 

Penalaran sangat diperlukan dalam mempelajari matematika, karena pemahaman matemati

tidak mungkin tanpa menekankan penalaran.  

Pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya penataan nalar peserta didik dapat 

berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan bernalar.
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dalam suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode 
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