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Abstrac—Two aspects of the reasoning involved in learning mathematics is deductive 

reasoning and inductive reasoning. Inductive reasoning Include generalization, 

reasoning analogy, and causality [12]. Therefore, this study aimed to identify the 

stages of Clement [4] to solve the problem by using analogical reasoning of students, 

which is generating the analogy, evaluating the analogy relations, understanding the 

analogous case, and transferring findings. This research is a qualitative research 

because the research is intended to explore, explain, and describe how to identify 

analogous reasoning class VII MTs Surya Buana of the analogy of a given problem. 

The results showed that subjects identified conducted 4 (four) stages according to 

Clement in resolving problems analogy that is generating the analogy, evaluating the 

analogy relations, understanding the analogous case, and transferring findings. 

Abstrak—Dua aspek penalaran yang terlibat dalam pembelajaran matematika adalah 

penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran induktif mencakup 

generalisasi, penalaran analogi, dan sebab akibat [12]. Untuk itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan Clement [4] dalam memecahkan masalah 

dengan menggunakan penalaran analogi siswa, yaitu generating the analogy, 

evaluating the analogy relation, understanding the analogy case, dan transferring 

findings. Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggali, memaparkan, dan mendeskripsikan 

bagaimana mengidentifikasi penalaran analogi siswa kelas VII MTs Surya Buana dari 

masalah analogi yang diberikan. Hasil yang diperoleh bahwa subjek teridentifikasi 

melakukan 4 (empat) tahapan menurut Clement dalam menyelesaikan masalah 

analogi yaitu generating the analogy, evaluating the analogy relation, understanding 

the analogy case, dan transferring findings. 

Kata kunci: Penalaran Analogi, Tahapan Clement 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika melibatkan dua aspek penalaran yaitu penalaran deduktif dan penalaran 
induktif. Penalaran induktif [7] adalah “suatu proses  penggeneralisasian prinsip atau sebuah 
kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus yang ada”. Salah satu jenis penalaran induktif adalah penalaran 
analogi. Analogi adalah membandingkan kesamaan atau perbedaan antara dua hal atau lebih. 
Sedangkan penalaran analogi merupakan proses penalaran yang berkaitan dengan analogi, yaitu proses 
pengambilan kesimpulan yang membicarakan objek-objek, kejadian atau konsep berdasarkan pada 
kemiripan atau kesamaan hubungan antar hal yang sedang dibandingkan. Menurut Mofidi [10], salah satu 
metode efektif yang dapat digunakan oleh para guru untuk mengajarkan konsep matematika adalah dengan 
menggunakan masalah-masalah yang melibatkan penalaran analogi.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, menemukan hubungan yang erat antara 
kemampuan penalaran analogi siswa dengan kemampuan matematisnya. Studi sebelumnya menemukan  
hubungan antara kemampuan penalaran analogi dengan kemampuan matematis siswa [1]. Pengalaman 
dalam menyelesaikan masalah-masalah analogi dan kebiasaan berpikir tentang hubungan antara hal-hal 
yang memiliki kemiripan sifat dapat meningkatkan kemampuan matematis seseorang [8]. 

Mengklasifikasikan analogi menjadi 3 jenis analogi, yaitu analogi klasik, masalah analogi dan analogi 
pedagogik [6]. Menurut Goswami [8], perkembangan kemampuan penalaran analogi seseorang dapat 
diketahui dengan menggunakan soal-soal analogi, salah satunya dengan menggunakan masalah analogi. 
Masalah analogi dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah penalaran analogi. Selain 
itu, Menurut Clement [4], setiap proses penalaran dalam masalah analogi melewati empat tahapan, yaitu 
generating the analogy, evaluating the analogy relation, understanding theanalogy case, dan transferring 
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findings. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penalaran analogi siswa 
dalam memecahkan permasalaha analogi dengan menggunakan tahapan Clement. 

KAJIAN TEORITIS 

Keraf [9] mendefinisikan penalaran sebagai suatu proses berfikir yang berusaha mendapatkan sebuah 

kesimpulan atau fakta baru dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang telah diketahuisebelumnya. 

Menurut Soekadijo[12], penalaran merupakan suatu proses penyusunan sebuah proposisi baru 

berdasarkan proposisi-proposisi yang telah ada sebelumnya yang diketahui atau dianggap benar. 

Proposisi-proposisi ini didapatkan dari pengamatan indra yang dilakukan. Penalaran menurut Fatima [7] 

adalah suatu proses berpikir, mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan bentuk yang bervariasi 

dan pembentukan konsep. Jadi dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir yang 

mengorganisasikan pengetahuan-pengetahuan untuk membentuk sebuah konsep baru atau membuat 

sebuah kesimpulan. Selain itu, ada beberapa jenis penalaran, salah satunya adalah penalaran induktif [7]. 

Penalaran induktif yang dimaksud adalah suatu proses penggeneralisasian prinsip atau sebuah kesimpulan 

berdasarkan fakta-fakta khusus yang ada [7]. Dalam sebuah buku, penalaran induktif dibagi menjadi tiga 

jenis penalaran induktif, yaitu generalisasi, penalaran analogi dan sebab akibat [12,  9]. Disini akan 

dibahas satu dari tiga jenis penalaran induktif tersebut, yaitu penalaran analogi. 

Analogi didefinisikan sebagai satu set masalah yang berisi masalah sumber dan masalah target, 

dimana masing-masing masalah memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan yang dapat dipetakan 

dari masalah sumber ke masalah target [13]. Menurut Keraf [9], analogi adalah membandingkan dua hal 

yang memiliki banyak persamaan. Kesimpulan yang diambil dengan jalan analogi adalah dengan cara 

membandingkan situasi yang satu dengan yang telah ada sebelumnya. Dalam bukunya juga disebutkan 

bahwa hasil dari analogi adalah sebuah kesimpulan yang didapatkan dari dua peristiwa khusus atau lebih, 

yang mirip satu sama lain. Pendapat lain mengatakan analogi merupakan bagian dari penalaran induktif 

yang membicarakan mengenai dua hal yang berlainan,yang dibandingkan persamaan dan perbedaannya 

[12]. Selanjutnya menurut Soekadijo [12], analogi dapat dijadikan sebagai penjelasan atau sebagai 

dasar  penalaran, serta dapat dijadikan sebagai dasar  pengambilan sebuah kesimpulan berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ada. Gentner, Holyoak & Kokinov [6] mendefinisikan penalaran analogi sebagai 

salah satu kemampuan penalaran dengan menggunakan hubungan dari sebuah pola, mencakup 

kemampuan untuk mengetahui pola, mengidentifikasi pengulangan pola dengan variasi-variasi dari setiap 

elemennya, menyimpulkan berdasarkan pola dan mengkomunikasikan kesimpulan tersebut sebagai 

pencapaian akhirnya. Pada dasarnya, penalaran analogi termasuk dalam kemampuan kognitif yang sangat 

erat kaitannya dengan kemampuan representasi seseorang. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa analogi adalah membandingkan beberapa hal berdasarkan pada kesamaan 

atau perbedaanya. Sedangkan penalaran analogi merupakan suatu proses berpikir yang bertujuan untuk 

mendapatkan sebuah kesimpulan atau pengetahuan baru dengan cara melakukan perbandingan antar 

objek analogi atau dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Satu dari tiga jenis 

analogi menurut English [6] yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah masalah analogi. Masalah 

analogi merupakan salah satu jenis analogi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran 

analogi seseorang dalam pemecahan masalah. Jenis analogi ini bergantung pada masalah sumber yang 

siap diselesaikan untuk menyelesaikan masalah baruyang menjadi masalah target [8]. Masalah analogi 

disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk menyelesaikan masalah target, yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah menyelesaikan masalah sumber yang telah diberikan. Langkah-langkah dalam 

penyelesaian masalah sumber tersebut yang selanjutnya akan diterapkan untuk penyelesaian masalah 

target [6].  

Contoh permasalahan analogi seperti yang telah dituliskan oleh English [6] adalah “Sarah memiliki 

52 buku. Buku yang dimiliki Sue, jumlahnya 4 kali lebih banyak  dibandingkan  buku Sarah. Dapatkah 

kamu menemukan jumlah buku Sue? (permasalahan sumber)  Jika jumlah buku Mary adalah 72. Jumlah 

buku Mary 3 kali jumlah buku Peter, berapakah buku Peter? (permasalahan target)”  Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu jumlah buku Peter, permasalahan yang diselesaikan terlebih 

dahulu adalah permasalahan jumlah buku Sue. Setelah didapatkan penyelesaian dari permasalahan awal 

(permasalahan berapa buku Sue), dengan prosedur yang sama, permasalahan mengenai jumlah buku 

Peter dapat diselesaikan. 

Menurut Clement [4], setiap proses penalaran dalam masalah analogi melewati empat tahapan, 

yaitu:1) Generating the analogy, yaitu proses merepresentasikan kondisi dan kemungkinan-kemungkinan 

kesesuaian antara masalah sumber dengan masalah target. Dalam tahap ini diidentifikasi kesesuaian dari 

hal-hal yang diberikan sebagai kondisi awal dalam masalah sumber dan masalah target; 2) Evaluating the 
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analogy relation, yaitu proses memeriksa kembali dengan detail kesesuaian hubungan analogi antara 

masalah sumber dengan masalah target dan menentukan hubungan analogi yang tepat diantara keduanya. 

Dalam tahap ini dilakukan analisis lebih detail mengenai kesesuaian yang telah ditemukan dalam 

tahap generating the analogy untuk diidentifikasi masalah yang bersesuaian dalam masalah sumber dan 

masalah target; 3) Understanding the analogy case, yaitu proses menguji/menganalisis tiap-tiap komponen 

dalam masalah sumber untuk dapat memahami masalah target dengan baik. Dalam tahap ini dilakukan 

penyelesaian masalah sumber serta dianalisis masing-masing kesesuaian dalam masalah sumber dan 

masalah target untuk dapat menentukan metode penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

target;  dan 4)  Transferring findings, yaitu proses mentransfer kesimpulan atau metode penyelesaian 

dari masalah sumber ke masalah target. Dalam tahap ini, metode penyelesaian masalah target yang telah 

didapatkan dalam tahap understanding the analogy case digunakan untuk menyelesaikan masalah target. 

Seseorang dikatakan memiliki masalah jika seseorang tersebut menghadapi suatu situasi dan tidak 

mengetahui secara langsung bagaimana cara menyelesaikannya [14]. Suatu soal dapat menjadi masalah 

bagi seorang siswa karena siswa itu tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat 

digunakan untuk menemukan jawaban soal tersebut, namun soal yang sama itu bukan suatu masalah bagi 

siswa lain yang telah mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat digunakan untuk 

menemukan jawaban soal tersebut.  

Soal matematika dapat merupakan soal rutin  atau soal non rutin. Menurut Yeo [15], siswa secara 

umum takut dalam menyelesaikan soal non rutin karena masalah tersebut biasanya tidak standar, yaitu 

melibatkan solusi yang tidak terduga dan tidak biasa. Dari pernyataan Yeo [15] tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa suatu soal tergolong soal rutin jika untuk menemukan solusinya terdapat suatu 

prosedur yang dapat ditrerapkan secara langsung, sedangkan suatu soal tergolong non rutin jika tidak ada 

prosedur yang dapat diterapkan secara langsung untuk menemukan solusi atau melibatkan solusi yang 

tidak terduga atau tidak biasa. 

Dalam pemecahan masalah dianjurkan menggunakan strategis heuristic [11]. Startegi ini dimaksudkan 

agar dalam proses pemecahan masalah dapat dibuat keputusan berdasarkan analogi, keputusan induktif, 

peragaan, dan mensketsa gambar masalah. Strategi ini menuntut kemampuan menemukan hubungan yang 

ada dan tepat dalam suatu masalah. Lebih lanjut Novick [5] mengatakan bahwa penggunaan analogi 

dalam memecahkan masalah matematika melibatkan masalah sumber dan masalah target. Oleh karena itu, 

English  [6] mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan penalaran analogi dalam memecahkan 

masalah, jika siswa dapat mengidentifikasi apakah ada hubungan antara masalah yang dihadapi (masalah 

target) dengan pengetahuan yang telah dimilikinya (masalah sumber), siswa dapat mengidentifikasi suatu 

struktur masalah sumber yang sesuai dengan masalah target, dan siswa dapat mengetahui bagaimana cara 

menggunakan masalah sumber dalam memecahkan masalah target. Karena keterkaitannya yang erat 

antara pemecahan masalah dan penalaran analogi dan beberapa penjelasan di atas, maka dalam penelitian 

ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang apakah siswa dalam memecahkan masalah matematika 

menggunakan penalaran analogi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell [16] penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial atau masalah manusia. Yin [17] menyatakan bahwa 

jenis penelitian kualitatif lebih menonjolkan proses dan makna dalam perspektif subjek. Lebih lanjut 

menurut Yin ada lima ciri penelitian kualitatif: mempelajari arti dari kehidupan masyarakat dan dalam 

kondisi dunia nyata, mewakili pandangan dan aspirasi masyarakat, meliptui kondisi kontekstual, 

menyumbangkan wawasan tentang konsep yang ada yang membantu menjelaskan perilaku sosial 

manusia, dan menggunakan lebih dari satu sumber bukti. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali, 

memaparkan dan mendeskripsikan bagaimana mengidentifikasi siswa kelas VII MTs Surya Buana dari 

masalah analogi yang diberikan menggunakan penalaran analogi. Subjek penelitian ini adalah 27 orang 

siswa kelas VII MTs Surya Buana  Malang tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik penugasan dan wawancara.  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar tugas (masalah analogi) dan wawancara. Lembar 

tugas berupa masalah sumber dan masalah target. Permasalahannya adalah  “Alana penjual jus jeruk. 

Pada hari senin Alana menghabiskan 7 kantong buah jeruk. Pada hari selasa Alana menghabiskan  
 

 
  

kantong jeruk seperti pada hari senin. Berapa kantong yang dihabiskan Alana pada hari selasa? (Sumber 
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Analogi). Bu Linda wali kelas VIID,  
 

 
  dari siswanya suka bermain olahraga.  Dari siswa yang suka 

bermain olahraga, ada  
 

 
  siswa yang bermain sepak bola. Berapa siswa Bu linda yang bermain sepak 

bola? (Target Analogi)” 

Prosedur penelitian dilakukan dengan memberikan soal tentang masalah analogi kepada seluruh siswa 

kelas VII MTs Surya Buana  Malang tahun pelajaran 2014/2015. Pertama, siswa diberikan soal yang 

terkait dengan masalah sumber. Setelah siswa menjawab masalah sumber dan dikumpulkan, dilanjutkan 

dengan memberikan masalah target untuk dikerjakan. selanjutnya hasil jawaban siswa dikelompokkan 

berdasarkan adanya indikasi penalaran analogi atau tidak. Indikasi siswa melakukan penalaran analogi 

dilihat dari benar jawabannya. Kemudian dilakukan analisis lebih mendalam tentang terjadinya tahapan 

Clement dalam penyelesaian permasalahan  dengan melakukan wawancara pada beberapa siswa. 

Beberapa orang siswa diambil secara acak dengan asumsi masing-masing memiliki kemampuan 

matematika yang sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Peneliti melakukan wawancara 

berdasarkan hasil jawaban tes yang telah dilakukan. Selanjutnya dianalisis data hasil tes dan wawancara 

mengacu pada tahapan-tahapan penalaran dengan masalah analogi menurut Clement [4] yaitu generating 

the analogy, evaluating the analogy relation, understanding the analogy case, dan transferring findings. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa kelas VII MTs Surya Buana  Malang tahun pelajaran 

2014/2015 menggunakan penalaran analogi dalam menyelesaikan masalah analogi. Siswa menggunakan 

masalah sumber untuk menyelesaikan masalah target. Penggunaan analogi dalam memecahkan masalah 

matematika melibatkan masalah sumber dan masalah target [5]. Siswa mampu mengidentifikasi apa ada 

hubungan antara masalah target dengan pengetahuan yang dimilkin sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 

English  [6] mengatakan bahwa bahwa seseorang dikatakan melakukan penalaran analogi dalam 

memecahkan masalah, jika siswa dapat mengidentifikasi apakah ada hubungan antara masalah yang 

dihadapi (masalah target) dengan pengetahuan yang telah dimilikinya (masalah sumber), siswa dapat 

mengidentifikasi suatu struktur masalah sumber yang sesuai dengan masalah target, dan siswa dapat 

mengetahui bagaimana cara menggunakan masalah sumber dalam memecahkan masalah target. 

Ada beberapa hasil wawancara lebih lanjut dengan siswa untuk mengecek apa tahapan Clement 

dilakukan. Ada dua hasil cuplikan wawancara yang dapat ditampilkan sebagai berikut. 

Hasil jawaban S1 dan cuplikan wawancara sebagai berikut. 

 

 

GAMBAR 1. HASIL JAWABAN SUBYEK 1 UNTUK MASALAH SUMBER 

 

 

GAMBAR 2. HASIL JAWABAN SUBYEK 1 UNTUK MASALAH TARGET 

 

P : apa yang kamu pikirkan ketika melihat soal P1 dan P2 
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S1 : hmmm...... 

P : Mirip ngak soal P1 dan P2? 

S1 : tidak mirip 

P : coba dibaca ulang soal P1 

S1 : Membaca soal P1 sampai selesai. 

P : apa maksud dari soal P1 

S1  : mencari kantong yang dihabiskan pada hari selasa bu... 

P : selanjutnya bagaimana? 

S1 : karena hari senin ada 7 kantong. Berarti 7 kantong (dengan menulis bilangan tujuh “7” pada 

lembar jawaban)... terus hari senin 2/5 (menuliskan  lagi tanda kali “×” dan bilangan “2/5”). 

Hasilnya sama dengan 14/5. S1 menyederhanakan menjadi 2 4/5 kantong. 

P : Bagus. Terus bagaimana dengan soal P2 

S1  : siswa membaca soal P2 

P : bagaimana soal P1 dan P2? 

S1 : Mirip bu. 

P : apa yang ditanyakan pada soal P2 

S1 : yang suka main sepak bola bu.... 

P : bisa kamu jawab? 

S1 : bisa buuu....yang ditanya pemain sepak bola. Terus yang suka olahraga kan 4/5 (sambil 

menulis bilangan 4/5) terus yang suka sepak bola setengahnya (selanjutnya S1 menuliskan 

tanda “×” dan ½). Jadi  yang suka sepak bola 2/5 siswa (menuliskan hasilnya 2/5). 

P : bagaiamana.. bisa kan kerjakan soal P1 dan P2 

S1 : bisa 

GAMBAR 3. KUTIPAN WAWANCARA SUBYEK 1 

 

Dari hasil jawaban dan cuplikan wawancara dengan dengan subyek S1 dapat diidentifikasi. Pada 

tahap generating the analogy, siswa mampu merepresentasikan kondisi yang sesuai dari masalah sumber 

dan masalah target sama persis dengan yang diberikan seperti dalam soal. Mampu menjelaskan dengan 

kalimatnya sendiri mengenai hal-hal yang ditanyakan dan diketahui. Siswa mampu menjelaskan soal P1 

(masalah sumber) dan P2 (masalah target)  menurut kalimatnya sendiri. 

 

S1 : karena hari senin ada 7 kantong. Berarti 7 kantong (dengan menulis bilangan tujuh “7” pada 

lembar jawaban)... terus hari senin 2/5 (menuliskan  lagi tanda kali “×” dan bilangan “2/5”). 

Hasilnya sama dengan 14/5. S1 menyederhanakan menjadi 2 4/5 kantong. (soal P1) 

dan 

S1 : bisa buuu....yang ditanya pemain sepak bola. Terus yang suka olahraga kan 4/5 (sambil 

menulis bilangan 4/5) terus yang suka sepak bola setengahnya (selanjutnya S1 menuliskan 

tanda “×” dan ½). Jadi  yang suka sepak bola 2/5 siswa (menuliskan hasilnya 2/5). (Soal P2) 

GAMBAR 4. TAHAPAN GENERATING THE ANALOGY PADA SUBYEK 1 

 

Tahapan Evaluating the analogy relation, siswa menyatakan bahwa soal P1 dan P2 mirip. Artinya 

siswa dapat mengidentifikasi bahwa soal P1 (masalah sumber) dengan soal P2 (masalah target) memiliki 

kesesuain masalah yang sama.  

 

P : bagaimana soal P1 dan P2? 

S1 : Mirip bu. 

GAMBAR 5. TAHAPAN EVALUATING THE ANALOGY RELATION PADA SUBYEK 1 

 

Tahapan Understanding the analogy case, siswa menyelesaikan soal P1. Siswa memahami kasus 

analogi yang sedang dihadapi dan mampu menyelesaikan masalah dari P1. Sedangkan untuk tahapan 

Transferring findings, karena siswa mampu menyelesaiakan soal P1, dan melihat ada kemiripian soal P1 

dan P2, maka siswa mampu menyelsaiakan soal P2 dengan benar. Siswa mampu menghubungkan relasi 

antara masalah P1 sebagai masalah sumber dengan masalah P2 sebagai masalah target. 
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Selanjutnya cuplikan wawancara siswa lainnya (subyek 2)  dapat ditampilkan sebagai berikut. 

 

 

GAMBAR 6. HASIL JAWABAN SUBYEK 2 UNTUK MASALAH SUMBER 

 

 

GAMBAR 7. HASIL JAWABAN SUBYEK 2 UNTUK MASALAH TARGET 

  

Kutipan wawancara subyek 2 sebagai berikut. 

 

P : apa yang kamu pikirkan ketika melihat soal P1 dan P2 

S2 : hmmm...... 

P : Mirip ngak soal P1 dan P2? 

S2 : tidak mirip 

P : coba dibaca ulang soal P1 

S2 : Membaca soal P1 sampai selesai. 

P : apa maksud dari soal P1 

S2 : pertama-tama tulis 7. Karena 7 itu tujuh persatu... (menuliskan bilangan 7) 

P : selanjutnya... 

S2 : ini ditambahkan atau dikalikan bu..... 

P : menurut kamu gimana? Ditambah atau dikalikan? 

S2 : kayaknya dikalikan bu...7 ini kemudian di kalikan 2/5 karena Alana menghabiskan 2/5 

kantong jeruk seperti pada hari senin (sambil menuliskan bilangan 2/5). Terus tujuh dikalikan 

2/5 sama dengan 14/5 (sambil menuliskan hasil perkaliannya 14/5). Jika dijadikan pecahan 

campuran sama dengan 2 4/5. 

P : Bagus. Terus bagaimana dengan soal P2 

S2  : (S2 membaca ulang soal P2)...... 

P : apa ada kemiripan soal P1 dan P2? 

S2 : siswa membaca soal P2....(sambil mikir). Ada bu.... 

P : bisa kamu jawab soal P2 

S2 : bisa bu....  kemudian S2 (mengatakan sambil menulis) tulis 4/5 terus dikalikan 1/2 . karena 

empat dibagi 2 sama dengan 2 maka hasilnya sama dengan 2/5 maksudnya yang ditanya 

pemain sepak bola. Yang suka olahraga 4/5 trus yang suka sepak bola setengahnya. Jadi  yang 

suka sepak bola 2/5 siswa. 

P : sekarang... mengerjakan soal P1 dan P2, mirip ngak? 

S2 : Mirip bu... 

P : kalau ada soal seperti ini, bisan kan menjawabnya? 

S2 : bisa bu... 

GAMBAR 8. KUTIPAN WAWANCARA SUBYEK 2 
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Dari hasil jawaban dan cuplikan wawancara dengan dengan subyek S2 dapat diidentifikasi. Pada 

tahap generating the analogy, siswa mampu merepresentasikan kondisi yang sesuai dari masalah sumber 

dan masalah target sama persis dengan yang diberikan seperti dalam soal. Mampu menjelaskan dengan 

kalimatnya sendiri mengenai hal-hal yang ditanyakan dan diketahui. Siswa mampu menjelaskan soal P1 

(masalah sumber) dan P2 (masalah target)  menurut kalimatnya sendiri. 

 

P : apa maksud dari soal P1 

S2 : pertama-tama tulis 7. Karena 7 itu tujuh persatu... (menuliskan bilangan 7) 

P : selanjutnya... 

S2 : ini ditambahkan atau dikalikan bu..... 

P : menurut kamu gimana? Ditambah atau dikalikan? 

S2 : kayaknya dikalikan bu...7 ini kemudian di kalikan 2/5 karena Alana menghabiskan 2/5 

kantong jeruk seperti pada hari senin (sambil menuliskan bilangan 2/5). Terus tujuh 

dikalikan 2/5 sama dengan 14/5 (sambil menuliskan hasil perkaliannya 14/5). Jika 

dijadikan pecahan campuran sama dengan 2 4/5. 

dan 

S2 : bisa bu....  kemudian S2 (mengatakan sambil menulis) tulis 4/5 terus dikalikan 1/2 . 

karena empat dibagi 2 sama dengan 2 maka hasilnya sama dengan 2/5 maksudnya yang 

ditanya pemain sepak bola. Yang suka olahraga 4/5 trus yang suka sepak bola 

setengahnya. Jadi  yang suka sepak bola 2/5 siswa. 

GAMBAR 9. TAHAPAN GENERATING THE ANALOGY PADA SUBYEK 2 

 

Tahapan Evaluating the analogy relation, siswa menyatakan bahwa soal P1 dan P2 mirip. Artinya 

siswa dapat mengidentifikasi bahwa soal P1 (masalah sumber) dengan soal P2 (masalah target) memiliki 

kesesuain masalah yang sama.  

 

P : apa ada kemiripan soal P1 dan P2? 

S2 : siswa membaca soal P2....(sambil mikir). Ada bu.... 

GAMBAR 10. TAHAPAN EVALUATING THE ANALOGY RELATION PADA SUBYEK 2 

 

Tahapan Understanding the analogy case, siswa menyelesaikan soal P1 dan memahami soal P2. 

Pada tahapan ini siswa memcoba memahami kasus dari masalah P1 dan P2. Siswa mampu memahami 

dan menyelesaikan masalah P1 sebagai masalah sumber. selanjutnya siswa melakukan tahapan 

Transferring findings dengan menyelesaiakn masalah  P2. Siswa dapat mencari hubungan antara masalah 

P1 dan P2 dengan melihat kesamaan yang ada. Sehingga siswa mampu mentransfer secara prosedural 

hasil jawaban P1 sebagai masalah sumber untuk menjawab P2 sebagai masalah target. 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terlihat bahwa S1 dan S2 melalui masing-masing tahapan 

penalaran masalah analogi dengan proses yang hampir sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari 

Malhotra [7] yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok yang terlihat ketika mereka 

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penalaranan analogi. Menurut Clement [4], 

seseorang melakukan proses penalaran pada masalah analogi jika melakukan 4 tahapan tersebut. Subyek  

S1 dan S2 terlihat melakukan 4 tahapan penyelesaian masalah dengan penalaran analogi yaitu  generating 

the analogy, evaluating the analogy relation, understanding the analogy case,  transferring findings, dan 

Transferring findings. Walaupun subyek S1 dan S2, awalnya mengalami kesulitan dalam 

menghubungkan dua permsalahan yang ada yaitu antara masalah sumber dan masalah target. Mereka 

mampu melakukan evaluasi relasi analogi yang terjadi antara masalah sumber dan masalah target. Mereka 

memahami bahwa solusi kedua kasus tersebut mirip (analog). Akhirnya subyek  S1 dan S2 mampu 

memecahkan kedua masalah tersebut. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Ada beberapa siswa melakukan penalaran analogi dalam menyelesaikan permasalahan matematis. 

Siswa yang menggunakan penalaran analogi dalam menyelesaikan masalah matematika melakukan 4 

(empat) tahapan menurut Clement yaitu generating the analogy, evaluating the analogy relation, 
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understanding the analogy case, dan transferring findings. Pada tingkatan sekolah menengah pertama, 

siswa dapat melakukan penalaran analogi. Artinya siswa mampu mecari hubungan antara apa yang 

pernah dipelajari untuk digunakan pada apa yang sedang dipelajari atau pada masalah yang sedang 

dihadapi. Oleh karena itu, para pengajar perlu memberikan masalah-masalah analogi yang mampu 

meningkatkan pemahaman siswa.  

Penelitian ini tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh siswa sekolah menengah tingkat pertama. 

Hal ini disebabkan subyek tidak menggunakan sampel lebih banyak dan berbagai sekolah menengah 

tingkat pertama. Studi ini hanya pada siswa sekolah menegah pertama Surya Buana di kelas VII.  Dalam 

penelitian ini masih banyak hal-hal yang harus dilakukan diantaranya, melihat kemampuan verbalnya, 

mengambil subyek lagi untuk melihat keempat tahapan telah dilakukan. Selain itu, melakukan wawancara 

lebih mendalam pada subyek-subjek penelitian sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat. 

Diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi. 
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