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Abstrak— Kemampuan bernalar sangat dibutuhkan bagi siswa dalam memahami 

materi dan konsep matematika. Berdasarkan usia perkembangan anak, kemampuan 

bernalar siswa SMP sudah memasuki jenjang penalaran formal. Dalam penalaran 

tersebut terdapat beberapa tahapan antara lain; penalaran proporsional, pengontrol 

variabel, penalaran probabilistik, penalaran korelasional, dan penalaran kombinatorik. 

Penalaran proporsional adalah salah satu penalaran dasar yang harus dikuasai siswa 

agar dapat memecahkan masalah proporsi dengan baik. Dalam penalaran proporsional 

terdapat 5 level dari tingkatan rendah sampai tingkatan tinggi yaitu  level kualitatif, 

aditif, pramultiplikatif, multiplikatif implisit dan multiplikatif. Belum pahamnya guru 

mengenai soal yang membangun kemampuan penalaran proporsional menyebabkan 

guru belum dapat membedakan level kemampuan penalaran proporsional yang 

dikuasai oleh peserta didiknya. Sehingga dalam proses pembelajaran, pengembangan 

kemampuan penalaran proporsional belum banyak dilakukan. Hal tersebut berakibat, 

kemampuan penalaran proporsional siswa dalam setiap levelnya belum maksimal. 

Kata kunci: penalaran proporsional, karakteristik soal, mengembangkan 

kemampuan guru  

I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Pendidikan khususnya Matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan sebagai tolak ukur 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika menjadi dasar dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan lainnya. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan 

intelektual tingkat tinggi yang melibatkan kemampuan penalaran yang logis, sistematis, kritis, cermat, 

dan kreatif dalam mengkomunikasikan gagasan atau dalam memecahkan masalah. Salah satu cara untuk 

meningkatkannya adalah dengan mengembangkan kemampuan penalaran siswa. Kemampuan bernalar 

sangat erat kaitannya dengan bagaimana manusia-manusia mencapai kesimpulan-kesimpulan tertentu 

baik dari pernyataan langsung maupun tidak langsung. Menurut Prof Dr. Daldiyono (2006:135) 

“Penalaran adalah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan.” Penalaran 

matematika yang mencakup kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis merupakan ranah 

kognitif matematik yang paling tinggi. Sehingga dalam pembelajaran matematika, kemampuan penalaran 

sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan usia perkembangan anak, siswa SMP seharusnya sudah berada pada tahap operasi 

formal. Dimana pada tingkatan ini, seorang anak telah menguasai operasi mental yang kompleks dan 

menyangkut konsep konkrit dan abstrak. Sehingga pada tahap ini, seorang anak sudah dapat menyusun 

hipotesis. Di dalam penalaran formal, Piagiet dan Inhelder (dalam Muh.Nur: 1991) mengklasifikasikan 

menjadi lima jenis yaitu penalaran proporsional, pengontrol variabel, penalaran probabilistik, penalaran 

korelasional dan penalaran kombinatorik. Dalam hal ini penalaran proporsional merupakan salah satu 

penalaran dasar yang diperlukan saat mempelajari matematika. Piaget mendefinisikan penalaran 

proporsional sebagai suatu struktur kualitatif yang memungkinkan pemahaman sistem-sistem fisik 

kompleks yang mengandung banyak faktor. Pemahaman sistem fisik kompleks adalah pemahaman yang 

berkaitan dengan proposisi atau rasio. Kemudian Lamon (2008) memberikan pendapat yaitu 

“proportional reasoning involves the deliberate use of multiplicative relationships to compare quantities 

and to predict the value of one quantity based on the values of another”, yang dapat diartikan sebagai 

penalaran proporsional melibatkan kegunaan pertimbangan dari hubungan multiplikatif untuk 

membandingkan kuantitas dan untuk memprediksi nilai dari suatu kuantitas berdasarkan kuantitas yang 
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lain. Sehingga dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penalaran proporsional merupakan aktivitas 

mental yang mampu memahami relasi perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas lain melalui 

hubungan multiplikatif. 

Dalam pelajaran matematika terdapat banyak konsep yang mengharuskan siswa untuk 

menggunakan penalaran proporsionalnya. Penalaran proporsional dapat menjadi petunjuk tinggi 

rendahnya penguasaan matematika siswa pada pokok bahasan yang melibatkan masalah perbandingan. Di 

dalam penalaran proporsional terdapat beberapa level penalaran yaitu level kualitatif, level aditif, level 

pra multiplikatif, level multiplikatif implisit dan level multiplikatif (Johar: 2005). Masing-masing level 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran proporsional yaitu melalui pemecahan masalah matematika. Dengan adanya soal pemecahan 

masalah matematika, siswa dapat mencari penyelesaian masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan 

mereka sehingga  kemampuan penalaran proporsional dapat berkembang dan meningkat.  

Guru sebagai ujung tombak pendidikan hendaknya mengajarkan matematika tidak hanya sekadar 

mengajarkan tentang fakta-fakta tetapi harus dapat mengembangkan kemampuan siswa. Oleh karena itu, 

guru seharusnya dapat memfasilitasi siswa untuk menjadi pemikir dan pemecah masalah yang lebih baik 

dengan menyediakan masalah (soal) yang dapat mengarahkan siswa pada perkembangan ketrampilan 

bernalar yaitu kemampuan penalaran proporsional. Belum pahamnya guru mengenai karakteristik soal 

penalaran proporsional dalam setiap levelnya menyebabkan guru hanya memberikan soal yang ada di 

buku teks matematika saja. Padahal kemampuan penalaran proporsional siswa berbeda-beda. Hal tersebut 

menyebabkan kemampuan penalaran proporsional siswa kurang dapat berkembang dengan baik. 

 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa yang dimaksud 

penalaran proporsional, bagaimana karakteristik soal penalaran proporsional dalam setiap levelnya dan 

bagaimana cara guru mengembangkan kemampuannya dalam membuat soal penalaran proporsional ? 

 

c. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengertian penalaran 

proporsional, untuk mengetahui karakteristik soal penalaran proporsional dalam setiap levelnya serta 

untuk  mengetahui bagaimana cara guru mengembangkan kemampuannya dalam membuat soal penalaran 

proporsional 

 

d. Manfaat  

Manfaat yang dari penulisan artikel ini adalah sebagai kajian teoritis mengenai analisis tentang 

penalaran proporsional, karakteristik soal penalaran proporsional dalam setiap levelnya serta cara guru 

mengembangkan kemampuannya dalam membuat soal penalaran proporsional.  

II. PEMBAHASAN 

Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik yang 

berkaitan dengan bilangan dan kalkulasi (Soedjadi, 2000:11). Matematika mampu membantu siswa dalam 

membentuk pribadinya kearah yang lebih baik dan siap dalam menghadapi perkembangan zaman. Karena 

dalam matematika, siswa akan dituntut secara aktif dalam berpikir, seperti menghitung, mengukur, 

menurunkan dan menggunakan rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran matematika itu sendiri, yaitu melatih dan menumbuhkan cara berpikir siswa secara 

sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten, serta mengembangkan sikap gigih dan percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah (Sunardi, 2009:2). Sehingga dalam belajar matematika lebih menekankan dalam 

dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil esperimen atau observasi. Berdasarkan hal tesebut 

penalaran mempunyai peran yang cukup besar dalam pembelajaran matematika. 

Menurut La Misu  dan Kadir (2013) penalaran adalah proses berpikir logis dengan logika ilmiah 

untuk menarik kesimpulan berupa pernyataan baru yang nilai kebenarannya telah disepakati. Sedangkan 

Bonheski (dalam Firman, 1996:40) menyatakan bahwa penalaran adalah cara berpikir yang berusaha 

memahami atau menurunkan objek yang belum diketahui. Penalaran menurut Fadjar Shadiq adalah suatu 

proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka 

membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya 

telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa penalaran dapat dipahami sebagai proses penggambaran kesimpulan yang berdasarkan fakta-fakta 

atau asumsi yang telah dibenarkan. Sedangkan berpikir adalah suatu kegiatan mental yang menggunakan 
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akal budi untuk menemukan pernyataan baru, tetapi tidak selalu menggunakan logika dan tidak bersifat 

analitis. Sehingga penalaran merupakan hal yang penting dalam berfikir.  

Mempelajari tentang kemampuan penalaran siswa tentu akan berkaitan dengan bahasan mengenai 

perkembangan intelektual anak. Menurut teori Piaget (dalam La Misu dan Kadir, 2013:266) bahwa setiap 

individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual, yaitu: 

(1) Tingkat berpikir sensorimotor usia 0-2 tahun; 

(2) Tingkat berpikir pra-operasional usia 2 - 7 tahun; 

(3) Tingkat berpikir operasi konkrit usia 7-12 tahun; 

(4) Tingkat berpikir operasi formal usia 12 tahun ke atas. 

Dalam hal ini siswa SMP sudah termasuk kedalam kategori tingkat berfikir formal. Pada tingkatan formal 

ini anak telah menguasai operasi mental yang kompleks dan menyangkut konsep konkrit dan abstrak. 

Anak yang mencapai tahap ini telah mampu menyusun hipotesis. 

Di dalam penalaran formal juga terdapat tahapan-tahapan dimulai dari tingkatan yang rendah 

sampai ke tingkat yang lebih tinggi antara lain penalaran proporsional, pengontrol variabel, penalaran 

probabilistik, penalaran korelasional dan penalaran kombinatorik. Salah satu  penalaran yang penting 

untuk dikembangkan aalah penalaran proporsional. Penalaran proporsional yang tidak berkembang dapat 

mengakibatkan beberapa masalah, misalnya kesalahan dalam memahami pelajaran yang diberikan, 

kesalahan dalam mengerti maksud soal, dan kesalahan dalam menjawab soal. Kesalahan dalam mengerti 

maksud soal dapat mengakibatkan jawaban yang salah sehingga nilai siswa menjadi rendah (Ratna: 

2012). 

Piaget mendefinisikan Penalaran Proporsional sebagai suatu struktur kualitatif yang 

memungkinkan pemahaman sistem-sistem fisik kompleks yang mengandung banyak faktor. Pemahaman 

sistem fisik kompleks adalah pemahaman yang berkaitan dengan proposisi atau rasio. Misalnya, diketahui 

perbandingan antar a dan b adalah 3, a dan c adalah 2. Berapa perbandingan a dan c? Untuk menjawab 

pertanyaan ini, proses berpikir anak berada pada penalaran proporsional. Berdasarkan pendapat tersebut 

penalaran proporsional dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan berfikir yang didasari pada konsep 

ratio dan proporsi untuk memahami hubungan-kuantitatif antara objek-objek. 

Berdasarkan hasil penelitian Johar (2005) terdapat 5 level dalam penalaran proporsional: 

Level 1. Penalaran kualitatif 
Penalaran siswa hanya didasarkan pada hubungan kualitatif, seperti “menjadi 

bertambah/berkurang”, tanpa menjelaskan berapa atau bagaimana “penambahan”/ ”pengurangannya”. 

Untuk menentukan kuantitas yang ditanyakan pada masalah mencari satu nilai yang belum diketahui 

dalam perbandingan, ciri-ciri siswa dalam menjawab biasanya: 

a) Menggunakan strategi “hitungan tidak berpola”. 

b) Menggunakan algoritma tanpa dasar konseptual. 

Contoh: Jika 1 meter pita dapat dipotong menjadi 4 bagian. Maka 3 meter pita dapat dipotong 

menjadi... bagian. 

Level 2. Penalaran aditif 
Penalaran siswa didasarkan pada hubungan aditif (untuk "bilangan pengali" bulat dan pecahan), 

baik untuk menyelesaikan masalah mencari satu nilai yang belum diketahui, maupun untuk 

menyelesaikan masalah membandingkan rasio.  

Contoh: Siska ingin membuat roti. Untuk 165 gram tepung terigu Siska mencampurkan 50 gram 

mentega. Jika Siska ingin menggunakan 660 gram tepung terigu pada resep yang sama, berapa gram 

mentega yang dibutuhkan Siska? 

165 menjadi 660        660-165 = 495 

50 menjadi x;             x = 50 + 495 = 550 

Level 3. Penalaran pra-multiplikatif  
Penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikatif, namun terbatas pada masalah yang 

melibatkan “bilangan pengali” bulat. Sedangkan jika “bilangan pengali” pecahan siswa menggunakan 

hubungan aditif atau membandingkan sisa pembagian (rasio sama jika sisa pembagian sama), baik untuk 

menyelesaikan masalah mencari satu nilai yang belum diketahui, maupun untuk menyelesaikan masalah 

membandingkan rasio. 

Contoh: Pak Joko mempunyai 
 

 
 hektar sawah yang ditanami padi. Untuk memupuk lahan tersebut 

dia membutuhkan  
 

 
 ton pupuk. Jika Pak joko hanya mempunyai lahan sawah  

 

 
 hektar saja. Berapa 

pupuk yang dibutuhkan Pak Joko? 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

1104 

 

Level 4. Penalaran multiplikatif implisit 
Penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikateif secara bertahap, karena didasarkan pada 

replikasi dan pola (sering dikenal dengan strategi building up), baik jika “bilangan pengali” bulat maupun 

pecahan. Dengan demikian siswa menggunakan hubungan multiplikatif tidak secara sadar (implisit), baik 

untuk menyelesaikan masalah mencari satu nilai yang belum diketahui, maupun untuk menyelesaikan 

masalah membandingkan rasio. 

Contoh: Pak Wahyu berkendara sepeda motor dari kota Jember ke Malang. Jika kecepatan sepeda 

motor Pak Wahyu 60 km/jam, maka ia membutuhkan waktu  
 

 
 jam. Jika ia menambah kecepatan 

menjadi 80 km/jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota Jember  

Level 5. Penalaran multiplikatif  
Penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikatif, baik untuk menyelesaikan masalah 

mencari satu nilai yang belum diketahui, maupun untuk menyelesaikan masalah membandingkan rasio. 

Contoh: Neni dan Kiki ingin membuat sirup. Jika Neni mencampur 3 gelas air putih dengan 2 

gelas sirup lemon dan Kiki mencampur 5 gelas air putih dengan 4 gelas sirup lemon. Minuman siapakah 

yang paling terasa lemon? 

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan tentang karakteristik soal dalam 

menyelesaikan masalah mencari nilai yang belum diketahui dan membandingkan rasio yang terlihat 

dalam Tabel 1. 

TABEL 1. TIPE SOAL PENALARAN PROPORSIONAL DAN KARAKTERISTIK MASALAH 

Tipe Soal Masalah Contoh 

Masalah mencari 

satu nilai yang 

belum diketahui 

(bentuk a:b = c: 

?) 

Menemukan satu 

kuantitas (yaitu d), jika 

diberikan tiga kuantitas 

dari proporsi (yaitu a, b, 

dan c), sedemikian 

sehingga a:b = c:d atau 

d

c

b

a
  

Masalah mencampurkan sirup 

dan air 

Bu Hasan mencampurkan 2 

sendok sirup dengan 50 ml air. 

Jika Bu Siti ingin menggunakan 5 

sendok sirup untuk dicampurkan 

dengan air, berapa ml air yang 

digunakan agar kekentalan air 

sirup sama dengan campuran 

buatan Bu Hasan? 

Masalah 

membandingkan 

rasio 

(bentuk a: b = 

c:d) 

Menentukan hubungan  

antar hubungan 

(hubungan tingkat ke-

dua) dari  kuantitas-

kuantitas a, b, c, dan d. 

Masalah menentukan campuran 

yang lebih kental 

Ani dan Budi mencampurkan 

sirup dan air dengan 

menggunakan aturan yang 

berbeda. Ani mencampurkan 3 

sendok sirup dengan 90 ml air. 

Sedangkan Budi mencampurkan 

12 sendok sirup dengan  240 ml 

air. Campuran siapakah yang lebih 

kental? 

 
Berdasarkan hasil penelitian Rahma diatas maka  karakteristik soal pada setiap tipe dan level penalaran 

proporsional disajikan pada Tabel 2. 

TABEL 2. KARAKTERISTIK SOAL SETIAP LEVEL DALAM PENALARAN PROPORSIONAL 

Tipe soal Level Karakteristik soal Contoh soal 

Missing value 

problem 

(mencari satu 

nilai yang 

belum 

diketahui) 

dan numerical 

comparison 

Kualitatif  Soal penalaran 

yang diungkapkan 

melalui kata-kata 

seperti” menjadi 

bertambah atau 

berkurang” 

 konsep dalam 

penalaran ini tidak 

 Ibu memotong setiap 1 

kue menjadi 5 bagian, 

jika ia mempunyai 2 

kue maka akan 

dipotong 

menjadi...bagian 
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Tipe soal Level Karakteristik soal Contoh soal 

(membanding

kan rasio) 

dijelaskan 

(Ket: soal hanya 

memuat penalaran 

yang sederhana 

diungkapkan dengan 

kata seperti menjadi 

bertambah dan 

berkurang ) 

Aditif  menggunakan 

hubungan aditif 

pada bilangan bulat 

dan pecahan  

(Ket: soal melibatkan 

operasi penjumlahan 

pada bilangan bulat 

dan pecahan ) 

 Seorang penjahit 

memotong setiap 3 pita 

menjadi 9 bagian. Jika 

ia mempunyai 9 pita 

maka akan 

mendapat...bagian 

 Seorang penjahit 

memotong 
 

 
 meter pita 

menjadi 5 bagian. Jika 

ia mempunyai 2 meter 

pita maka ia akan 

mendapat ...bagian 

Pra 

multiplik

atif 

 menggunakan 

hubungan 

multiplikatif 

terbatas pada 

bilangan bulat  

 menggunakan 

hubungan 

multiplikatif 

terbatas pada 

bilangan pecahan 

(Ket: soal melibatkan 

berbagai operasi 

pada bilangan bulat 

atau pada bilangan 

pecahan ) 

Ibu mempunyai 1 pita 

sepanjang 30 cm dan 

dipotong menjadi 2 

bagian. Jika ibu 

mempunyai 45 cm maka 

ibu akan mendapat 

potongan pita...bagian 

  

Multiplik

atif 

implisit 

 Menggunakan 

hubungan 

multiplikatif 

secara bertahap 

pada bilangan 

bulat dan pecahan 

(Ket: soal melibatkan 

beberapa operasi 

pada bilangan bulat 

dan pada bilangan 

pecahan ) 

Ibu mempunyai 1 pita 

sepanjang 
 

 
 meter 

dipotong menjadi 2 

bagian. Jika ibu 120 cm 

maka ia akan mendapat 

potongan pita...bagian 

multiplik

atif 
 Menggunakan 

hubungan 

multiplikatif pada 

bilangan bulat  dan 

pecahan  

(Ket: soal melibatkan 

berbagai operasi 

pada bilangan bulat 

dan pada bilangan 

pecahan ) 

 Ibu mempunyai 
 

 
 meter 

pita dan selalu dipotong 

menjadi 5 bagian. Jika 

ia menginginkan setiap 

potongan pita 20 cm 

maka ia akan mendapat 

potongan sebanyak... 

bagian  

 Ibu mempunyai 3 meter 
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Tipe soal Level Karakteristik soal Contoh soal 

pita berwarna merah 

dipotong menjadi 2 

bagian dan mempunyai 

5 pita berwarna putih 

dipotong menjadi 4 

bagian. Potongan pita 

mana yang lebih 

panjang? 

 

 Dalam membuat soal penalaran proporsional, seorang guru harus benar-benar paham tentang 

karakteristik dalam setiap level penalaran proporsional. Cara mengembangkan suatu soal menjadi 

beberapa soal dalam setiap levelnya, dapat dilakukan dengan cara berikut:  

(1) Mengubah konteksnya, konteks dalam hal ini berhubungan dengan situasi dalam soal. Misalnya dalam 

Tabel 2. konteks awal adalah pemotongan kue sedangkan untuk konteks yang kedua mengenai 

pemotongan pita 

(2) Mengubah bilangannya. Kita dapat menganti bilangan dalam soal dengan bilangan bulat, pecahan 

desimal dsb. 

(3) Mengubah banyaknya syarat. Syarat dalam hal ini berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi 

pendukung dalam menjawab soal.  

(4) Membalik informasi yang diketahui dan ditanyakan. Dengan cara ini siswa akan lebih berfikir kritis 

karena siswa dilatih untuk menganalisis soal tentang. 

(5) Menggabungkan cara 1-4. Dengan melakukan cara ini, soal akan lebih bervariasi dan menantang. 

Dengan cara tersebut, soal yang dibuat akan lebih kompleks dan bervariasi sehingga dapat meningkatkan 

kreatifitas guru dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran proporsional bagi siswa. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penalaran proporsional berperan penting dalam pembelajaran matematika. Kemampuan penalaran 

pddroporsional siswa dapat dilihat dari tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah proporsi. 

Penalaran proporsional dapat berkembang melalui soal pemecahan masalah yang sesuai dengan 

karakteristik setiap level dalam penalaran proporsional. Dalam mengembangkan penalaran proporsional 

siswa seorang guru dapat memberikan tes berupa soal pemecahan masalah proporsi yang terdiri dari 5 

level penalaran yaitu kualitatif, aditif, pra multiplikatif, multiplikatif implisit dan multiplikatif.  

Karakteristik soal harus sesuai pada setiap levelnya. Cara mengembangkan soal dapat dilakukan dengan 

cara: (1) mengubah konteksnya, (2) mengubah bilangannya, (3) mengubah banyaknya syarat, (4) 

membalik informasi yang diketahui dan ditanyakan, (4) menggabungkan cara 1- 4. 

B. Saran 

Dalam pembelajaran di sekolah, guru sebaiknya membiasakan siswa dengan soal non rutin yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah proporsi dimana soal tersebut harus terdiri dari beberapa level 

dalam penalaran proporsional. Dengan soal tersebut, guru dapat menganalisis hasilnya sehingga 

kemampuan penalaran proporsional siswa dapat berkembang dengan baik. 
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