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Abstrak—Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

siswa di sekolah kurang memuaskan. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah 

metode pembelajaran matematika di sekolah yang lebih mengutamakan rumus dan 

bersifat abstrak daripada mengajak siswa bernalar. Dalam pembelajaran matematika 

siswa dituntut memiliki kemampuan penalaran matematis yang baik. Kemampuan 

penalaran matematis adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan umum dari data, 

keserupaan, atau proses yang ada. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran 

matematika sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis 

siswa. Dalam artikel ini dikaji, mengenai penggunaan GeoGebra dalam meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis siswa yang pada akhirnya mempengaruhi hasil 

belajar matematika. 

Kata kunci: GeoGebra, Kemampuan penalaran matematis, Pembelajaran   

matematika 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu bidang keilmuan yang sangat penting dalam kehidupan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya pembelajaran matematika pada setiap jenjang pendidikan dan seluruh 

aspek mulai dari kesehatan hingga teknologi. Selain itu, matematika adalah salah satu materi pelajaran 

yang penting dalam kehidupan dan harus diberikan secara optimal [1]. Hal tersebut berkaitan dengan 

salah satu fungsinya dalam keseharian yakni memodelkan suatu permasalahan secara matematis hingga 

menyelesaikannya. Matematika merupakan ilmu yang universal dan mendasari adanya perkembangan 

pengetahuan dan teknologi [2]. Mengingat pentingnya peranan matematika, pelajaran ini sering dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam  menentukan kualitas pengajaran. Hal tersebut sesuai tujuan pengajaran yaitu 

melibatkan peserta didik dalam proses kognitif serta mempersiapkan mereka untuk kehidupannya kelak. 

Proses kognitif yang diperoleh peserta didik dalam mempelajari matematika adalah kegiatan bernalar. 

Dalam matematika, kemampuan bernalar dikenal dengan kemampuan penalaran matematis. 

Menurut [1] kemampuan penalaran matematis merupakan  kemampuan untuk menarik kesimpulan 

umum dari data, keserupaan, atau proses yang ada. Kegiatan yang menunjukkan kemampuan penalaran 

matematis diantaranya adalah menarik kesimpulan, menganalogikan, menggeneralisasikan, 

memperkirakan model, menjelaskan penyelesaian dari sebuah masalah, serta menggunakan pola 

hubungan untuk menganalisis dan menyusun konjektur. Penalaran matematis didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk membuat perbandingan mengenai proporsi suatu objek serta menghubungkannya 

dengan beberapa topik lain. Lebih lanjut, penalaran matematis merupakan pengetahuan komprehensif 

mengenai sebuah konsep serta tergolong dalam salah satu kemampuan kognitif tingkat tinggi dalam hal 

menyatakan suatu rasio. Selain itu juga kemampuan penalaran matematis berhubungan erat dengan 

bagaimana peserta didik menyatakan dan menghubungkan suatu permasalahan ke dalam kehidupan nyata 

[3]. Lebih lanjut lagi, kemampuan penalaran bukan sekedar inti dari kurikulum pelajaran matematika 

melainkan indikator utama dalam nilai tertinggi di matematika. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan kognitif 

yang berkaitan dengan menarik kesimpulan, menganalisis, membandingkan proporsi yang ada, serta 

menyatakan penjelasan model masalah dan hubungannya dengan topik  lain. 

Namun ternyata, kemampuan penalaran matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil studi internasional seperti PISA dan TIMSS, Indonesia menempati urutan ke 36 dari 42 

negara yang dites (TIMSS, 2011). Rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor salah satunya metode pengajaran yang diberikan guru masih cenderung bersifat 
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prosedural sehingga daya nalar siswa tidak berkembang. Dengan demikian, kemampuan penalaran 

matematis siswa harus ditingkatkan. Peningkatan kemampuan penalaran matematis dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tingginya kualitas suatu pembelajaran matematika dapat 

diukur dengan penerapan teknologi yang digunakan. Teknologi diyakini dapat memberikan manfaat yang 

baik dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

matematika dapat membantu siswa paham dan meningkatkan kemampuan matematisnya [4].  

Penggunaan teknologi dalam matematika dapat berupa media visual, audio, dan audiovisual. Salah 

satu media audiovisual yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah GeoGebra. 

GeoGebra merupakan salah satu media pembelajaran matematika yang berbasis sistem komputasi 

geometri dinamis. Sifat komputasi geometri dinamis dari GeoGebra mendorong ketertarikan siswa untuk 

mengetahui konsep matematika secara visual.  Selain berbasis komputasi geometri dinamis, GeoGebra 

juga dapat digunakan dalam perhitungan aljabar. Penggunaan GeoGebra juga memacu siswa berpikir 

serta melakukan penalaran pada materi matematika. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan terhadap aplikasi GeoGebra, didapatkan respon positif baik dari guru maupun siswa di dalam 

kelas selama pengajaran [5].  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu kajian yang membahas 

bagaimana seharusnya pembelajaran matematika yang ideal dengan memanfaatkan teknologi yang ada. 

Hal ini dikarenakan masih banyak insan pendidik yang kurang paham tentang bagaimana pembelajaran 

matematika yang baik dan memiliki dampak langsung ke siswa di kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, 

berdasarkan pada fakta rendahnya kemampuan penalaran siswa, kajian mengenai pembelajaran 

matematika juga akan dihubungkan dengan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Mengingat pentingnya kajian mengenai hal di atas, maka penulis menggagas suatu kajian literatur dengan 

judul ” Pembelajaran Matematika Menggunakan GeoGebra dalam Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa”. Adapun rumusan masalah yang diajukan penulis yakni: (1) Apakah terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

matematika menggunakan GeoGebra dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran secara langsung? (2) 

Apakah terdapat perbedaan hasil yang dicapai siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan 

GeoGebra dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika langsung? 

Secara umum, penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pembelajaran matematika 

dengan menggunakan GeoGebra berdampak pada meningkatnya kemampuan penalaran matematis siswa. 

Secara khusus, artikel ini juga menganalisis bagaimana pembelajaran berbasis aplikasi GeoGebra dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa serta perbedaan kemampuan penalaran matematis 

siswa yang tidak mendapatkan pengajaran menggunakan GeoGebra. Di samping itu, kajian ini juga 

dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi pembelajaran matematika dengan menggunakan 

aplikasi GeoGebra dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Sejalan dengan penelitian-penelitain yang telah dilakukan, pada akhirnya manfaat yang didapatkan 

dari penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa. Bagi pengajar, dapat menjadi referensi untuk melakukan pembelajaran matematika yang 

efektif dan interaktif untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa. Selain itu, penulisan artikel 

ini nantinya diharapkan dapat dikembangkan dan disempurnakan di kemudian hari. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pembelajaran Matematika 

Sudah menjadi fakta umum jika mendengar kesan yang tampak dari pelajaran matematika selalu sulit, 

abstrak, serta jauh dari nyata. Dengan kesulitan tersebut tak jarang para pendidik mengambil jalan pintas 

untuk mengajarkan atau menjelaskan pada siswa mereka tentang matematika. Hal tersebut juga 

mempengaruhi cara pembelajaran matematika siswa di kelas yang bersifat monoton dan lebih prosedural 

[6]. Sayangnya masih banyak pendidik, peserta didik, bahkan orang tua yang menganggap bahwa seperti 

itulah pembelajaran matematika sesungguhnya. Hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa 

matematika merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan ide-ide, struktur, dan hubungan yang diatur 

dengan konsep yang abstrak [7]. Disadari atau tidak, pembelajaran matematika yang ada telah 

menimbulkan kesan bahwa matematika hanya berisi rumus-rumus dan pencapaian siswa hanya dilihat 

dari bisa atau tidak siswa menjawab soal matematika saja.  
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Sebagai ilmu pengetahuan, matematika setidaknya memenuhi sedikitnya kriteria [8]: 

1. Merupakan ilmu pengetahuan tentang bilangan dan ruang, 

2. Merupakan studi ilmu pengetahuan tentang klasifikasi dan kontruksi berbagai struktur dan 

pola  yang  dapat diimajinasikan, 

3. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh matematisasi. 

Menurut [9] matematika juga diklasifikasikan sebagai ilmu yang terdiri dari fakta, keterampilan, konsep, 

dan prinsip. 

Sehubungan dengan definisi-definisi yang dikemukakan, rasanya kurang tepat jika pembelajaran 

matematika yang kompleks dilakukan secara monoton dan konvensional. Pembelajaran matematika 

hendaknya tidak hanya bertujuan agar siswa menguasai dan mampu menerapkannya saja tetapi lebih dari 

tujuan operasionalnya yaitu pembelajaran matematika pada akhirnya juga membentuk pola pikir serta 

menata nalar siswa sehingga membentuk kepribadiannya [10]. Dengan kata lain, matematika tidak hanya 

menilai dari segi kognitif namun juga afektif serta psikomotor. 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan daya nalar siswa terhadap matematika, maka 

diperlukannya suatu media penunjang pembelajaran. Tujuan adanya media dalam pembelajaran 

matematika sendiri adalah agar siswa mampu melihat hal konkret yang tidak bisa dipahami lewat 

penjelasan yang abstrak. Penggunaan media dalam pembelajaran juga mampu meningkatkan interaksi 

kognitif siswa sehingga mereka akan lebih aktif dalam proses belajar dan bernalar [11]. Media 

pembelajaran digunakan sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. 

Selain itu, penggunaan media dalam pembelajaran matematika telah meningkatkan kemampuan 

matematis siswa  [12]. 

Secara garis besar media dapat digolongkan dalam tiga jenis yakni audio, visual, dan audiovisual. 

Perbedaan antara ketiga jenis media tersebut terletak pada batasan kegunaan media dalam menjelaskan 

suatu konsep. Media audiovisual menggabungkan komponen audio (mendengar) dan visual (melihat). 

Dengan media audiovisual siswa memperoleh informasi melalui inderanya dan juga dapat mencoba apa 

yang mereka dapatkan dari gambaran kegiatan secara visual. Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa 

hasil pembelajaran yang dicapai siswa yang mendapat media audiovisual lebih tinggi dari siswa yang 

hanya diberikan gambar (visual) dalam pembelajarannya [12]. Salah satu jenis media audiovisual adalah 

media pembelajaran berbasis aplikasi dan teknologi yang bersifat interaktif. Sejalan dengan [12] bahwa  

matematika baik penerapannya maupun penalarannya sangat berhubungan erat dengan perkembangan 

IPTEK [4]. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu media pembelajaran berbasis aplikasi yang berguna 

untuk melakukan pengajaran yang tepat dan efisien dalam matematika dan mampu memacu siswa 

meningkatkan interaksi kognisi dan bernalar dalam belajar matematika. Salah satu jenis media interaktif 

berbasis aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah GeoGebra.  

B. Pemanfaatan GeoGebra dalam Pembelajaran Matematika 

GeoGebra merupakan software pembelajaran matematika dinamis yang dikembangkan oleh Markus 

Hohenwarter untuk pembelajaran di sekolah-sekolah dan bersifat open source. Sebagai software geometri 

dinamis (Dynamic Geometry Software), GeoGebra dapat digunakan untuk membuat objek matematis 

yang dinamis secara visual. Di dalam GeoGebra, juga tardapat CAS (computational algebra system) 

untuk melihat ekspresi aljabar yang diinput. Tampilan GeoGebra terbagi 3 bagian utama, yakni jendela 

input, grafik, aljabar, dan spreadsheet seperti pada Gambar 1. Pada dasarnya sebagian besar proses 

matematis yang dikerjakan dalam GeoGebra berupa grafik dan objek geometri dari persamaan atau fungsi 

aljabar. Penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran bertujuan untuk menghubungkan konsep matematika 

yang ada secara visual sehingga adanya pemahaman lebih pada materi yang terkadang sulit dijelaskan. 
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GAMBAR 1. TAMPILAN APLIKASI GEOGEBRA  

Penggunaan GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika masih jarang dilakukan di sekolah-

sekolah baik Indonesia maupun negara di dunia. Menurut [5] tentang aplikasi GeoGebra pada guru-guru 

dan sekolah di Nepal, didapatkan bahwa mayoritas guru disana belum memahami pengajaran berbasis 

aplikasi seperti GeoGebra. Dari penelitian yang sama pula didapatkan bahwa baik siswa maupun guru 

menunjukkan respon positif dalam proses pembelajaran matematika di sekolah. Adapun penggunaan 

aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran dengan metode STAD juga dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dan koneksi matematis siswa [1]. Artinya, penggunaan GeoGebra sebagai media pembelajaran 

matematika berdampak baik bagi perkembangan dan hasil belajar siswa.  

Media pembelajaran berbasis aplikasi dan teknologi sangat diperlukan dalam pengembangan 

pengajaran. Menurut NCTM (2000), pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sebagai media sangat 

penting karena baik dari pengajaran maupun materi, keduanya mempengaruhi hasil dan minat siswa 

dalam belajar. Menurut [5] ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa media pembelajaran seperti 

GeoGebra yang berbasis DGS sangat membantu dalam pembelajaran matematika diantaranya: 

1. Memberikan fleksibilitas pada guru. Melalui penerapan pembelajaran dengan media teknologi 

seperti GeoGebra, guru akan beradaptasi untuk menggunakannya dan mengembangkan 

pengajarannya. 

2. Menjadikan siswa sebagai asisten pengajaran. Melalui peragaan media GeoGebra dari guru, 

diharapkan siswa mengerti dan mengajarkan kepada siswa lain mengenai konsep matematika 

yang diajarkan. 

3. Mengaktifkan sistem student centered dalam pembelajaran. Dengan mengaplikasikan konsep 

matematika dalam media pembelajaran GeoGebra, adanya peningkatan interaksi dalam 

pembelajaran matematika karena siswa akan mencoba sendiri mengaplikasikan konsep 

matematis dan melihatnya secara geometris. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar siswa. Dengan aktivitas 

siswa yang mandiri dengan GeoGebra, mereka akan menemukan dan melihat hal-hal yang 

mendetail dari sebuah grafik fungsi atau bangun geometri sehingga mereka dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan. 

Adapun proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran matematika menggunakan  

GeoGebra sebagai berikut [13]: 

1. Penyampaian materi dengan ceramah dan diskusi. Materi disampaikan secara garis besar dengan 

menggunakan slide presentasi tentang topik yang akan dipelajari lalu berdiskusi. 

2. Praktik contoh penggunaan GeoGebra dalam topik pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Adapun bentuk kegiatannya berupa mengenalkan tampilan GeoGebra, menunjukkan fitur-fitur 

dalam GeoGebra melalui contoh, menggambar dan mengkontruksi berbagai bentuk bidang, 
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menggunakan input dan slider, menuliskan fungsi dan grafiknya, dan latihan dari topik pelajaran 

yang berlangsung. 

3. Diskusi dan projek GeoGebra berhubungan dengan topik pelajaran. Peserta didik akan diberikan 

masalah matematis untuk didiskusikan, lalu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra siswa akan 

diminta untuk mengkontruksi masalah tersebut secara visual. Projek yang 

diberikan  menunjukkan pembuktian phytagoras, besar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, 

akar persamaan, dan operasi bilangan bulat 

Melalui pemakaian aplikasi GeoGebra, siswa akan belajar untuk menemukan pola-pola, data, dan proses 

yang digambarkan secara geometri. Dengan informasi yang mereka dapatkan, siswa akan menarik 

kesimpulan secara umum berdasarkan yang mereka lihat. Artinya, secara tidak langsung penggunaan 

GeoGebra dalam pembelajaran telah memacu siswa berpikir secara interaktif dan melakukan penalaran 

dalam matematika. 

C. Kemampuan Penalaran Matematis 

Definisi penalaran itu sendiri adalah proses berpikir yang bertolak dari proses pengamatan indera 

(empirik) membentuk sebuah pengertian dann konsep. Selain itu, penalaran menghasilkan suatu preposisi 

baru dan tidak diketahui dari preposisi yang telah diketahui [1]. Dengan demikian, kemampuan penalaran 

matematis seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kemampuan untuk menarik kesimpulan umum 

dari data, keserupaan, atau proses yang ada. 

Menurut [14] kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Adapun kegiatan yang termasuk dalam kemampuan penalaran matematis yakni [15]: 

1. Menarik kesimpulan dari suatu data 

2. Menggeneralisir dan menarik kesimpulan umum dari pola, data, atau proses 

3. Menganalogikan suatu permasalahan 

4. Memperkirakan suatu model 

5. Menjelaskan penyelesaian dari sebuah masalah 

6. Menggunakan pola hubungan untuk menganalisis  dan menyusun konjektur 

7. Transduktif: menarik kesimpulan khusus dari satu kasus dan diterapkan untuk kasus lainnya. 

Penelitian mencatat bahwa kemampuan penalaran siswa dalam matematika masih tergolong sangat 

rendah. Rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa dapat disebabkan beberapa faktor di 

antaranya penyampaian materi pelajaran yang sangat informatif, pengajaran yang prosedural  hingga soal-

soal diajarkan dengan tanpa proses penalaran yang memadai.  Berdasarkan hasil studi TIMSS tentang 

kemampuan penalaran siswa di Amerika Serikat yang peringkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan 

Indonesia juga masih rendah untuk usia setara Sekolah Menengah Pertama [14]. Dengan demikian, 

kemampuan penalaran matematika sangat dibutuhkan untuk melatih mental matematika seperti menarik 

kesimpulan dan sejenisnya sehingga kemampuan penalaran matematis perlu ditingkatkan. 

 

D. Pembelajaran Matematika Menggunakan GeoGebra dalam Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Pembelajaran matematika di sekolah selama ini masih bersifat prosedural dan terlalu informatif, 

sehingga tidak memacu siswa untuk berpikir dalam belajar. Berbagai penelitian hasil studi baik nasional 

maupun internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan bahwa hasil belajar siswa rendah. Hal 

tersebut didukung dengan hasil evaluasi hasil belajar siswa dari TIMSS yang menunjukkan bahwa 

Indonesia berada di peringkat 36 dari 42 negara yang turut diuji. Disadari atau tidak, proses pembelajaran 

terus berlangsung tanpa adanya perubahan menuju lebih baik. 

Kegiatan pembelajaran prosedural telah menyebabkan kemampuan siswa dalam berpikir dan bernalar 

kurang terasah. Padahal salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika adalah mengembangkan pola 

pikir serta daya bernalar hingga pada pembentukan karakter seorang siswa. Rendahnya kemampuan 

bernalar matematis siswa juga mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik 

dikarenakan pengetahuan mereka yang terbatas secara prosedural. Alhasil, dampak yang muncul kembali 

lagi pada rendahnya kualitas pengajaran dan hasil belajar. 

Banyak solusi yang disarankan oleh berbagai penelitian terkait peningkatan kemampuan penalaran 

matematis dan hasil belajar, mulai dari pengajaran berbasis masalah hingga media yang digunakan dalam 

pembelajaran. Dari penelitaian yang ada, pengembangan pembelajaran menggunakan teknologi maupun 

media berbasis aplikasi merupakan metode efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut cukup 

beralasan karena dengan media berbasis teknologi atau aplikasi, siswa dapat melihat secara konkret dan 

visual konsep matematika yang sebelumnya disampaikan secara abstrak. Selain itu, dengan media 
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tersebut siswa akan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui percobaan dan 

mendapatkan data, pola maupun memahami proses tertentu. Berdasarkan hasil yang siswa temukan dari 

kegiatan interaktif, tanpa disadari mereka telah mengikutsertakan pikiran mereka untuk aktif dan 

melakukan penalaran matematis. 

Salah satu media yang dirujuk beberapa penelitian mengenai peningkatan kemampuan penalaran 

matematis dalam pembelajaran matematika adalah GeoGebra. GeoGebra merupakan aplikasi matematika 

yang bertemakan geometri dan aljabar dan disajikan secara dinamis untuk keperluan pendidikan. 

Pembelajaran menggunakan GeoGebra melalui beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Sistem DGS (Dynamic Geometric System) yang diterapkan GeoGebra mampu memvisualisasi suatu 

permasalahan matematika secara geometris. Visualisasi secara geometris sehingga mudah terlihat dan 

diamati oleh siswa menyebabkan GeoGebra diyakini dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif dan 

melakukan penalaran dengan baik berdasarkan data dan informasi matematis yang mereka amati secara 

empirik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pembelajaran matematika menggunakan 

GeoGebra, dapat diketahui bahwa fitur dan tampilan yang dimiliki GeoGebra memungkinkan siswauntuk 

melakukan pembelajaran secara mandiri dan percobaan terkait materi pelajaran. Dengan kata lain, melalui 

penggunaan GeoGebra, siswa dapat melatih kemampuan penalaran mereka dalam menemukan dan 

menyimpulkan hubungan antar objek dan topik pelajaran, menyusun bukti matematis, serta 

merepresentasi dan menjelaskan kembali sebuah ide. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran yang konkret dan menggunakan 

media interaktif berbasis aplikasi seperti GeoGebra dapat menarik siswa untuk lebih aktif dalam 

melakukan kegiatan matematis. Dengan kata lain tujuan pembelajaran matematika yang baik dapat 

dicapai. 

Berdasarkan paparan di atas, ada dugaan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 

GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Selain itu, GeoGebra sebagai 

aplikasi matematis yang bersifat dinamis dan audiovisual merupakan salah satu sarana pembelajaran yang 

dapat memacu siswa aktif mengamati dan melakukan penalaran. 

E. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian yang mengangkat tema pembelajaran campuran dengan menggunakan GeoGebra 

dalam usaha memenuhi kompetensi kemampuan berpikir tingkat tinggi diidapatkan bahwa terdapat 

perbedaan dalam dampak pengajaran menggunakan GeoGebra dibandingkan yang mendapatkan 

pengajaran dengan metode lain. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

kemampuan matematis yang dimiliki siswa. Sementara itu dalam penelitian lain  yang menyoroti tentang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa menyatakan penggunaan aplikasi GeoGebra dalam 

pembelajaran matematika turut mengambil peran dalam meningkatkan kemampuan matematis tingkat 

tinggi siswa. Kemampuan tingkat tinggi tersebut antara lain komunikasi matematis, penalaran matematis, 

serta kritis matematis[16]. 

Menurut [1] dikemukakan bahwa adanya perbedaan hasil pada siswa dalam penelitiannya 

meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi  matematis siswa melalui pembelajaran kooperatif 

STAD berbantu aplikasi GeoGebra. Ada perbedaan peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis pada siswa yang diberikan pengajaran kooperatif STAD tanpa bantuan GeoGebra dengan 

siswa yang mendapatkan pengajaran STAD berbantu GeoGebra. Hasil yang lain juga menunjukkan 

peningkatan kemampuan matematis lebih tinggi oleh siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional berbantu GeoGebra dibandingkan siswa yang  mendapatkan pembelajaran konvensional 

tanpa bantuan GeoGebra. Hasil signifikan ditunjukkan pada kelas yang mendapatkan pembelajaran 

secara kooperatif dengan berbantu GeoGebra mengenai peningkatan kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematika mereka. 

Menurut [17], penelitian meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan komunikasi matematis 

siswa menggunakan GeoGebra, mengindikasikan peningkatan siswa melalui indikator masing-masing 

kemampuan. Untuk kemampuan komunikasi matematis dengan indikator: (1) menuliskan ide matematis, 

(2) menggambarkan ide, (3) menyatakan ide secara representatif dan diskusi. Sementara itu, untuk 

indikator kemampuan penalaran matematis: (1) memanipulasi matematika, (2) memeriksa keabsahan 

suatu argument matematika, (3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, dan memberikan alasan untuk 

setiap bukti matematis. Masing-masing indikator kemampuan menunjukkan peningkatan hingga 40% 

pada tindakan akhir. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa penggunaan GeoGebra dalam 

pembelajaran telah meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa. Lebih lanjut, 

berdasarkan [18]  melalui penelitiannya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan 
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metode CPS berbantu aplikasi GeoGebra mengungkapkan hal yang serupa untuk kemampuan pemecahan 

masalah siswa . 

Menurut [5], hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada komponen pendidikan di Nepal (guru, 

sekolah, dan siswa) mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika dan 

mendapatkan respon positif dari guru dan siswa. Pada awalnya penggunaan aplikasi dalam pembelajaran 

matematika merupakan suatu hal yang baru dan para guru tidak mengetahui pemakaiannya, akan tetapi 

sikap positif ditunjukkan dalam  kegiatan pelatihan guru dan siswa tentang GeoGebra. Respon positif 

mereka datang dari pengetahuan yang bertambah mengenai pengajaran matematika yang bermakna 

melalui media GeoGebra. Sebagian responden menyatakan respon positif mereka dikarenakan sifat 

aplikasi GeoGebra yang dinamis atau berbasis DGS sehingga baik siswa maupun guru dapat membuat 

visualisasi dari pembelajaran yang abstrak menjadi lebih menarik dan dipahami. 

Sementara itu, menurut [14] mengemukakan hasil penelitiannya mengenai kemampuan penalaran 

matematis siswa. Kemampuan penalaran matematis dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang 

berbasis masalah. Hal tersebut beralasan bahwa dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah dapat 

memacu siswa lebih aktif dalam berpikir sehingga mereka secara interaktif menemukan pola-pola 

matematis dan menyimpulkannya.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  paparan di atas dan penelitian-penelitian yang menggunakan GeoGebra dalam 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup meningkat secara signifikan terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa dari pembelajaran matematika menggunakan GeoGebra 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika langsung. Hal tersebut juga 

mengakibatkan terjadinya  peningkatan kemampuan penalaran sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat jika dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran langsung tanpa GeoGebra. 

Peningkatan kemampuan penalaran matematis melalui penggunaan GeoGebra dikarenakan: 

1. Aplikasi GeoGebra memungkinkan siswa melakukan pembelajaran matematika secara mandiri. 

2. Melalui tampilan visual dan geometris dari konsep matematika di GeoGebra, mendorong siswa 

untuk aktif berpikir dalam menemukan hubungan serta menarik kesimpulan dari objek dan konsep 

matematis. 

3. Dengan fitur yang ada di GeoGebra, siswa dapat berlatih merepresentasikan ide dan menyusun 

bukti matematika serta menjelaskan ide yang diperoleh dari objek visual matematika. 

Dari penelitian ini, penulis berharap pembelajaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dapat 

dikembangkan dan diterapkan oleh para guru kepada siswa di sekolah. Lebih lanjut, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengajaran untuk meningkatkan minat siswa serta kemampuan 

matematis lainnya 
.  
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