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Abstrak—Kemampuan penalaran induktif siswa SMA adalah masalah yang penting 

dalam pembelajaran matematika.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan penalaran induktif dan motivasi belajar siswa yang menggunakan 

bantuan software Mathematica pembelajaran sebagai kelas eksperimen, dibandingkan 

dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan bantuan software Mathematica 

sebagai kelas kontrol.Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan disain 

kelompok kontrol pretes-postes.Subjek penelitian adalah siswa SMA, dengan subjek 

sampel kelas 10 sebanyak dua kelas yang dipilih secara acak.Data diperoleh dari 

instrumen tes untuk kemampuan penalaran induktif siswa. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, secara kognitif penggunaan software Mathematica sebagai alat bantu 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan penalaran induktif siswa. 

Kata kunci:Penalaran Induktif, Software Mathematica  

I. PENDAHULUAN 

PendahuluanTantangan di era globalisasi menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, 

sehingga mampu berkompetisi di kancah global.Pengembangan SDM dapat dicapai dengan meningkatkan 

kemampuan dalam memprediksi serta beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan tersebut adalah melalui pembelajaran matematika yang biasa disebut sebagai 

kemampuan matematika. Hal tersebut dimungkinkan karena matematika memiliki struktur dengan 

keterkaitan yang kuat dan jelas antara satu materi dengan materi selanjutnya, serta menggunakan pola 

pikir yang bersifat deduktif dan induktif [1].NCTM (National Council Teachers of Mathematics) 

mencatat terdapat setidaknya lima kemampuan yang dapat ditumbuhkan pada siswa saat mereka 

mempelajari matematika, yakni pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi dan 

representasi. 

Pada penelitian ini kemampuan matematika yang ingin dikembangkan dibatasi pada kemampuan 

penalaran induktif siswa, salah satu bagian dari kemampuan penalaran.Pengembangan kemampuan 

penalaran matematis siswa merupakan suatu hal yang penting dan mendesak.Hal tersebut bahkan 

dituangkan secara eksplisit dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), KTSP menetapkan 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah peningkatan kemampuan penalaran siswa.Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa setelah melakukan pembelajaran matematika diharapkan siswa dapat menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematik dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematik. 

Penetapan kemampuan penalaran sebagai salah satu tujuan dari pembelajaran matematika, 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya posisi kemampuan penalaran matematis bagi siswa.Selain itu[2] 

mengungkapkan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan langkah awal dalam memahami dan 

mengerti matematika sebagai suatu konsep.Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bernalar dapat 

membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dari masalah yang dihadapi. Misalnya dengan cara 

melihat pola dari suatu fenomena yang ada, mengamati suatu fenomena untuk membuat dugaan dan 

lainnya secara tidak sadar sebenarnya hal tersebut merupakan bagian kemampuan penalaran matematis. 

Apabila dibiasakan, maka hal tersebut akan lebih membantu siswa dalam memahami proses yang telah 

disiapkan dengan cara melakukan kegiatan matematika atau eksplorasi matematika. Dengan peningkatan 

kemampuan penalaran, siswa tidak hanya mendapat manfaatnya pada saat ini, saat mereka masih sekolah 

dan mempelajari matematika, tetapi juga dapat membentuk pola berfikir yang baik saat mereka telah 

bergabung dengan masyarakat. 
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Penelitian terkait penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika telah dilakukan oleh banyak 

peneliti.Referensi [3]mengemukakan bahwa nilai siswa meningkat dengan pembelajaran menggunakan 

animasi dan gambar dibandingkan menggunakan perlakuan biasa.Tetapi yang menarik adalah siswa yang 

menggunakan animasi dalam kegiatan pembelajarannya mendapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa yang hanya menggunakan gambar dalam kegiatan 

pembelajarannya.Selain itu, interactive spreadsheet digunakan oleh [4] untuk menciptakan pembelajaran 

yang investigatif dan aktif di kelas.Selain itu, [4] juga mengemukakan bahwa penggunaan interactive 

spreadsheet dapat membantu siswa dalam mengkaitkan hubungan antara konsep numerik, konsep aljabar 

dan representasi gambar.Selanjutnya penggunaan dynamic visualization merupakan alat yang tepat untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika bagi siswa seperti dipaparkan [5].Penggunaan 

softwareCabri Geometry II Plus, telah dikaji [6] memaparkan bahwa software Cabri merupakan alat yang 

tepat bagi siswa untuk belajar matematika dengan pendekatan eksplorasi. 

Dalam penelitian ini, program yang digunakan dalam pembelajaran dibuat menggunakan 

softwareMathematica 8.0 yang di produksi oleh Wolfram Research.Mathematica merupakan salah satu 

software yang berjenis CAS (Computer Algebraic System) yang banyak digunakan dalam bidang 

matematika terapan dan teknik.Selain untuk memperkenalkan penggunaan software berjenis CAS dalam 

pembelajaran di sekolah, terutama di Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk membiasakan siswa 

menggunakan komputer sebagai alat yang dapat membantu kegiatan belajar. Penelitian dengan 

menggunakan software Mathematica khususnya dalam pembelajaran matematikan di SMA masih jarang 

dilakukan, hal tersebut dikarenakan bahasa pemrograman pada mathematica relatif sulit sehingga untuk 

mendesain sebuah program yang sesuai harus dilakukan dengan teliti.Berangkat dari uraian di atas, maka 

akan dikaji lebih jauh tentang penggunaan softwaremathematica dalam pembelajaran di salah satu 

sekolah menengah atas di Tangerang dengan judul pembelajaran matematika berbantuan software 

mathematica untuk meningkatkan kemampuan penalaran induktif siswa. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:1) apakah peningkatan kemampuan penalaran induktif yang pembelajarannya 

menggunakan bantuan komputer lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran tanpa 

menggunakan bantuan komputer?; 2) apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran 

induktif siswa yang memperoleh pembelajaran berbantuan komputer ditinjau dari kemampuan awal siswa 

(rendah, sedang dan tinggi)?. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah disain kelompok kontrol pretes-postes [7] dengan 

rancangan pada Tabel 1: 

Tabel 1. Desain penelitian 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen O X O 

Kontrol O  O 

Keterangan: 

O = Pre-Tes/Post-Test 

X = Pembelajaran matematika berbantuan komputer 

Populasi dari penelitian adalah seluruh siswa kelas X salah satu SMA Negeri di Tangerang. Teknik 

yang digunakan untuk memilih sampel adalah Cluster Random Sampling. Cluster Random Sampling 

merupakan teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil, dengan cara 

mengambil dua kelas dari seluruh siswa kelas X salah satu SMA Negeri di Tangerang 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, nilai yang ada diambil dari pretes (yang dilakukan sebelum pembelajaran) dan 
postes (yang dilakukan setelah pembelajaran).Berdasarkan tabel 2 hasil pretes pada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, diperoleh rerata (  ) berturut-turut sebesar 33,750 dan 30,833. 

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Penalaran Induktif 

Statistik 
Eksperimen Kontrol 

N Pretes Postes N-Gain N Pretes Postes N-Gain 

   
24 

33,750 71,458 0,835 
24 

30,833 64,583 0,671 

SD 17,398 8,905 0,185 14,421 11,970 0,215 

Skor maximum =80 

Dari analisis data hasil penelitian terlihat bahwa, peningkatan kemampuan penalaran induktif pada 
siswa yang melakukan pembelajaran matematika berbantuan software Mathematica lebih baik dari 
peningkatan kemampuan penalaran induktif pada siswa yang melakukan pembelajaran tanpa bantuan 
software. Secara umum, hasil tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya [5],[8], 
dan[9]yang menyimpulkan bahwa penggunaan software sebagai alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan efektifitas dalam pembelajaran serta mendukung terciptanya suasana belajar insvestigatif 
dan eksperimental.  

Analisis dilanjutkan dengan membagi kelas eksperimen menjadi tiga kelompok berdasarkan 
kemampuan awal siswa pada tabel 3, yaitu: siswa dengan kemampuan awal rendah, sedang dan tinggi. 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan terungkap bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh 
pembelajaran menggunakan software untuk meningkatkan kemampuan penalaran induktif siswa, baik bagi 
siswa berkemampuan rendah, sedang dan tinggi.Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa pembelajaran 
yang dilakukan di kelas eksperimen berpengaruh baik bagi seluruh siswa berdasarkan peningkatan pada 
kedua tes yang diselenggarakan.Kesimpulan tersebut sejalan dengan [10] bahwa berdasarkan kemampuan 
awal siswa, tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan yang signifikan antara siswa yang 
berkemampuan awal matematika rendah, sedang dan tinggi. 

Tabel 3. Rekapitulasi Kelas Eksperimen berdasarkan Kemampuan awal 

KAM Statistik 
Kelas Eksperimen 

N Pretes Postes N-Gain 

Tinggi 
   

6 
58,333 75,667 0,864 

SD 13,291 8,041 0,267 

Sedang 
   

12 
30 71,167 0,831 

SD 6,030 9,043 0,174 

Rendah 
   

6 
16,667 67,333 0,804 

SD 5,164 8,641 0,129 

Keseluruhan 
   

24 
33,750 71,458 0,835 

SD 17,399 8,905 0,185 

 

 Kemampuan penalaran induktif yang dinilai pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni: 

kemampuan generalisasi dan kemampuan analogi. Pada tes kemampuan penalaran induktif yang 

dikerjakan siswa, soal 1, 2, 3 dan 4 digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi 

siswa.Sedangkan, soal 5 dan 6 digunakan untuk mengukur kemampuan analogi siswa. 
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Gambar 1. Rekapitulasi Butir Soal 

 

Data di atas merupakan persentase nilai total pada kelas eksperimen terhadap nilai maksimal dari tes 

yang diklasifikasi berdasarkan nomor. Sebagai contoh, hanya 12,5% siswa yang dapat menjawab dengan 

benar soal nomor 1 pada pretes dan sebanyak 100% siswa dapat menjawab soal nomor 1 pada postes. 

Terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa yang menjawab benar lebih dari 50% pada butir soal 

nomor 1, 2 dan 4. Meningkatnya nilai pada ketiga nomor tersebut mengungkapkan bahwa selama 

pembelajaran dilakukan kemampuan generalisasi siswa meningkat. 

 

 
Gambar 2.Contoh Jawaban siswa soal nomor 1. 

  

Sedangkan peningkatan kurang dari 50% terjadi pada butir soal nomor 3, setelah ditelaah lebih lanjut 

hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kemampuan siswa di bidang aljabar serta kurang teliti.Siswa 

kesulitan dalam memproses bentuk aljabar setelah mengubah fungsi kuadrat    
2

f x p x q r    

menjadi bentuk umum   2 22f x px pqx pq r     kemudian menghitung diskriminannya. 

 

Siswa1 

 

Siswa 2 

 

Gambar 3. Contoh Kesalahan yang dilakukan siswa  
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Soal nomor 5, perbedaan nilai pretes dan postes tidak terpaut jauh (dari 91% pada pretes menjadi 100% 

pada postes) dapat diartikan bahwa kemampuan analogi yang terkait dengan penggunaan rumus pada 

berbagai bentuk bukan merupakan masalah bagi siswa yang dipilih sebagai sampel dari penelitian ini. Hal 

yang serupa terjadi pada nomor 6, pada nomor ini siswa dihadapkan pada masalah analogi yang terkait 

dengan penggunaan ilustrasi.Dari kedua soal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan 

analogi dari sampel siswa yang diteliti sudah cukup baik sebelum diselenggarakan pembelajaran, hal 

tersebut ditunjukkan dari banyaknya siswa yang menjawab kedua soal tersebut masing-masing lebih dari 

50% sebelum pembelajaran dilakukan.Setelah pembelajaran, kemampuan analogi siswa mejadi lebih baik 

dengan mencatat keberhasilan 100% dalam menjawab kedua masalah tersebut. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan software Mathematica awalnya memang mengalami sedikit 

hambatan. Hambatan terjadi karena kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda 

dengan kegiatan pembelajaran yang selama ini pernah dilakukan siswa. Berdasarkan keterangan beberapa 

siswa, komputer sebagai alat bantu kegiatan pembelajaran digunakan pada saat mata pelajaran Informasi 

dan Teknologi (IT). Sedangkan beberapa siswa memaparkan bahwa pemanfaatan komputer di kelas baru 

sebataspenggunaan untuk mempresentasikan materi (menggunakan Microsoft Power Point) dan 

pengetikan tugas (menggunakan Microsoft Word).Sedangkan pada kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan, peneliti akan menggunakan software Mathematica yang berbasis CAS (Computer Algebra 

System) dan sama sekali berbeda dengan software-software yang pernah digunakan sebelumnya oleh 

siswa. Selain menggunakan software Mathematica, LKS (Lembar Kerja Siswa) yang didesain khusus 

dengan program tersebut pun digunakan untuk membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran.Sebagai 

catatan pada penelitian ini, keterbatasan sarana memaksa peneliti untuk mengelompokkan siswa, masing-

masing 2 atau 3 siswa pada setiap satu unit komputer. 

 

Gambar 4. Tampilan program yang digunakan  

 Pada pertemuan awal peneliti memperkenalkan software yang akan digunakan serta gambaran 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk 6 pertemuan kedepan. Seperti telah dipaparkan di atas 

bahwa kegiatan pembelajaran akan menggunakan bantuan software Mathematica yang dilengkapi dengan 

LKS, penggunaan software tersebut tentunya akan berdampak pada kegiatan pembelajaran atau interaksi 

di kelas. Jenis interaksi yang digunakan pada penelitian ini adalah model penemuan. Model penemuan 

digunakan selain karena model ini cocok dengan karakteristik software yang digunakan juga diharapkan 

nantinya siswa akan memahami lebih mendalam konsep yang diajarkan [11]dan[12].  

Tampilan software dibuat sedemikian rupa sehingga siswa dapat dengan mudah menggunakannya di 

kelas ataupun pada saat siswa ingin melakukan eksplorasi secara mandiri di luar kelas. Selain itu, 

tampilan software yang ada juga menggunakan bahasa ibu yang umum digunakan siswa (bahasa 

Indonesia) serta meminimalkan bahasa pemrograman serta prosedur-prosedur dalam menjalankan 

software tersebut. Hal tersebut mengacu dari[5] bahwa hambatan yang mungkin terjadi pada saat 

menggunakan komputer sebagai alat bantu pembelajaran adalah penggunaan bahasa Inggris, bahasa 

pemrograman serta prosedur-prosedur yang sulit pada software yang digunakan. Walaupun bahasa 
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Inggris telah dipelajari siswa sejak sekolah dasar, tetapi bahasa Inggris yang terkait dengan istilah 

matematika masih belum umum digunakan pada sekolah-sekolah di Indonesia. Sehingga penggunaan 

bahasa Inggris dikhawatirkan akan mengurangi makna dari pesan atau informasi yang akan didapat oleh 

siswa. 

Sedangkan penggunaan bahasa pemrograman yang terlalu banyak dan penggunaan prosedur yang 

terlalu sulit dikhawatirkan akan menggeser tujuan pembelajaran. Salah satu kesalahan yang mungkin 

dilakukan adalah secara tidak sadar guru menghabiskan waktu lebih banyak dalam menjelaskan bahasa 

pemrograman ataupun prosedur-prosedur dalam menggunakan software tersebut yang berakibat pada 

berkurangnya waktu untuk menjelaskan secara mendalam konsep matematika.Sehingga yang terjadi 

bukan menjelaskan matematika dengan bantuan software tetapi menjelaskan software dengan materi 

matematika. 
Selain program pada software Mathematica, LKS juga digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran ini.Kegiatan-kegiatan pada LKS yang ada dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menggunakannya sebagai pedoman dalam mengeksplorasi program pada software Mathematica yang 

telah diberikan sebelumnya. Kegiatan pada LKS menitikberatkan pada proses berfikir induktif, hal 

tersebut dilakukan agar siswa dapat bereksplorasi untuk berbagai nilai yang mungkin. Selanjutnya 

diharapkan siswa dapat membuat sebuah dugaan dari eksplorasi yang telah dilakukannya, untuk 

kemudian membuat generalisasi terhadap permasalahan tersebut. 

Pengelompokan 2 atau 3 siswa dalam satu komputer pada kegiatan pembelajaran di kelas ternyata 

memberikan keuntungan tersendiri. Diskusi terjadi antara siswa di setiap kelompok secara alami pada saat 

siswa melakukan eksplorasi dengan program yang diberikan dan pada saat mereka akan menuliskan hasil 

yang mereka dapatkan dari eksplorasi tersebut di LKS. Penelitian tersediri terkait dengan efektifitas 

pembelajaran dalam bentuk kelompok tersebut haruslah dilakukan lebih jauh apabila ingin melihat secara 

lebih jelas pengaruh yang dihasilkan. 
Peneliti sebagai fasilitator pada kegiatan pembelajaran.Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

peneliti secara aktif berkeliling memperhatikan dan mempersilakan siswa untuk bertanya apabila masih 

ada yang kurang dimengerti.Pada akhir kegiatan pembelajaran peneliti bersama dengan siswa membahas 

LKS yang ada dan berdiskusi.Pada tahap ini siswa secara aktif memberikan pendapatnya dalam diskusi 

tesebut.Selanjutnya kegiatan pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan hasil yang diperoleh pada 

pembelajaran oleh peneliti (sebagai guru) bersama dengan siswa.Setelah menyimpulkan hasil yang 

diperoleh selama pembelajaran, peneliti juga mencoba untuk menampilkan permainan berbasis software 

Mathematica dengan materi yang terkait.Hal tersebut selain untuk mencairkan suasana juga untuk melihat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan selama pembelajaran berlangsung. 

 
Gambar5. Permainan persamaan kuadrat 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Peningkatan kemampuan penalaran induktif siswa yang menggunakan software 

Mathematica sebagai alat bantu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

tidak menggunakan software Mathematicasebagai alat bantu pembelajaran. 

2. Berdasarkan kemampuan awal siswa, tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

penalaran induktif baik pada siswa dengan kemampuan awal rendah, sedang dan tinggi pada 

pembelajaran berbantuan software Mathematica. 

B. Saran 

1. Penelitian ini dibatasi pada materi fungsi kuadrat terutama pada materi menggambar grafik 

fungsi kuadrat. Diharapkan pada penelitian berikutnya, peneliti dapat lebih mendalami 

materi tersebut atau bahkan mengembangkan materi lain yang mungkin dapat dilakukan 

dengan bantuan software Mathematica ini, mengingat software Mathematica ini masih 

belum banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada pendidikan dasar dan 

menengah di Indonesia bahkan di dunia, 

2. Penelitian ini dibatasi pada mengembangkan kemampuan penalaran induktif siswa sekolah 

menengah atas, tidak menutup kemungkinan kemampuan matematis lain juga dapat 

ditingkatkan,  

3. Penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan atau materi pada penelitian lain dengan 

lingkup yang lebih besar, misalnya pada penelitian yang terkait dengan pembelajaran 

berbasis e-learning, web-based learning atau bahkan mobile-learning sehingga tercipta 

pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 
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