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Abstrak—Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh siswa dari sekian banyak kemampuan-kemampuan matematis 

yang lainnya. Kemampuan penalaran matematis juga diperlukan untuk memilah apa 

yang penting dan apa yang tidak penting yang terkandung dalam soal, memberikan 

alasan suatu penyelesaian soal, dan memahami materi matematika yang sedang 

dipelajari siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan siswa kelas X 

dalam menyelesaikan soal penalaran proposional. Metode penelitian yang digunakan 

adalah  explanatory sequential design, dengan instrumen penelitian yang digunakan 

adalah tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui pencapaian siswa 

dalam menyelesaikan soal penalaran proposional, sedangkan instrumen non-tes 

berupa wawancara digunakan untuk mengetahui jenis kesalahan jawaban siswa dalam 

menyelesaikan soal kemampuan penalaran proposional. Subjek penelitian sebanyak 

99 siswa pada tiga SMA Negeri di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pencapaian kemampuan penalaran proposional siswa masih rendah (65% dari Skor 

Maksimal Ideal), dan jenis kesalahan yang paling dominan adalah comprehension 

error dan transformation error (80%).  

Kata kunci:  Penalaran proposional, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. 

 

I. PENDAHULUAN 

Secara umum, kemampuan penalaran matematis diperlukan untuk memilah apa yang penting dan apa 
yang tidak penting yang terkandung dalam soal atau memberikan alasan suatu penyelesaian soal. Aktivitas 
yang dilakukan oleh siswa ketika menganalisis soal, membuat konjektur, menentukan hubungan antar 
variabel, menerapkan strategi penyelesaian masalah, mencari dan menggunakan koneksi matematis, dan 
merefleksikan penyelesaian soal merupakan proses yang dapat memperkuat penalaran matematis [1], 
penalaran matematis adalah proses pembuatan kesimpulan yang tepat dari informasi yang diberikan dan 
penalaran matematis memuat pernyataan logis yang berasal dari proposisi yang diberikan, serta membuat 
dan menguji dugaan dari kasus-kasus khusus sehingga mendapatkan simpulan secara umum. Penalaran 
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penalaran proposional, penalaran proporsional adalah 
aktivitas mental yang mampu memahami relasi perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas yang lain 
melalui hubungan multiplikatif [2]. Penalaran proposional tidak hanya berkaitan dengan materi ajar tentang 
perbandingan,  suku bunga, bilangan rasional terkait pecahan, desimal, dan persen. Tetapi juga meliputi 
semua aspek dalam materi matematika, Misalnya, proporsionalitas merupakan aspek penting pengukuran, 
termasuk konversi unit dan memahami hubungan perkalian dalam dimensi luas dan volume [3]. 

Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa: kemampuan penalaran proposional sangat 
dipengaruhi oleh tingkat kemampuan matematika [4] dan konteks masalah [5]. Siswa yang tingkat 
kemampuan matematika tinggi dapat memecahkan masalah dan mampu bernalar dengan benar 
menggunakan penalaran proporsional multiplikatif  (penalaran yang didasarkan pada hubungan 
multiplikatif, baik untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan bilangan pengali bulat maupun 
bilangan pengali pecahan), sedangkan siswa yang tingkat kemampuan matematika sedang dan rendah 
beruturut-turut menggunakan penalaran proposional pramultiplikatif dan kualitiatif [4], siswa yang 
menggunakan strategi multipikatif memiliki konsep rasio kecil, beberapa siswa yang menggunakan strategi 
formal yang menunjukkan tahap pseudo-formal, melompat dari strategi aditif dengan strategi formal 
dengan pemahaman prosedural, dan menerapkan algoritma atau rumus matematika dengan alat untuk 
memecahkan masalah [5]. Proses terjadinya kesalahan dalam penalaran proporsional berdasarkan kerangka 
kerja asimilasi dan akomodasi dapat disimpulkan bahwa kekeliruan proses asimilasi dalam struktur 
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penalaran merupakan proses penalaran yang menghasikan jawaban salah dikarenakan kekeliruan dalam 
mengasimilasi jawaban sehingga menghasilkan jawaban yang salah, dan ketidakcukupan struktur 
penalaran dalam proses asimilasi merupakan proses penalaran yang menghasilkan jawaban salah 
dikarenakan ketidakcukupan struktur yang dimiliki [6], dan kesalahan kosnseptual berupa tidak 
digunakannya konsep perbandingan dalam menyelesaikan soal untuk mendukung penalaran 
proprosionalnya. Kesalahan prosedural berupa belum digunakannya prosedur yang benar dan sistematis 
berdasarkan konsep perbandingan dalam menggunakan penalaran proporsional [7]. 

Tipe soal penalaran proposional terdiri dari: missing value problem, tiga informasi numerik diberikan, 
satu informasi dihilangkan; numerical comparision, dalam masalah ini, dua ukuran diberikan, jawaban 
numerik tidak diperlukan, namun ukuran tersebut harus dibandingkan; qualitative prediction and 
comparation problems, memerlukan perbandingan yang tidak tergantung pada nilai numerik tertentu [8]. 
Siswa dapat menggunakan memorized skill (keterampilan hafalan) untuk memecahkan masalah missing 
value problem dan numerical comparision. Sedangkan qualitative prediction and comparation problems, 
mengharuskan siswa memahami makna proporsi. Berpikir secara kualitatif memungkinkan siswa untuk 
memeriksa kelayakan jawaban dan menetapkan parameter yang sesuai untuk situasi masalah. contoh tipe 
masalah disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1 TIPE MASALAH PENALARAN PROPOSIONAL [8] 

 

Kemampuan penalaran proposional antara satu siswa dengan siswa yang lainnya berbeda-beda, banyak 
sekali faktor yang menyebabkannya, baik faktor internal maupun eksternal. Lemahnya siswa dalam 
penalaran proposional memberikan dampak secara langsung terhadap kesalahan siswa dalam memahami 
materi ajar atau bahkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah penalaran proposional atau bahkan 
masalah matematika secara umum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pencapaian kemampuan penalaran proposional siswa kelas X dan analis terhadap kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal kemampuan penalaran proposional.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di tiga SMAN di Kota Bogor pada semester genap 2016/2017 pada level 

sekolah tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan level sekolah didasarkan pada prestasi belajar yang 

diperoleh dari UN dan passing grade dalam penerimaan siswa baru (ditetapkan menurut klasifikasi dari 

Dinas Pendidikan setempat), yang terbagi menjadi tiga level sekolah, yakni: atas, tengah dan bawah. 

Siswa yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X dari sekolah pilihan sebanyak 99 siswa. 

Kesesuaian subjek yang dipilih disesuaikan dengan materi uji penalaran proposional dan pertimbangan 

tertentu. Metode explanatory sequential design dalam pendekatan mixed methods digunakan dalam 

penelitian ini, yang terdiri dari beberapa tahapan yakni tahapan pertama terdiri dari pengumpulan data 

kuantitatif kemudian pengumpulan data kualitatif untuk membantu menjelaskan atau menguraikan hasil 

kuantitatif.  

 

 
 

GAMBAR 2 EXPLANATORY SEQUENTIAL DESIGN [9] 

 

 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-51 

 

Dasar pemikiran pendekatan mixed methods ini adalah data kuantitatif dan hasilnya memberikan 

gambaran umum tentang masalah penelitian, agar lebih teranalisis dan spesifik diperlukan pengumpulan 

data secara kualitatif untuk memperbaiki atau memperjelas gambaran umum hasil penelitian [9]. Data 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui pencapaian siswa dalam menyelesaikan soal penalaran 

proposional diperoleh dari instrumen tes berupa soal uraian penalaran proposional dengan tipe missing 

value problem, numerical comparision, qualitative prediction and comparation problems. Sedangkan 

data kualitatif diperoleh dari wawancara terhadap siswa yang dipilih yang digunakan untuk mengetahui 

dan memperjelas jenis kesalahan jawaban siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran 

proposional. Teknik wawancara mengacu Newmann Error Analysis [10], meliputi: reading error, 

comprehention error, transformation error,  process skill error, dan encoding error. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran proposional siswa  ketiga kelompok sampel disajikan 

pada Tabel. 1 
TABEL 1. REKAPITULASI PENCAPAIAN KEMAMPUAN PENALARAN PROPOSIONAL 

Level Sekolah N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Atas 33 19,15 3,82 12,00 25,00 

Tengah 33 17,03 2,89 10,00 21,00 

Bawah 33 16,18 3,25 10,00 23,00 

Total 99 17,45 3,54 10,00 25,00 

 
Mengacu Tabel 1 terlihat bahwa skor pencapaian kemampuan penalaran proposional ketiga kelompok 

sampel (level sekolah: tinggi, tengah, dan bawah) berbeda, dan kategori pencapaian penalaran proposional 
untuk level sekolah atas adalah Cukup (lebih dari 70% dari SMI), sedangkan kategori pencapaian 
kemampuan penalaran proposional level sekolah tengah dan bawah adalah Rendah (kurang dari 70% dari 
SMI), secara keseluruhan kategori pencapaian penalaran proposional berada pada kategori Rendah  (65% 
dari SMI). Selanjutnya, untuk mengetahui apakah perbedaan pencapaian kemampuan penalaran 
proposional ketiga kelompok sampel berbeda secara signifikan atau tidak digunakan Anova satu jalur 
(terlebih dahulu telah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data). Hasil uji 
Anova satu jalur disajikan pada Tabel 2. 

TABEL 2. UJI PERBEDAAN SKOR KEMAMPUAN PENALARAN PROPOSIONAL KETIGA KELOMPOK SAMPEL 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 154,424 2 77,212 6,888 0,002 

Within Groups 1076,121 96 11,210   

Total 1230,545 98    
 

Karena nilai probabilitas (Sig.) uji F lebih kecil dari    0,05. Dengan demikian, diperoleh 

kesimpulan bahwa paling tidak ada satu kelompok data yang berbeda dengan kelompok data yang 

lainnya. Untuk mengetahui perbedaan skor pencapaian kemampuan penalaran proposional dilakukan uji 

post-hoc menggunakan uji-Tukey, hasil perhitungan disajikan pada Tabel 3.  

 
TABEL 3. UJI TUKEY SKOR PENCAPAIAN KEMAMPUAN PENALARAN PROPOSIONAL KETIGA KELOMPOK 

SAMPEL 

(I) Kelas (J) Kelas 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Atas 
Tengah 2,121* 0,824 0,031 0,16 4,08 

Bawah 2,970* 0,824 0,001 1,01 4,93 

Tengah 
Atas -2,121* 0,824 0,031 -4,08 -0,16 

Bawah 0,848 0,824 0,560 -1,11 2,81 

Bawah 
Atas -2,970* 0,824 0,001 -4,93 -1,01 

Tengah -0,848 0,824 0,560 -2,81 1,11 

*. The mean difference is significant at the 0,05 level. 
 

Hasil pengujian menggunakan uji Tukey diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian kemampuan 
penalaran proposional siswa pada level sekolah atas lebih baik dibandingkan pencapaian kemampuan 
proposional siswa pada level sekolag tengah dan bawah, tidak terdapat perbedaan secara signifikan 
pencapaian kemampuan penalaran matematis antara siswa pada level sekolah tengah dan bawah.  

Berdasarkan hasil jawaban siswa terhadap instrumen tes selanjutnya kemudian dilakukan wawancara 
berdasarkan prosedur wawancara-Newman, berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan dalam wawancara: 
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1. Apakah kamu bisa membaca masalah yang diajukan? (reading problem) 

2. Apakah pertanyaan atau masalah yang diajukan kepada kamu? Dapatkah kamu memahaminya? 

(comprehension level) 

3. Prosedur apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan kepada kamu? 

(transformation level) 

4. Dapatkah kamu menjelaskan langkah demi langkah penyelesaian? (process skills) 

5. Jelaskan jawaban kamu? (enconding) 

 
Jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran 

proposional disajikan pada Tabel 4.  

TABEL 4. FREKUENSI KESALAHAN SISWA PADA KETIGA KELOMPOK SAMPEL 

Aspek  

Soal Penalaran Proposional 

Level 

Sekolah 

Jenis Kesalahan (dalam %) 

Reading Comprehention Transfor. Pro. Ski. Encoding 

Mising value 

Atas - - 35 65 - 

Tengah - 22 15 63 - 

Bawah - 20 20 58 2 

Numerical comparition 

Atas - 15 30 55 10 

Tengah - 30 45 15 - 

Bawah - 45 50 5 - 

Qualitative Prediction and 

comparation 

Atas - 5 45 44 1 

Tengah - 25 37 35 3 

Bawah - 45 40 5 - 

 

Dalam menyelesaikan masalah penalaran proposional tipe mising value, numerical comparation, 
qualitative prediction and comparation, jawaban siswa menunjukkan kesalahan dalam memahami soal 
(comprehention error). Sebagai contoh siswa LS-14 membuat kesalahan ketika memahami soal tipe 
missing value, berdasarkan hasil wawancara siswa LST-14 tidak paham terkait soal yang diajukan, ‘Tujuh 
tahun yang lalu umur Ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Empat tahun yang akan datang 2 kali umur 
Ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Berapakah umur ayah sekarang?” Oleh 
karenanya, siswa LST-14 salah dalam menentukan strategi penyelesaian.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
GAMBAR 3 CONTOH SOAL JAWABAN SISWA LST-14 

 

Untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait kesalahan yang dilakukan oleh siswa LST-14, 
penulis melakukan wawacara, berikut ini petikan dari wawancara tersebut: 

 

Penulis : “coba baca kembali soal yang diajukan kepadamu! Menurutmu apa yang ditanyakan?” 
Siswa LST-14 : “mencari umur ayah yang sekarang” (dengan tegas dan lugas LST-14 menjawab) 
Penulis : “cukupkah data tersebut untuk menjawab yang ditanyakan?” 
Siswa LST-14 : “tidak cukup” 
Penulis : “mengapa? data apa yang diperlukan?” 
Siswa LST-14 : “harusnya umur ayah 7 tahun yang lalu diketahui”  
                           (raut wajah siswa LST-14 tampak bingung) 

 

Mengacu hasil wawancara sebagaimana dikemukakan di atas, tampak bahwa siswa LST-14 tidak 
memahami soal yang diajukan kepadanya, sehingga jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa LST-14 
tersebut dapat dikategorikan sebagai comprehention error. Kesalahan dalam memahami soal sebagaimana 
dilakukan oleh siswa LST-14 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: tidak dapat mengidentifikasi 
data atau fakta yang diketahui dalam soal (masalah) dengan tepat sehingga salah menyusun serta 
menyelesaikan maslah, dan tidak memahami keseluruhan soal dengan baik. 
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Mayoritas siswa membuat kesalahan transformasi ketika siswa memecahkan masalah dengan 
menerapkan konsep perbandingan. Kemudian, dalam jawaban siswa menunjukkan proses penyelesaian 
yang belum selesai saat kesulitan dalam memutuskan operasi atau prosedur dalam pemecahan masalah. 
Sebagai contoh pada Gambar 4 soal yang diajukan dan Gambar 5 merupakan jawaban siswa LSB-07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 4 CONTOH MASALAH TIPE QUALITATIVE PREDICTION AND COMPARATION PROBLEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 5 CONTOH SOAL JAWABAN SISWA LSB-07 

 
Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara terungkap bahwa siswa LSB-07 membuat kesalahan dalam 

mengubah situasi masalah tipe numerical comparision dalam bentuk diagram yang diajukan kedalam 
ekspresi matematis yang sesuai untuk memecahkan masalah (transformation error). Siswa LSB-08 dapat 
memahami masalah dengan baik, namun tidak dapat memilih prosedur atau metode yang tepat. Kesalahan 
yang dilakukan oleh LSB-08 juga terjadi pada siswa yang lainnya karena ketidakmampuan memilih dan 
menerapkan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan masalah sehingga jawaban siswa tidak tepat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 6 CONTOH SOAL JAWABAN SISWA LSB-10 

Dalam proses wawancara terhadap siswa LSB-30 menyatakan bahwa, digunakan sistem coret 
(cancelation law) terhadap 45 diruas kanan dengan 5 diruas kiri, dan 9 di ruas kanan dengan 45 diruas kiri 
dengan alasan bahwa proses pengerjaannya menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Jenis 
kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah process skil error. Namun, kesalahan 
tersebut dalam kerangka kesalahan menurut referensi [11] dapat dikategorikan sebagai kesalahan konsep.  

Selanjutnya dari proses wawancara lanjutan, siswa LSB-30 mampu mengidentifikasi fakta atau 
informasi yang penting dari situasi masalah yang diajukan yang berkorelasi dengan strategi pemecahan 
masalah dengan layanan bantuan dari penulis. Kemudian, LSB-30 memilih metode yang tepat dalam 
memecahkan masalah, dan tidak mengalami kesalahan yang sama sebelum diberikan layanan bantuan. 
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GAMBAR 7 CONTOH SOAL JAWABAN SISWA LST-09 

 
Encoding error adalah kesalahan saat siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan yang 

ditanyakan. Jenis kesalahan ini kebanyakan dilakukan oleh siswa pada level sekolah atas, berdasarkan 
hasil jawaban proses penyelesaian sudah benar namun dalam jawaban akhir tidak sesuai dengan masalah 
yang diajukan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pencapaian kemampuan penalaran matematis sangat dipengaruhi oleh prestasi belajar siswa dan 
lingkungan belajar, karena prestasi belajar siswa dan lingkungan belajar pada level sekolah atas lebih 
dinamis, kultur akademis yang baik dibandingkan pada level sekolah tengah dan level sekolah bawah.   
Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya serta keterbatasan dalam penelitian 
ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: lebih spesifik dalam memilih subjek penelitian, misalnya: 
didasarkan pada gaya belajar atau tingkat perkembangan kognitif, untuk penelitian lebih lanjut dilakukan 
analisis kesalahan siswa lebih komprehensif. 
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