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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Proses Berpikir Matematis 

Berpikir selalu dihubungkan dengan permasalahan, baik masalah yang 

timbul saat ini, masa lampau dan mungkin masalah yang belum terjadi. 

Menurut walgito, berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara 

stimulus dan respon.
16

 Menurut Masykur, berpikir adalah suatu kegiatan 

mental yang melibatkan otak.
17

 Sedangkan menurut Kuswana, berpikir 

merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menggambarkan aktivitas 

mental, baik yang berupa tindakan yang disadari sepenuhnya dalam kejadian 

sehari-hari sebagai tindakan rutin, tetapi memerlukan perhatian langsung untuk 

bertindak kearah lebih sadar secara sengaja dan refleksi atau membawa ke 

aspek-aspek tertentu atas dasar pengalaman. Jadi, berpikir merupakan suatu 

kegiatan mental yang melibatkan kesadaran seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan pemikiran atau ide-ide atas dasar pengalaman. 

Pada saat siswa berpikir melakukan suatu kegiatan, yaitu pemecahan 

suatu masalah, akan terjadi proses berpikir sampai menemukan solusi 

permasalahan.  Proses berpikir merupakan suatu kegiatan mental atau suatu 

proses yang terjadi didalam pikiran siswa pada saat siswa dihadapkan pada 

suatu pengetahuan baru atau permasalahan yang sedang terjadi dan mencari 

                                                           
16 I Wayan Candra, dkk, Psikologi, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 169 
17 Uswah Wardana, Psikologi Umum, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hlm. 123 
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jalan keluar dari permasalahan tersebut. 
18

 Proses berpikir biasanya akan terjadi 

sampai siswa berhasil memperoleh jawaban yang benar. Dalam  proses berpikir 

terdapat aktivitas yang dilakukan yaitu membentuk pengertian, membentuk 

pendapat dan membentuk kesimpulan.
19

 Pengamatan proses berpikir dapat 

diamati melalui 2 proses yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan 

proses merespon terhadap suatu objek atau peristiwa sesuai dengan skema yang 

dimiliki. Akomodasi merupakan proses merespon suatu peristiwa baru dengan 

memodifikasi skema yang telah ada sehingga sesuai dengan objek atau 

peristiwa baru, atau membentuk skema yang sama sekali baru yang sesuai 

dengan objek atau peristiwa yang dialami.
20

 

Menurut Dienes, berpikir matematis berkenaan dengan penyelesaian 

himpunan-himpunan unsur matematika, dan himpunan-himpunan  ini menjadi 

unsur-unsur dari himpunan-himpunan baru membentuk himpunan-himpunan 

baru yang lebih rumit dan seterusnya.
21

 Dengan kata lain, berpikir matematis 

berhubungan dengan struktur-struktur super yang secara tetap terbentuk dari 

apa yang sudah terbentuk sebelumnya. Sehingga berpikir matematis dapat 

dikatakan sebagai kegiatan mental, yang dalam prosesnya selalu menggunakan 

abstraksi dan atau generalisasi.
22

 

                                                           
18

 Rany Widyastuti, Budi Usodo, Riyadi, Jurnal Proses berfikir siswa SMPA dalam 

Menyelesaikan masalah matematika berdasarkan langkah-langkah Polya Ditinjau dari Sdversity 

Quotient, dalam https://media.neliti.com/media/publications/118554-ID-proses-berpikir-siswa-

smp-dalamdaknya-menyeles.pdf, diakses pada tanggal 2 april 2018, hal. 241 
19 Ibid., ... hal 241 
20

 Ibid., ... hal 241 
21

 Herlingga Putuwita Nan mumpuni, Peningkatan Keterampilan berfikr siswa dalam 

pelajaran matematika dengan pemetaad visul. (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2013), hal. 2 
22

 Herman Hudojo, Pengembanagan Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika, 

(Malang: UM Pess, 2005), hal.65 

https://media.neliti.com/media/publications/118554-ID-proses-berpikir-siswa-smp-dalamdaknya-menyeles.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/118554-ID-proses-berpikir-siswa-smp-dalamdaknya-menyeles.pdf
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Proses berpikir matematis dilaksanakan dengan memberikan berbagai 

permasalahan kontekstual yang familiar dengan kehidupan siswa untuk 

diselesaikan secara optimal oleh siswa dalam konteks pembelajaran 

matematika yang menarik bagi siswa. Dalam proses berpikir matematis, siswa 

mampu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapkan dengan baik dan 

tepat. Schoenfeld menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan proses 

mengembangkan sudut pandang matematis-menghargai proses matematisasi 

serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya, dan mengembangkan 

kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkap, lalu pada saat 

yang sama menggunakan perangkat tersebut untuk memahami struktur 

pemahaman matematika.
23

 Berdasarkan asumsi tersebut, konsep matematis 

menjadi suatu hal yang bersifat praktis dalam proses pembelajarannya melalui 

keinginan untuk menerapkannya. Konsep-konsep matematis yang dipelajari 

divisualisasikan secara kontekstual untuk dapat menjembatani pengetahuan 

siswa dalam memahami hal-hal abstrak secara konkrit dalam pembelajarannya. 

Dengan demikian, kompetensi matematis yang diharapkan untuk 

dapat dikuasai siswa dalam dipelajari dengan mudah dan dengan cara yang 

familiar dengan kehidupan siswa sehari-hari.  

 

 

 

 

                                                           
23 Muhammad Fajri, Kemampuan Berfikir Matematis dalam Konteks Pembelajaran Abad 

21 di sekolah dasar, (Depok: Jurnal matematika), vol. 3 no. 2, hal. 5 
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2. Asimilasi dan Akomodasi 

Terdapat dua cara mengamati proses berfikir matematis, diantaranya: 

a. Asimilasi 

  Ellis menyatakan bahwa asimilasi merupakan proses merespon 

suatu informasi baru dengan menyesuaikannya kedalam skema (struktur 

kognitif) yang sudah ada dalam benak siswa.
24

 Menurut Olson, Asimilasi 

adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan kognitif yang 

ada sekarang, dengan kata lain apabila individu menerima informasi atau 

pengalaman baru maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok 

dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya.
25

 Suparno juga berpendapat 

bahwa asimilasi adalah proses kognif yang dengannya seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam 

skema atau pola yang sudah ada didalam pikirannya.
26

 Dalam asimilasi 

proses yang terjadi adalah penyesuaian antara informasi-informasi baru 

yang diperolehnya dengan struktur skema yang ada dalam diri siswa. Ketika 

informasi baru yang masuk sesuai dengan skema yang dimiliki, sehingga 

informasi baru tersebut dapat langsung dihubungkan kedalam skema yang 

ada. 

  Proses asimilasi ini berjalan secara terus-menerus. Asimilasi pada 

dasarnya tidak menyebabkan perubahan atau pergantian skema, tetapi 

asimilasi mempengaruhi atau memungkinkan perkembangan skema. Dalam 

asimilasi seseorang memaksakan struktur yang ada pada dirinya kepada 

                                                           
24 Laeli Latif Hidayah, Deskripsi Proses Berpikir siswa kelas VIII D SMPN 8 Purwokerto 

dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan Adversity Quotient (AQ), (Purwokerto: 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2007), hal.11 
25 Ibid., ... hal. 11 
26 Ibid., ... hal. 12 



17 
 

stimulus yang masuk. Sama artinya dengan stimulus dipaksakan untuk 

memasuki salah satu skemata yang sesuai dalam struktur mental orang yang 

bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asimilasi merupakan 

suatu proses berpikir yang digunakan untuk merespon pengetahuan baru 

atau informasi baru yang sesuai dengan skema yang telah dimilikinya.  

b. Akomodasi 

  Menurut walgito, proses akomodasi merupakan pengubahan 

struktur berpikir, karena tidak atau belum adanya skema-skema tertentu.
27

 

Menurut Ellis, Akomodasi terjadi melalui dua hal, yaitu: 1) memodifikasi 

skema yang telah ada sehingga sesuai dengan informasi baru, atau 2) 

membentuk skema baru yang sesuai dengan informasi yang baru.
28

 Dengan 

demikian dapat disimpulkan, akomodasi merupakan proses penunjang 

asimilasi, menyangkut proses penyesuain diri pada tuntutan lingkungan. 

Akomodasi adalah proses menstruktur kembali mental sebagai akibat 

adanya informasi dan pengalaman baru tadi. Dalam akomodasi seseorang 

dipaksa mengubah struktur mentalnya agar sesuai dengan stimulus yang 

bary. Berarti dalam proses berpikir, proses akomodasi terjadi pada saat 

penstrukturan kembali kognitif yang telah dimiliki siswa karena masuknya 

informasi baru tentang obyek tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa siswa mengalami 

asimilasi akan lebih cepat merespon pelajaran atau soal yang diberikan, 

daripada siswa yang mengalami akomodasi. Karena, dalam asimilasi seseorang 

tidak perlu menyesuaikan skema yang ada terhadap informasi baru yang 

                                                           
27 Ibid., ... hal. 13 
28 Ibid., ... hal. 13 
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masuk, tetapi hanya menggunakan kemampuan yang telah ada dalam dirinya. 

Tetapi asimilasi dan akomodasi berjalan secara bersamaan dengan 

berkembangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap lingkungan 

disekelilingnya. Akomodasi jarang terjadi tanpa asimilasi. Siswa dapat 

mengakomodsikan informasi-informasi baru hanya jika mereka dapat 

menghubungkan informasi-informasi baru tersebut dengan pengetahuan dan 

keyakinan yang mereka miliki pada saat itu. Berdasarkan perjelasn tersebut, 

penelitian ini akan melihat pada tahap apa siswa melakukan asimilasi ataupun 

akomodasi dalam proses berpikir yang mereka lakukan. Adapun karakteristik 

proses berpikir asimilasi dan akomodasi yang digunakan dalam penelitian yaitu 

menggunakan penjelasan mengenai asimilasi dan akomodasi, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Proses berpikir Asimilasi dan Akomodasi 

No Proses Berpikir Indikator 

1.  Asimilasi 1. Jika siswa mempunyai pengalaman yang sama 

atau hampir sama dengan perintah yang 

diberikan  

2. Siswa menyesuaikan pengalaman-pengalaman 

baru yang diperolehnya dengan struktur skema 

yang ada dalam diri siswa 

2. Akomodasi 1. Jika pengalaman siswa tidak sesuai dengan 

perintah yang diberikan 

2. Siswa menyesuaikan skema dalam dirinya 

dengan fakta-fakta baru yang diperoleh melalui 

pengalaman dari lingkungannya 
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3. Kemampuan Penalaran 

Penalaran adalah kemampuan berpikir.
29

 Menurut Santrock, penalaran 

adalah pemikiran logis yang menggunakan logika induksi dan deduksi untuk 

menghasilkan kesimpulan.
30

 Penalaran merupakan konsep yang paling umum 

menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu 

kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah 

diketahui. Pernyataan itu terdiri atas pengertian-pengertian sebagai unsurnya 

yang antara pengertian satu dengan yang lain ada batas-batas tertentu untuk 

menghindarkan kekaburan arti.
31

 Penalaran merupakan kegiatan, proses atau 

aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan 

baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui atau dianggap 

benar yang menjadi dasar penarikan suatu kesimpulan sehingga siswa mampu 

memiliki kemampuan dalam penalaran. 

Terbentuknya kemampuan penalaran siswa merupakan salah satu 

tujuan dari beberapa tujuan pembelajaran matematika. Dari kemampuan 

penalaran yang ada dalam diri siswa dapat diketahui sejauh mana siswa telah 

memahami, menyelesaikan masalah, harga menghargai manfaat matematika 

dalam kehidupan sehari-hari.  Menurut Priatna, melalui kegiatan bernalar 

dalam matematika siswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika 

merupakan kajian yang masuk akal atau logis.
32

 Kemampuan penalaran sangat 

dibutuhkan ketika seseorang memecahkan masalah atau menentukan 

                                                           
29  Ibid., Tari Indriani, dkk. Jurnal penelitian Kemampuan Penalaran Adaptif Siswa dalam 

memecahkan masalah, hal 2 
30

 Ibid., Tari Indriani, dkk. Jurnal penelitian Kemampuan Penalaran Adaptif Siswa dalam 

memecahkan masalah, hal 2 

                
31

 Surajiyo, et.al., Dasar-dasar Logika, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 20 
32 Priatna N, Kemampuan Penalaran dan Pemahaman Matematika siswa kelas 3 SMP 

Negeri di Kota Bandung. (Bandung : Disertasi UPI, 2003), hal. 9 
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keputusan. Dengan demikian siswa merasa yakin bahwa matematika dapat 

dipahami, dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. 

 

4. Penalaran Adaptif 

Menurut Kilpatrick, et al. adaptive reasoning are capacity for logical 

thought, reflection, explanation, and justification. Dengan kata lain, penalaran 

adaptif merupakan kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan 

antar konsep dan situasi, kemampuan untuk berpikir reflektif, kemampuan 

untuk menjelaskan, dan kemampuan untuk memberikan pembenaran.
33

 

Penalaran adaptif merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Karena penalaran adaptif dapat menunjukkan kapasitas untuk 

berpikir logis tentang hubungan diantara konsep dan aplikasi. Penalaran adaptif 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menunjang belajar 

matematika. Serangkaian kegiatan penalaran adaptif dapat melatih siswa untuk 

berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Pada 

penelitian ini kemampuan penalaran adaptif yang dimaksud adalah kemampuan 

siswa untuk menyelesaikan soal penalaran adaptif. 

Dalam matematika, penalaran adaptif berperan sebagai perekat yang 

menyatukan segenap komponen bersama-sama sekaligus menjadi pedoman 

dalam mengarahkan belajar. Salah satu kegunaanya untuk melihat melalui 

berbagai macam fakta, prosedur, konsep dan metode pemecahan serta melihat 

bahwa segala sesuatu tepat dan masuk akal. Di dalam matematika, penalaran 

                                                           
33 Ibid., Tari Indriani, dkk. Jurnal penelitian Kemampuan Penalaran Adaptif Siswa dalam 

memecahkan masalah, hal. 2 
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adaptif merupakan suatu pengalaman belajar yang dapat digunakan pada situasi 

yang berbeda.
34

 

Salah satu kelebihan dari penalaran adaptif adalah kemampuan untuk 

menilai pekerjaan seseorang. Penilaiam ini disertai dengan alasan-alasan logis. 

Pembuktian merupakan bentuk penilaian, namun tidak semua penilaian dapat 

berupa pembuktian. Pembuktian baik formal maupun non formal merupakan 

bentuk alasan logis dari suatu penilaian.
35

 

Killpatrick dan Findell mengemukakan bahwa siswa dapat 

menunjukkan kemampuan penalaran adaptif ketika menemui tiga kondisi, 

yaitu:
36 

1. Mempunyai pengetahuan dasar yang cukup. Dalam hal ini siswa 

mempunyai pengetahuan prasyarat yang cukup sebelum memasuki 

pengetahuan baru. 

2. Tugas yang dimengerti atau dipahami dan dapat memotivasi siswa. 

3. Konteks yang disajikan telah dikenal dan menyenangkan bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud penalaran adaptif dalam 

penelitian ini merupakan kemampuan yang tidak hanya meliputi kemampuan 

penarikan kesimpulan secara logis saja, akan tetapi meliputi kemampuan siswa 

untuk memperkirakan jawaban, memberikan penjelasan mengenai konsep yang 

diberikan, dan membuktikan secara matematis. Yang memuat lima indikator 

penalaran adaptif, yaitu: 

                                                           
34 Abdul Rahim, Pengaruh Metode Accelerated Learning terhadap Kemampuan 

Penalaran Adaptif Siswa SMP dalam Belajar Matematika, (Bandung:Skripsi UPI,2008), h.19 
35 Budiarto, Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Metode Penemuan 

Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Adaptif Siswa SMA :Studi Eksperimen 

terhadap Siswa Kelas X SMA Negeri 9 Bandung, (Bandung:Skripsi UPI,2008), h.12. 
36 Ibid., ... hal.10 
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Tabel 2. 2 Rubrik Penilaian Penalaran Adaptif Siswa 

Kemampuan Indikator Penilaian 

Penalaran 

Adaptif 

Siswa mampu mengajukan dugaan atau konjektur 

Siswa mampu memberikan alasan mengenai jawaban 

yang diberikan 

Siswa mampu menarik kesimpulan dari suatu 

pernyataan 

Siswa mampu memeriksa kesahihan suatu argumen 

Siswa mampu menemukan pola dari sesuatu masalah 

matematis 

 

 Berdasarkankan indikator diatas, siswa akan di berikan soal tes 

tentang Persamaan Linier Dua Variabel, kemudian setelah mendapatkan 

jawaban dari siswa, jawaban tersebut akan diteliti apakah sudah memenuhi 

kriteria dari masing-masing indikator kemampuan penalaran adaptif. 



 

B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah diuji 

kebenarannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

sabagai bahan informasi dan pembanding bagi penelitian ini, untuk menghindari 

terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan antara lain: 

1. Penelitian Indriani, dkk. tahun 2017.  

  Penelitian ini membahas tentang bagaimana kemampuan Penalaran 

Adaptif siswa dalam memecahkan masalah kelas VIII SMP Pontianak dalam 

menyelesaikan masalah pada pokok bahasan Geometri yang berhubungan 

dengan teorema Pythagoras.subjek penelitian ini adalah 36 siswa. Hasil dari 

penelitian ini adalah kemampuan penalaran adaptif siswa sebagian besar masih 

dalam kategori rendah hingga sangat rendah. Siswa yang mencapai kategori 

tinggi pada kategori tinggi ternyata tidak mampu menarik kesimpulan secara 

logis terhadap suatu pernyataan dan tidak mampu mengajukan dugaan atau 

konjektur dengan benar, tetapi mampu melakukan generalisasi. Perbedaan 

penelitian Tari Indriani dengan penelitian ini adalah pokok bahasan materinya 

yaitu Geometri sedangkan penelitian ini adalah Proses berpikir matematis 

siswa pada materi SPLDV. 

2. Penelitian Arkham tahun 2014. 

Hasil Penelitian ini adalah Penalaran adaptif SL2, SP2, dan SP3 baik, 

memenuhi empat indikator yaitu siswa mampu mengajukan dugaan atau 

konjektur, siswa mampu memberikan alasan mengenai jawaban yang 

diberikan, siswa mampu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, dan siswa 



 

mampu memeriksa kesahihan suatu argumen. Penalaran adaptif SL3 cukup 

baik, memenuhi dua indikator yaitu siswa mampu mengajukan dugaan atau 

konjektur dan siswa mampu memberikan alasan mengenai jawaban yang 

diberikan. Penalaran adaptif SP1 cukup baik, memenuhi tiga indikator yaitu 

siswa mampu mengajukan dugaan atau konjektur, siswa mampu memberikan 

alasan mengenai jawaban yang diberikan, siswa mampu menarik kesimpulan 

dari suatu pernyataan. Subjek laki-laki cenderung kurang cermat dan teliti 

dalam menyelesaikan soal, hal ini mendukung Krutetskii yang menyatakan 

bahwa “perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam ketepatan, ketelitian, 

kecermatan, dan keseksamaan berpikir”. Perbedaan penelitian Hanni Arkham 

dengan penelitian ini adalah Subjek penelitian yang diambil arkham adalah 6 

siswa dengan 3 cewek dan 3 cowok sedangkan dalam penelitian ini 6 siswa 

dengan kriteria tertentu. 

3. Penelitian Ikram tahun 2017. 

Hasil dari analisis statistik inferensial adalah: (1) perbedaan 

kemampuan penalaran adaptif antara siswa yang diajarkan menggunakan PBM 

dan pembelajaran kooperatif dalam pendekatan saintifik tidak signifikan; (2) 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan penalaran 

adaptif siswa yang diajarkan menggunakan PBM dan pembelajaran kooperatif 

dalam pendekatan saintifik. Perbedaan penelitian Fadhil Zil Ikram dengan 

penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan penalaran siwsa , sedangkan penelitian ini hanya memebrikan soal tes dan 

melakukan wawancara terhadap subjek penelitian. 



 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini sama-sama menggunakan 

indikator Kemampuan Penalaran adaptif untuk mengetahui proses berpikir siswa 

dalam memecahkan masalah matematika, diantaranya: (1) kemampuan 

mengajukan dugaan atau konjektur, (2) memberikan alasan mengenai jawaban 

yang diberikan, (3) menemukan pola dari sesatu masalah matematis, (4) 

menemukan memeriksa kesahihan suatu argumen, dan (5) menarik kesimpulan 

dari suatu pernyataan. 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Tahun Hasil Perbedaan 

1. Tari Indriani 2017 Kemampuan penalaran 

adaptif siswa sebagian 

besar masih dalam kategori 

rendah hingga sangat 

rendah. Siswa yang 

mencapai kategori tinggi 

pada kategori tinggi 

ternyata tidak mampu 

menarik kesimpulan secara 

logis terhadap suatu 

pernyataan dan tidak 

mampu mengajukan 

dugaan atau konjektur 

dengan benar, tetapi 

mampu melakukan 

generalisasi. 

Perbedaan penelitian tari 

indriani dengan 

penelitian ini adalah 

pokok bahasan 

materinya yaitu 

Geometri sedangkan 

penelitian ini adalah 

proses berpikir 

matematis siswa pada 

materi SPLDV 

2. Arkham 2014 Penalaran adaptif SL2, 

SP2, dan SP3 baik, 

memenuhi empat indikator 

yaitu siswa mampu 

mengajukan dugaan atau 

konjektur, siswa mampu 

memberikan alasan 

mengenai jawaban yang 

diberikan, siswa mampu 

menarik kesimpulan dari 

suatu pernyataan, dan 

siswa mampu memeriksa 

Perbedaan penelitian 

Hanni Arkham dengan 

penelitian ini adalah 

Subjek penelitian yang 

diambil arkham adalah 6 

siswa dengan 3 cewek 

dan 3 cowok sedangkan 

dalam penelitian ini 6 

siswa dengan kriteria 

tertentu. 

 



 

kesahihan suatu argumen. 

Penalaran adaptif SL3 

cukup baik, memenuhi dua 

indikator yaitu siswa 

mampu mengajukan 

dugaan atau konjektur dan 

siswa mampu memberikan 

alasan mengenai jawaban 

yang diberikan. Penalaran 

adaptif SP1 cukup baik, 

memenuhi tiga indikator 

yaitu siswa mampu 

mengajukan dugaan atau 

konjektur, siswa mampu 

memberikan alasan 

mengenai jawaban yang 

diberikan, siswa mampu 

menarik kesimpulan dari 

suatu pernyataan. Subjek 

laki-laki cenderung kurang 

cermat dan teliti dalam 

menyelesaikan soal, hal ini 

mendukung Krutetskii 

yang menyatakan bahwa 

“perempuan lebih unggul 

daripada laki-laki dalam 

ketepatan, ketelitian, 

kecermatan, dan 

keseksamaan berpikir”. 

3. Ikram 2017 1) perbedaan kemampuan 

penalaran adaptif antara 

siswa yang diajarkan 

menggunakan PBM dan 

pembelajaran kooperatif 

dalam pendekatan saintifik 

tidak signifikan; (2) tidak 

ada perbedaan yang 

signifikan antara 

peningkatan kemampuan 

penalaran adaptif siswa 

yang diajarkan 

menggunakan PBM dan 

pembelajaran kooperatif 

dalam pendekatan saintifik 

Perbedaan penelitian 

Fadhil Zil Ikram dengan 

penelitian ini adalah 

menggunakan model 

pembelajaran untuk 

mengetahui kemampuan 

penalaran siwsa , 

sedangkan penelitian ini 

hanya memebrikan soal 

tes dan melakukan 

wawancara terhadap 

subjek penelitian. 

 

 



 

C. Paradigma Penelitian  

 Paradigma penelitian ini mendiskripsikan Proses berfikis matematis 

siswa berdasarkan kemampuan penalaran adaptif. Kemampuan akademik siswa 

dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu: (1) kemampuan akademik siswa rendah, 

(2) kemampuan akademik siswa sedang, (3) kemampuan akademik siswa tinggi. 

Kategori kemampuan akademik siswa tersebut diperoleh dari hasil ulangan harian 

materi sistem persamaan linier dua variabel dan saran dari guru matapelajaran. 

Pengambilan subjek penelitian berdasarkan kategori kemampuan akademik 

tersebut diambil 6 subjek. Kemudian dari subjek penelitian diberikan tes dan 

wawancara, yang kemudian hasilnya dianalisis dengan indikator kemampuan 

penalaran adaptif siswa, Sehingga dapat diketahui bagaimana proses berfikir 

matematis siswa berdasarkan kemampuan penalaran adaptif  pada materi SPLDV. 

 Agar mudah memahami arah pemikiran dalam penelitian yang berjudul 

“Proses Berpikir Matematis Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel berdasarkan Kemampuan Penalaran Adaptif Kelas VIII MTs. Imam Al 

Ghozali Panjerejo” ini peneliti menggambarkan kerangka/pola berpikir melalui 

bagan berikut ini: 
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3.2 Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

    

Proses Berpikir 

Matematis 

Kemampuan Penalaran Adaptif 

Indikator: 

1) kemampuan mengajukan dugaan atau konjektur, 

2) memberikan alasan mengenai jawaban yang 

diberikan,  

3) menemukan pola dari sesatu masalah matematis,  

4) menemukan memeriksa kesahihan suatu argumen,  

5) menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. 

 

Tinggi 

 

Sangat Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

 

Sangat Rendah 

 

Dan 

Diamati melalui 

2 proses 

Asimilasi Akomodasi 

Kriteria masing-masing indikator 


