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ABSTRAK 

 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai cukup 

memegang peranan penting dalam membentuk siswa berkualitas, karena masih 
kurangnya upaya pengembangan kemampuan dalam matematika menjadi penyebab 
masih rendahnya kualitas siswa dalam pemecahan masalah matematika. Dalam KTSP 
penalaran dan pemecahan masalah merupakan hal yang sangat penting. Salah satu 
cara bernalar adalah dengan menggunakan analogi. Dimana analogi itu sendiri dapat 
digunakan untuk membantu pemecahan masalah matematika dengan menggunakan 
pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang 
baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penalaran 
analogi siswa dalam pemecahan masalah matematika pada sub materi persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel di kelas VII–C SMP Negeri 13 Surabaya. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian deskriptif-
kualitatif dengan mengambil subjek sebanyak enam siswa yang sebelumnya dibagi 
menjadi tiga kelompok yaitu: kelompok kemampuan penalaran analogi tinggi, 
kelompok kemampuan penalaran analogi sedang, dan kelompok kemampuan 
penalaran anlogi rendah berdasarkan hasil tes penalaran analogi matematika (TPAM) 
dan pertimbangan guru matematika di sekolah tersebut. Penelitian ini diawali dengan 
pemberian tes penalaran analogi matematika (TPAM) dan dilakukan wawancara 
kepada enam subjek untuk mengetahui gambaran kemampuan penalaran analoginya. 

Hasil penelitian menggambarkan kemampuan penalaran analogi siswa 
sebagai berikut: subjek A1, A2 untuk soal 1 dan 3 termasuk komponen encoding, 
inferring, mapping dan applying. Subjek A3 untuk soal 1 termasuk komponen 
encoding, inferring, mapping dan applying dan no 3  termasuk komponen encoding 
dan inferring. Subjek A4 soal 1 termasuk komponen encoding dan soal no.3 termasuk 
komponen encoding, inferring, mapping dan applying. Subjek A5 untuk soal nomor 1 
termasuk komponen encoding, inferring, mapping, dan soal no.3 termasuk komponen 
encoding, inferring, mapping dan applying. Subjek A6 untuk soal no.1 termasuk 
komponen encoding, inferring, untuk soal no.3 termasuk komponen encoding, 
inferring, mapping. 
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