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ABSTRAK 

 

Kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan dalam menarik kesimpulan melalui 

langkah-langkah formal yang didukung oleh argumen matematis berdasarkan pernyataan yang 

diketahui benar atau yang telah diasumsikan kebenarannya. Kemampuan penalaran dapat dilihat 

dari hasil tes siswa dalam mengerjakan soal-soal tipe penalaran yang dibuat berdasarkan indikator 

penalaran matematika. Indikator penalaran dalam penelitian adalah melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan dari pernyataan, memberikan alasan atau bukti terhadap satu atau 

beberapa solusi, dan memeriksa kesahihan suatu argumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui kemampuan penalaran matematika kelas VIII SMP YPM 4 Bohar dalam menyelesaikan 

masalah pada materi persamaan garis lurus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Subyek dalam 

penelitian ini adalah 6 siswa yang terdiri dari masing-masing 2 siswa dari kelompok tinggi, sedang, 

dan rendah. Pengelompokan tersebut didasarkan pada nilai rapor semester ganjil tahun ajaran 2012-

2013. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan soal tes penalaran sebanyak 4 soal uraian 

kepada 6 subyek penalitian tersebut. Setelah itu, dilakukan wawancara kepada setiap subyek. 

Berdasarkan analisis data didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas VIII SMP YPM 4 

Bohar Sidoarjo tergolong kurang dalam kemampuan melakukan manipulasi matematika, tergolong 

baik dalam menarik kesimpulan dari pernyataan, tergolong baik dalam memberikan alasan atau 

bukti terhadap satu atau beberapa solusi, dan tergolong baik dalam kemampuan memeriksa 

kesahihan suatu argumen. 
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