
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA 

SISWA MELALUI PEMBELAJARAN OPEN ENDED (PTK 

Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP N 2 Gatak) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strudi Strata I pada 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

Oleh: 

MELAWATI KUSUMA WARDANI 

A410140047  

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA 

MELALUI PEMBELAJARAN OPEN ENDED (PTK Pembelajaran 

Matematika Kelas VIII di SMP N 2 Gatak) 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Oleh : 

MELAWATI KUSUMA WARDANI 

A410140047 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Rita Pramujiyanti Khotimah, S.Si., M.Sc. 

NIDN. 0606027601 

     

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA 

MELALUI PEMBELAJARAN OPEN ENDED (PTK Pembelajaran 

Matemamatika Kelas VIII SMP N 2 Gatak) 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : 

MELAWATI KUSUMA WARDANI 

A410140047 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat. 

 

Susunan Dewan Penguji : 

1. Rita P. Khotimah, S.Si, M.Sc.  (..........................) 

 

2. Dra.Nining Setyaningsih, M.Si.   (..........................) 

 

3. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom.  (..........................) 

 

Surakarta,   Mei 2019 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

 

 

Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. 

NIP. 19650428 199303 1001 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

Surakarta, Mei 2019 

Penulis, 

 

 

Melawati Kusuma Wardani 

A410140047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA 

MELALUI PEMBELAJARAN OPEN ENDED (PTK Pembelajaran 

Matematika Kelas VIII SMP N 2 Gatak) 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan penalaran 

matematika siswa melalui pembelajaran open ended di kelas VIII A SMP N 2 Gatak 

Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, tes, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa dengan indikator banyaknya 

siswa yang mampu: 1) mengajukan dugaan sebelum tindakan 32,5% dan setelah 

tindakan 65,63%. 2) melakukan manipulasi matematika sebelum tindakan 25,5% dan 

setelah tindakan  65,63%. 3) menarik kesimpulan dari pernyataan, menyusun bukti , 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi sebelum tindakan 25% dan 

setelah tindakan 65,63%. 4) menarik kesimpulan dari pernyataan sebelum tindakan 

30%  dan setelah tindakan sebesar 50%, dan 5) memeriksa kesahihan suatu argumen 

sebelum tindakan sebesar 23%  dan setelah tindakan sebesar 62,5%. 

Kata kunci: kemampuan penalaran matematika, pembelajaran, open ended 

Abstract 

The purpose of this research to describe the improvement of student’s mathematical 

reasoning abilities through Open Ended learning.This type of research is the research 

action class (PTK). Data collection techniques using observations, field notes, tests, 

documentation. Data analysis using the techniques of data collection, data reduction, 

data presentation, and draw conclusions. The results showed an increase the ability 

of student mathematical reasoning with indicators many students are able: 

1.)submitted hypothesis before the completion of the action of 32,5% and after the 

action of 65,63%. 2.)make a manipulation of mathematics before the completion of 

the action of 25,5% and after the action of 65,63%. 3.)collect the conclusion,arrange 

the evidence, give a reason or evidence toward solutions before the completion of the 
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action of 25% and after the action of 65,63%.4.)collect the conclusion from the 

statements before the completion of the action of 30% and after the action of 50%. 

5.)check the corrections of the argument before the completion of the action of 23% 

and after the action of 62,5%. 

Keywords: mathematical reasoning ability, learning, open ended 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia berkembang dengan baik. Pendidikan merupakan 

suatu upaya untuk meningkatkan wawasan keilmuan agar menjadi manusia 

yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Pendidikan 

selain untuk mencari ilmu juga berguna untuk meningkatkan sumber daya yang 

berkualitas yang mampu bersaing dalam segala bidang seiring berkembangnya 

zaman. 

Matematika merupakan ilmu yang identik dengan angka-angka. 

Matematika juga merupakan pelajaran yang ditakuti di kalangan masyarakat. 

Beberapa peserta didik juga menganggap matematika sebagai pelajaran yang 

membosankan dan sulit untuk dipelajari. Dengan muculnya pemikiran-

pemikiran tersebut membuat peserta didik tidak bersungguh-sungguh dalam 

belajar matematika. Salah satu kemungkinan penyebab dari masalah-masalah 

tersebut adalah kurang bervariasinya guru dalam mengajar matematika. Oleh 

karena itu, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu memecahkan masalah 

matematika agar peserta didik semangat dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Mulyasa (2009) fokus utama pembelajaran lebih menekankan 

pada proses dari hasil akhir pembelajaran itu sendiri dan yang diutamakan 

adalah peserta didik menjadi aktif, kreatif, merangkai, menantang, dan 

merentangkan pikirannya melebihi kekuatan alam. Menurut   Mulyasa (Liza, 

2015: 206) sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembanganan yang terjadi baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun global. Namun, kenyataannya saat ini banyak ditemukan 

masalah-masalah dalam pendidikan, salah satunya adalah kemampuan 

penalaran dalam pembelajaran matematika. 
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Kemampuan penalaran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari 

terutama dalam belajar  matematika. Menurut Neny (2016: 87) kemampuan 

penalaran siswa merupakan aspek penting karena dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah lain, baik masalah matematika maupun 

masalah kehidupan sehari-hari. Kemampuan bernalar tidak dapat dipisahkan 

dari kebenaran materi matematika. Materi matematika akan lebih mudah 

dipahami dengan adanya kemampuan penalaran yang baik. Penalaran pun 

dapat berkembang jika penguasaan materi matematikanya pun baik. Hal itu 

menjadi sebab pananaman kosep matematika perlu diajarkan sejak dini. 

Kemudian Marfi (2016: 126) mengungkapkan bahwa mengingat pentingnya 

penalaran matematis maka perlu dilakukan analisa mendalam tentang 

kemampuan penalaran matematis siswa. Analisa ini berupa tingkat penguasaan 

kemampuan penalaran matematis siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran 

serta ragam kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal kemampuan penalaran 

matematis. 

Neny (2016: 94) mengatakan rata rata kemampuan penalaran matematika 

siswa dalam menyelesaikan masalah setelah melakukan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended mengalami peningkatan berkategori tinggi, yaitu 

dengan nilai rata-rata 85,1. Hasil pengamatan yang didapat selama proses, 

siswa yang mendapat skor tinggi adalah siswa-siswa yang benar-benar aktif 

dan serius saat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open-ended, 

mereka juga tidak canggung untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi 

kelompok ataupun diskusi kelas. Dari hasil analisis data tes diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan open-ended terhadap kemampuan penalaran 

matematika siswa di kelas VII SMP Negeri 8 Palembang.  

Menurut Shimada (Neden, 2016: 1063) pendekatan open ended adalah 

pendekatan dalam pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan suatu 

permasalan kepada siswa, dimana permasalahan memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Hal ini akan memberikan tantangan 

kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai 
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solusi dari masalah, dan menafsirkan penyelesaian masalah. Berdasarkan 

analisis data dan pembahasan Raden (2014: 254), pendekatan open-ended dan 

kontekstual dalam pembelajaran matematika efektif pada aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan sikap siswa terhadap matematika siswa 

kelas VIII SMPN 6 Yogyakarta. 

Yunita (2013: 16) menyimpulkan persentase siswa yang mencapai 

tingkat koneksi pada kelas yang diberi pendekatan open-ended lebih besar 

daripada persentase siswa pada kelas yang diberi pendekatan konvensional. 

Kemudian, Persentase siswa yang mencapai tingkat analisis pada kelas yang 

diberi pendekatan open-ended lebih besar daripada persentase siswa pada kelas 

yang diberi pendekatan konvensional. Kemudian Vivi (2015) menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh pendekatan open ended terhadap prestasi belajar 

matematika, kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri siswa SMP materi 

bangun datar, tidak terdapat pengaruh katagori sekolah terhadap prestasi 

belajar matematika, kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri siswa 

SMP materi bangun datar. 

Fatah, dkk menyimpulkan belajar melalui pendekatan terbuka dapat lebih 

meningkatkan kemampuan berpikir kreativitas matematika siswa meskipun 

kategori sekolah berbeda. Menurut Alman (2017:112) skor rata-rata tertinggi 

dalam metode terbuka menunjukkan bahwa metode terbuka sangat cocok untuk 

diterapkan pada kelompok prestasi rendah berbasis metode STAD dan 

sebaliknya. 

Berdasarkan hasil wawancara guru matematika dan pengamatan hasil 

ulangan siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak diperoleh kondisi awal dalam 

mencapai indikator-indikator kemampuan penalaran adalah sebagai berikut: 1) 

mengajukan dugaan 32,5%;  2) melakukan manipulasi matematika 25,5%; 3) 

menarik kesimpulan dari pernyataan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi 25%; 4) menarik kesimpulan dari pernyataan 

30%;  5) memeriksa kesahihan suatu argumen 23%. Hasil pengamatan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematika siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 2 Gatak masih tergolong rendah.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika siswa melalui pembelajaran Open Ended kelas VIII A semester 

ganjil tahun ajaran 2018/2019 di SMP N 2 Gatak Sukoharjo. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian antara lain: subjek pemberi tindakan dan subjek penerima tindakan. 

Adapun subjek pemberi tindakan adalah guru matematika yaitu Ibu Nanik 

Wahyuni. Sedangkan subjek penerima tindakan kelas adalah siswa kelas VIII 

A semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di SMP N 2 Gatak Sukoharjo yang 

berjumlah 32 orang. Selain bertindak sebagai observer, peneliti juga bertugas 

mendiagnosis, membuat konsep dan rancangan tindakan beserta guru 

matematika. 

Data penelitian ini diperoleh dari siswa kelas VIII A SMP N 2 Gatak 

Sukoharjo. Data diperoleh dari observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 

tes. Data yang kemampuan penalaran matematika diperoleh dari siswa. 

Sedangkan data yang diperoleh dari guru yaitu pembelajaran open ended yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Teknik pengambilan data penelitian di atas dilakukan dengan observasi, 

catatan lapangan, dokumentasi dan metode tes. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan ini melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

refleksi. Rencana tindakan kelas pada siklus I diberikan materi sistem 

persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dan substitusi. Adapun 

pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran open ended. Sebelum 

pelaksanaan tindakan peneliti menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) dengan bimbingan guru matematika. Pelaksanaan tindakan kelas 

siklus I dilaksanakan pada Selasa, 18 September 2018 jam 07.00-09.10 WIB 

dengan pelaku tindakan adalah guru matematika yaitu Ibu Nanik dan penerima 

tindakan adalah siswa kelas VIII A SMP N 2 Gatak. Refleksi pada siklus I 
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yaitu pelaksanaanya sudah baik, namun dalam pembagian kelompok diskusi 

terlalu banyak sehingga sebagian besar belum mempresentasikan hasil diskusi 

dan pemanfaatan waktu belum maksimal. 

 Rencana pada siklus II yaitu pembagian kelompok akan diperkecil 

jumlahnya agar semua kelompok bisa presentasi, waktu akan dimanfaatkan 

dengan baik dan materi yang akan diberikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan metode eliminasi . Tindakan siklus II sudah terlaksana dengan 

baik, guru sudah mahir dalam pembelajaran. Refleksi siklus I yaitu 

pelaksanaan tindakan sudah sesuai rencana dan tindak belajar mengalami 

peningkatan sesuai rencana. 

 Data yang diperoleh dalam penelitian tentang kemampuan penalaran 

matematika  siswa kelas VIII A SMP N 2 Gatak dari sebelum tindakan sampai 

tindakan siklus II disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2 berikut: 

Tabel 1 Data Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 

Indikator Kemampuan Penalaran Sebelum 

tindakan 

Setelah tindakan 

Siklus I Siklus II 

Mengajukan dugaan 32,5% 43,75%  65,63% 

Melakukan manipulasi matematika  25,5% 56,25%  65,63% 

Menarik kesimpulan, menyusun 

bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi  

25% 32,38% 65,63% 

Menarik kesimpulan dari pernyataan 30%  32,38%  50% 

Memeriksa kesahihan suatu argumen 23% 32,38%  62,5% 
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Gambar 1. Grafik Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 

Kemampuan siswa dalam mengajukan dugaan dapat dilihat dari kemampuan 

siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. Ruslan (2013) 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang diberi soal open ended dengan pemberian soal rutin, yaitu 

penggunaan pemberian soal berpengaruh secara bermakna terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa. Permasalahan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam mengajukan dugaan adalah soal nomor satu point a. 

32,50% 

43,75% 

65,63% 

25,50% 

56,25% 

65,63% 

25% 

32,38% 

65,63% 

30% 
32,38% 

50% 

23% 

32,38% 

62,50% 

sebelum tindakan siklus I siklus II 

mengajukan dugaan 

melakukan manipulasi matematika 

menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi 
menarik kesimpulan dari pernyataan 

memeriksa kesahihan suatu argumen 
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Gambar 2. Mengajukan dugaan siklus II 

Permasalahan yang dibahas pada nomor satu yaitu siswa harus 

menentukan panjang dan lebar suatu kolam dengan keliling kolam sudah 

diketahui. Siswa yang mampu mengajukan dugaan sebanyak 21 siswa 

(65,63%), sudah lebih banyak dari siklus I. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan pembelajaran open ended kemampuan penalaran matematika siswa 

dapat meningkat, didukung oleh hasil penelitian Nuning (2015) yang 

menyimpulkan bahwa: pendekatan open-ended pada pembelajaran matematika 

efektif ditinjau dari pencapaian kemampuan penalaran, pemecahan masalah, 

dan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pandak Bantul. 

Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi matematika dapat dilhat 

dari kemampuan siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. 

Permasalahan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

mengajukan dugaan adalah soal nomor satu point b. 

 
Gambar 3. Melakukan manipulasi matematika siklus II 

Permasalahan yang dibahas pada nomor satu b yaitu siswa harus 

menuliskan model matematika dari masalah yang sudah diajukan pada soal 
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nomor satu a dengan p yang dimaksud pada jawaban siswa adalah panjang dan 

l adalah lebar. Tedapat sebagian kecil siswa yang melakukan manipulasi tetapi 

kurang sesuai ataupun belum selesai. Siswa yang mampu melakukan 

manipulasi sebanyak 21 siswa (65,63%), sudah lebih banyak dari siklus I. Hal 

tersebut menunjukkan presentase indikator kemampuan siswa untuk 

melakukan manipulasi matematika sudah terpenuhi dan sejalan dengan hasil 

penelitian dari Andi, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa pendekatan 

terbuka berakhir dalam pembelajaran Matematika subjek sub persegi panjang 

dapat meningkatkan hasil pembelajaran Matematika siswa. 

Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi matematika dapat 

dilhat dari kemampuan siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh 

guru. Permasalahan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi adalah soal nomor satu point b. 

 

Gambar 4. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan atau 

bukti terhadap beberapa solusi siklus II 

 Permasalahan yang dibahas pada nomor satu b yaitu siswa harus 

menuliskan bukti dan kesimpulan dari masalah yang sudah diajukan pada soal 

nomor satu a. Terdapat beberapa siswa yang menarik kesimpulan, menyusun 

bukti, memberi alasan atau bukti terhadap beberapa solusi tetapi belum sesuai. 

Siswa yang mampu menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan atau 

bukti terhadap beberapa solusi sebanyak 21 siswa (65,63%), sudah lebih 

banyak dari siklus I. Hal tersebut menunjukkan presentase indikator 
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kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi 

alasan atau bukti sudah baik. Penelitian yang mendukung adalah penelitian 

Yeni, dkk (2017) yang menyatakan bahwa berdasarkan pembelajaran analisa-

sintetik, prestasi dari kemampuan berfikir kreatif matematika siswa dengan 

pembelajaran open ended jauh lebih baik dari siswa dengan pembelajaran 

konvensional.  

Kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan argumendapat dilhat dari 

kemampuan siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. 

Permasalahan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

mengajukan dugaan adalah soal nomor 2. 

 

Gambar 5.  Memeriksa kesahihan argumen siklus II 

Permasalahan yang dibahas pada nomor dua yaitu siswa harus 

menuliskan angka dalam kotak lalu membuktikan apakah selesaiannya adalah 

(1,5). Siswa yang mampu memeriksa kesahihan argumen sebanyak 20 siswa 

(62,5%), sudah lebih banyak dari siklus I. Hal tersebut menunjukkan 

presentase indikator kemampuan siswa untuk memeriksa kesahihan argumen 

sudah baik. Sejalan dengan Liza (2015) yang menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh pendekatan open ended terhadap kemampuan penalaran siswa pada 

pembelajaran matematika kelas VII SMP PTI Palembang. 

Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari pernyataan dapat 

dilhat dari kemampuan siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh 

guru. Permasalahan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

menarik kesimpulan dari pernyataan adalah soal nomor tiga.  
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Gambar 6. Menarik kesimpulam dari pernyataan siklus II 

Permasalahan yang dibahas pada nomor tiga yaitu siswa harus 

menuliskan bukti kebenaran dari pernyataan fais dan mampu menarik 

kesimpulan dari pernyataan tersebut. Siswa yang mampu menarik kesimpulan 

dari pernyataan sebanyak 16 siswa (50%), sudah lebih banyak dari siklus I. Hal 

tersebut menunjukkan  presentase indikator kemampuan siswa untuk Menarik 

kesimpulan dari pernyataan sudah baik, sependapat penelitian Raden (2014), 

yang menyimpulkan sebagai berikut:  pendekatan open-ended dan kontekstual 

dalam pembelajaran matematika efektif pada aspek kemampuan pemecahan 

masalah matematis dan sikap siswa terhadap matematika siswa kelas VIII 

SMPN 6 Yogyakarta 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan penalaran matematika siswa melalui pembelajaran Open Ended di 

kelas VIII A SMP N 2 Gatak Sukoharjo semester ganjil 2018/2019 dilihat dari 

indikator- indikator: 

1) Kemampuan siswa dalam mengajukan dugaan sebanyak 10 siswa (32,5%) 

setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I sebanyak 14 siswa (43,75%) 

dan tindakan kelas siklus II sebanyak 21 siswa (65,625%). 

2) Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi matematika sebanyak 8 

siswa (25,5%) setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I sebanyak 18 

siswa (56,25%) dan tindakan kelas siklus II sebanyak 21 siswa (65,625%). 
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3) Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi sebanyak 8 siswa 

(25%) setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I sebanyak 11 siswa 

(32,375%) dan tindakan kelas siklus II sebanyak 21 siswa (65,625%). 

4) Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari pernyataan sebanyak 

10 siswa (30%) setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I sebanyak 11 

siswa (32,375%) dan tindakan kelas siklus II sebanyak 16 siswa (50%). 

5) Kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen sebanyak 7 

siswa (23%) setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I sebanyak 11 

siswa (32,375%) dan tindakan kelas siklus II sebanyak 20 siswa (62,5%). 
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