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PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN  PROBLEM BASED LEARNING (PBL) SISWA KELAS 

VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan penalaran melalui strategi 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek kelas VIII C. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :observasi, catatan lapangan dan 
tes.Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penalaran dengan 
indikator : 1) Menyajikan pernyataan matematis sebelum tindakan sebanyak 3 siswa 
(12%), pada siklus I 12 siswa (48%) dan pada siklus II 20 siswa (80%).2) 
Kemampuan melakukan manipulasi matematika sebelum tindakan sebanyak 2 siswa 
(8%), pada siklus I 8 siswa (32%) dan pada siklus II 18 siswa (72%). 3) Menarik 
kesimpulan dari sebuah pernyataan  sebelum tindakan sebanyak 2 siswa (8%), pada 
siklus I  8 siswa (32%) dan pada siklus II 15 siswa (60%). Berdasarkan uraian 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa melalui strategi pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 
 
Kata kunci :penalaran, Problem Based Learning, Penelitian Tindakan Kelas  
  
 

Abstract 
The purpose of this study to improve students mathematical reasoning abilities 
through Problem Based Learning in VIII grade students on SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta academic year in 2018/2019. The type of this research is used Classroom 
Action Research (CAR)the subject of this study is students in VIII C class. Data 
collection techniques are observation sheets, tests, field note sheets, and test. Data 
collection techniques are: observation, field notes and tes sheets. Data analysis 
techniques consist of data reduction, data presentation, and data verification. The 
results showed an increase in reasoning ability with indicators: 1) Presenting 
mathematical statements before the action as many as 3 student (12%), in cycle I 12 
student (48%) and in cycle II 20 student (80%). 2) Ability to do mathematic 
manipulation before the action as many as 2 student (8%), in cycle I 8student (32%) 
and in cycle II 18student (72%). 3) Draw conclusions from a statement before the 
action as many as 2 student (8%), in cycle I 8student (32%) and in cycle II  15 
student (60%).Based on the description, it can be concluded that through Problem 
Based Learning (PBL) can improve students' reasoning abilities. 
 
Keywords: reasoning, Problem Based Learning, Classroom Action Research 
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1. PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, 

karena pendidikan merupakan suatu kewajiban dari setiap manusia. 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

maupun kelompok sebagai usaha dalam mendewasakan manusia melaui 

proses pelatihan dan pengajaran (Rahman,2009: 6). Dalam dunia pendidikan 

tentunya tidak bisa lepas dengan mata pelajaran matematika.\ 

Kemampuan penalaran merupakan standar kompetensi penting yang 

berperan dalam pembelajaran matematika. Sumarmo (2003: 35) menyatakan 

bahwa secara garis besar kemampuan dasar matematika dapat 

diklasifikasikan dalam lima standar, yaitu: 1) Mengenal, memahami, dan 

menerapkan konsep, prosedur, prinsip dan ide matematika , 2) Menyelesaikan 

masalah matematika, 3) Bernalar matematika, 4) Melakukan koneksi 

matematika, dan 5) Komunikasi matematika. Penalaran merupakan hal 

penting dari mempelajari matematika karena penalaran adalah salah satu 

tujuan mempelajarinya serta pendidikan matematika di sekolah mendorong 

siswa agar memiliki daya nalar yang baik dalam menyelasaikan persoalan 

matematika. Penalaran merupakan kegiatan berpikir dengan tujuan menarik 

suatu kesimpulan berdasarkan dari beberapa pernyataan yang diketahui benar 

ataupun yang dianggap benar (Shadiq, 2014: 25). 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No.506/C/PP/2004 

Indikator yang menunjukkan penalaran sebagai berikut: 1) Menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram, 

2)Kemampuan mengajukan dugaan, 3) Kemampuan manipulasi matematika, 

4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, menjelaskan bukti atau alasan 

terhadap beberapa solusi, 5) kemampuan menarik kesimpulan dari sebuah 

pernyataan, dan 6) Kemampuan memeriksa keabsahan argument, dan 

7)Menemukan pola atau sifat pada gejala matematis guna membuat 

generalisasi.  
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Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di SMP  

Muhammadiyah 5 Surakarta menunjukkan bahwa siswa kelas VIII C 

mempunyai kemampuan penalaran yang rendah. Rendahnya penalaran 

matematis dapat dilihat dari beberapa indikator :1) Menyajikan pernyataan 

matematis (12%), 2) Kemampuan melakukan manipulasi matematika (8%), 

dan 3) Menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan (8%). Kurangnya 

penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal menyebabkan hasil 

belajar yang rendah pula. 

Selain rendahnya penalaran matematika pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta terdapat permasalahan lain yang mempengaruhi 

dalam hasil belajar matematika, salah satunya yaitu strategi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. Strategi pembelejaran adalah suatu kondisi belajar 

yang dikehendaki dan diciptakan oleh guru guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru saat ini masih 

berpusat pada guru, sehingga siswa kurang dalam berpikir kreatif dan  

bernalar secara kritis hal tersebut menyebabkan proses belajar mengajar 

terkesan monoton. Penerapan suatu strategi  pembelajaran akan 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam mendidik mereka sendiri (Bruce, 

2009: 7). 

Sebagai alternatif permasalahan di atas diharapkan guru mampu 

menerapkan strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

berpikir kreatif dan bernalar secara kritis. Sugiyanto (2010: 129) menjelaskan 

Problem Based Learning (PBL)adalah pembelajaran dimana siswa dituntut 

untuk dapat belajar berpikir dan menyelesaikan masalah yang telah diberikan 

oleh guru, karena guru berfungsi sebagai fasilitator. Baron dalam Rusmono 

(2012: 75) menjelaskan Problem Based Learning (PBL) meliputi kegiatan 

kelompok dan kegiatan individu, yaitu: 1) Menngidentifikasi kasus, 2) 

Menentukan rumusan masalah yang relevan dengan tujuan pembelajaran, 3) 

Menyusun rumusan masalah, 4) Merencanakan hipotesis, 5) Mengidentifikasi 

diskusi, pembagian tugas dan penyelesaian masalah, dan 6) Mendiskusikan 

penyelesaian masalah, melaporkan perkembangan anggota kelompok dan 
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presentasi. Dalam startegi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

terdapat hasil belajar yang menjadikan Problem Based Learning (PBL) 

berbeda dari yang lain. Arends (2004: 393) dalam Yamin (2013: 62) 

menguraikan bahwa hasil belajar dari Problem Based Learning (PBL) adalah: 

1) Kemampuan ketrampilan dan penyelidikan pemecahan masalah, 2) 

Pendekatan belajar yang digunakan sebagai model belajar, dan 3) 

Kemampuan ketrampilan belajar mandiri.  

  Crowley (2015: 55) mendefiniskan Problem Based Learning (PBL) 

merupakan strategi pembelajaran yang efektif digunakan dalam pembelajaran 

matematika, kelebihan dari Problem Based Learning (PBL) yaitu: 1) Dapat 

meningkatkan kerja tim siswa, 2) Meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah, dan 3) Keterampilan komunikasi. (Rusmono, 2014: 81) 

mennyatakan langkah-langkah strategi pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) yaitu: 1) Mengorientasikan siswa kepada masalah, 2) 

Memberikan intruksi siswa untuk belajar, 3) Membantu pengerjaan soal 

secara mandiri dan kelompok, 4) Mengembangkan dan mempresentasikan 

hasil karya serta pameran, dan 5) Menganalisis dan mengevaluasi langkah-

langkah pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang 

peningkatan kemampuan penalaran melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas atau 

Classroom Action Research (CAR). Berdasarkan pendekatannya merupakan 

penelitian kualitatif dan desain penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Aqib (2006: 13) menjelaskan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah aktivitas pencermatan terhadap suatu kegiatan secara 

sengaja dimunculkan serta terjadi di dalam kelas.Strategi pembelajaran yang 

digunakan yaitu Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa kelas VIII C.  
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Penelitian ini bersifat kolaboratif antara guru mata pelajaran 

matematika dan peneliti yang terdiri dari 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II.  

Terdapat 2 subjek dalam penelitian ini yaitu subjek yang memberi tindakan 

adalah Siti Udewi Zumaroh, S.Pd selaku guru matematika kelas VIII C dan 

subjek yang menerima tindakan adalah siswa kelas VIII C yang terdiri dari 25 

siswa. Adapun objek penelitian disini adalah penggunaan strategi 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan pnelaran siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

tahun ajaran 2018/2019. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi : observasi, 

catatan lapangan dan metode tes. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : lembar observasi, lembar catatan 

lapangan, dan lembar soal. Teknik yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data yaitu triangulasi. Sanjaya (2009:112) menjelaskan bahwa 

triangulasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi akurat 

yang dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode sehingga 

menyebabkan peneliti tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan.  

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono ( 2008: 91) 

mendefiniskan bahwa teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan terhadap tindakan 

dan refleksi terhadap tindakan (Sutama,2010: 37). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil data pelaksanaan tindakan kelas melalui strategi pembelajaran Problem 

Based Learning untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas VIII 

C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dari sebelum sampai setelah tindakan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1. Data Peningkatan Kemampuan Penalaran 

No Indikator Sebelum 
Tindakan 

Indikator 
Pencapaian 

Setelah Tindakan 
Siklus I Siklus II Pert 1 Pert 2 

1 
Menyajikan 
pernyataan 
matematis 

12% 
(3 siswa) 50% 40% 

(10 siswa) 
48% 

(12 siswa) 
80% 

(20 siswa) 

2 

Kemampuan 
melakukan 
manipulasi 
matematika 

 
8% 

(2 siswa) 
50% 20% 

(5 siswa) 
32% 

(8 siswa) 
72% 

(18 siswa) 

3 

Menarik 
kesimpulan 
dari sebuah 
pernyataan 

8% 
(2 siswa) 50% 12% 

(3 siswa) 
32% 

(8 siswa) 
60% 

(15 siswa) 

Adapun grafik tingkatan kemampuan penalaran dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning dari sebelum tindakan sampai 

siklus II sebagai  berikut: 

Grafik Peningkatan Kemampuan Penalaran Siswa 

 

 

Gambar 4.15 Grafik Peningkatan Kemampuan Penalaran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peningkatan Kemampuan Penalaran 

   Gambar 1. Peningkatan Kemampuan Penalaran Siswa 

Berdasarkan Gambar 1, maka diketahui bahwa dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan Penalaran siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 
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Hal ini terlihat dari prosentase indikator kemampuan penalaran, berikut 

adalah pemaparan hasil tindakan yang telah dilakukan dari sebelum sampai 

setelah dilakukannya tindakan. 

1. Siswa mampu menyajikan pernyataan matematis  

Hal tersebut dapat diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung 

yaitu siswa mampu menyajikan atau menuliskan pengetahuan yang 

diketahui berdasarkan pada soal untuk menyelesaikan persoalan 

matematika.  Sebelum adanya tindakan siswa yang mampu menyajikan 

pernyataan matematis pada kondisi awal 12 % pada tindakan siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 48 %  dan pada siklus II menjadi 80 %. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi matematika  

Hal tersebut dapat diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung 

yaitu siswa mampu melakukan manipulasi matematika untuk 

menyelesaikan masalah. Sebelum adanya tindakan siswa yang mampu 

melakukan manipulasi matematika pada kondisi awal 8% pada tindakan 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 32 % dan pada siklus II menjadi 

72 %. 

3. Siswa mampu menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan 

Hal tersebut dapat diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung 

yaitu siswa mampu  membuat pernyataan baru berdasarkan pada beberapa 

pernyataan dimana kebenarannya telah dibuktikan. Sebelum adanya 

tindakan siswa yang mampu menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan 

pada kondisi awal 8 %. Pada tindakan siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 32 % dan pada siklus II menjadi 60%. 

Penelitian di kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

mengalami peningkatan dalam hal kemampuan penalaran. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan adanya peningkatan yang signifikan dari siklus I ke Siklus II. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wiyanti dan 

Leonard (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Problem 

Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 
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menunjukkan bahwa kemamapuan penalaran siswa yang diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memberikan hasil yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan penalaran matematis pada 

kelas dengan model pembelajaran ekspositori 3,2132 >2,0126. Berdasarkan 

hasil terssebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan pada uraian penelitian-penelitian serupa yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Probem Based Learning (PBL) pada pembelajaran 

matematika kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta  dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di kelas VIII C 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, terdapat peningkatan kemampuan 

penalaran sebagai berikut:  

a. Menyajikan pernyataan matematis sebelum tindakan ada 3 siswa (12%), 

pada tindakan siklus I mengalami peningkatan ada 12 siswa (48%) dan 

pada tindakan siklus II ada 20  siswa (80%).  

b. Kemampuan melakukan manipulasi matematika sebelum tindakan ada 2 

siswa (8%), pada tindakan siklus I mengalami peningkatan ada 8 siswa 

(32%) dan pada tindakan siklus II ada 18 siswa (72%). 

c. Siswa mampu mengemukakan ide atau pendapat sebelum tindakan ada 2 

siswa (8%), pada tindakan siklus I mengalami peningkatan ada 8 siswa 

(32%) dan pada tindakan siklus II ada 15 siswa (60%). 

Berdasarkan hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 
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