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Analisis Kemampuan Menalar dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Berorientasi PISA Konten Space and Shape Ditinjau dari Gender pada 

Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk: 1) menguji perbedaan kemampuan menyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA konten space and shape ditinjau dari gender. 2) 

menganalisis kemampuan menalar siswa dalam: a) menyajikan pernyataan 

matematika secara tertulis dan gambar ditinjau dari gender. b) melakukan manipulasi 

data ditinjau dari gender. c) memeriksa kesahihan suatu argumen ditinjau dari gender. 

d) dalam memeriksa kesahihan suatu argumen ditinjau dari gender. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode mix method research. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode tes, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan uji-T dan flow model. Hasil penelitian: 1) tidak terdapat perbedaan 

kemampuan menyelesaikan soal matematika antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. 2) siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan tinggi sudah memenuhi 

indikator pertama. Sedangkan siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan sedang 

masih kurang dalam memenuhi indikator pertama. Untuk siswa berkemampuan rendah 

belum memenuhi indikator pertama. 3) siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan 

tinggi  dan sedang sudah memenuhi indikator kedua. Sedangkan siswa berkemampuan 

rendah masih kurang memenuhi indikator kedua. 4) siswa laki-laki dan perempuan  

berkemampuan tinggi sudah memenuhi indikator ketiga. Untuk siswa laki-laki 

berkemampuan sedang sudah memenuhi indikator ketiga, sedangkan siswa perempuan 

berkemampuan sedang masih kurang dalam memenuhi indikator ketiga. Siswa 

berkemampuan rendah belum memenuhi indikator ketiga. 5) siswa laki-laki dan 

perempuan berkemampuan tinggi sudah memenuhi indikator keempat. Untuk siswa 

laki-laki berkemampuan sedang masih kurang dalam memenuhi indikator keempat. 

Sedangkan siswa perempuan berkemampuan sedang sudah memenuhi indikator 

keempat. Untuk siswa berkemampuan rendah belum memenuhi indikator keempat.  

 

Kata kunci: kemampuan menalar, matematika, PISA, space and shape 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to: 1) examine the differences in the ability to solve PISA-

oriented math questions space and shape content in terms of gender. 2) analyzing 

students' reasoning abilities in: a) presenting mathematical statements in writing and 

images viewed from gender. b) manipulate data in terms of gender. c) examine the 

validity of an argument in terms of gender. d) in examining the validity of an argument 

in terms of gender. This type of research uses the mix method research method. Data 

collection techniques using test, documentation, observation, and interview methods. 

The data analysis technique uses the T-test and flow model. The results of the study: 
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1) there was no difference in the ability to solve mathematical questions between male 

students and female students. 2) high-capable male and female students have met the 

first indicator. Whereas male and female students with moderate abilities are still 

lacking in fulfilling the first indicator. For low-ability students, they have not fulfilled 

the first indicator. 3) male and female students with high and moderate abilities have 

fulfilled the second indicator. While low-ability students still lack the second indicator. 

4) high-capable male and female students have met the third indicator. For male 

students of moderate ability, they have met the third indicator, while moderate-capable 

female students are still lacking in meeting the third indicator. Low ability students do 

not meet the third indicator. 5) High-capable male and female students have met the 

fourth indicator. For male students of moderate ability, they are still lacking in 

fulfilling the fourth indicator. While female students with moderate ability have met 

the fourth indicator. For low-ability students, they have not met the fourth indicator. 

 

Keywords: reasoning ability, mathematics, PISA, space and shape 

 

1. PENDAHULUAN 

Kualitas pendidikan sangat penting dalam sebuah Negara karena menjadi tolak ukur 

kemajuan suatu Negara. Sehingga di era sekarang ini siswa di Indonesia diwajibkan 

dapat bersaing dengan siswa dari Negara lain. Matematika adalah salah satu bidang 

studi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Matematika juga merupakan ilmu yang mampu mengasah kemampuan berpikir dan 

analisis secara cermat, jelas dan akurat. Menurut Haryono (2014: 6) menyatakan 

bahwa matematika itu merupakan salah satu dari bagian ilmu pengetahuan yang 

bersifat pasti. Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang telah dijelaskan 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memenuhi daya berpikir analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerjasama. Oleh karena itu 

siswa dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis, 

dan cermat dalam pemecahkan masalah matematika. Banyak tes internasional yang 

dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia. 

Terutama kondisi pendidikan pada mata pelajaran matematika yang masih jauh dari 

kata baik. Salah satu tes yang sudah ada adalah PISA (Programme for Internasional 

Student Assesment) yang merupakan studi internasional untuk menilai kemampuan 

literasi matematika siswa dalam sebuah Negara. Penilaian yang dilakukan oleh PISA 
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tidak hanya untuk mendapatkan data mengenai peringkat Negara berdasarkan 

pendidikannya, tetapi juga berorientasi ke masa depan. Memaksa anak muda untuk 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak 

semata-mata mengukur kemampuan yang dicantumkan dalam kurikulum sekolah. 

Oleh karena itu siswa diharapkan memiliki kemampuan literasi matematika 

(mathematical literacy). 

Survey PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Negara-negara yang tergabung 

dalam OECD (Organization for Economics Co-operation Development). Tes pertama 

dilakukan pada tahun 2000 dan Indonesia berada pada peringkat 39 dari 41 negara, 

kemudian pada tahun 2003 diperingkat 38 dari 40 negara, tahun 2006 diperingkat 50 

dari 57 negara, tahun 2009 diperingkat 61 dari 65 negara, tahun 2012 diperingkat 64 

dari 65 negara, dan pada tahun 2015 kemarin Indonesia berada pada peringkat 69 dari 

76 negara (OECD, 2018).  

Tujuan Indonesia mengikuti studi ini untuk membandingkan kemampuan siswa 

Indonesia dengan siswa Negara lain yang ikut serta dalam studi ini. Hasil dari 

pencapaian ini akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menyusun 

kebijakan sebagai peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. “Pemerintah Indonesia 

dalam hal ini Kementrian dan Kebudayaan sebenarnya telah mengantisipasi dengan 

melakukan beberapa perubahan kurikulum. Pada kurun waktu 2000 sampai sekarang 

telah ada tiga jenis kurikulum yang diberlakukan, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 

2006, dan kurikulum 2013”. (Murtiyasa, 2015). Berdasarkan data dari Kemendikbud, 

secara umum perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 

2017/2018 mengalami penurunan yaitu 31,38. Dimana pada tahun 2015/2016 rata-rata 

sebesar 61,33 dan pada tahun 2016/2017 sebesar 52,69. 

Rendahnya perolehan peringkat tersebut tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah kemampuan menalar siswa yang masih rendah yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Kurangnya siswa Indonesia dalam 

berlatih soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal yang ada di PISA 

mengakibatkan siswa belum siap pada saat menghadapi soal PISA. Handayani (2014) 

menyatakan bahwa soal PISA sangat berdampak positif bagi siswa karena bisa 

meningkatkan penalaran dan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal PISA. 
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Faktor yang tak kalah pentingnya adalah gender. Perbedaan gender tentu 

menyebabkan perbedaan fisiologi dan mempengaruhi perbedaan psikologi dalam 

belajar, sehingga siswa laki-laki dan perempuan tentu memiliki banyak perbedaan 

dalam mempelajari matematika. Proses berpikir antara laki-laki dan perempuan dalam 

memecahkan masalah matematika memiliki suatu perbedaan. Menurut Santrock 

(2007: 99), anak laki-laki sedikit lebih baik dibandingan perempuan dalam matematika 

dan sains. Secara umum siswa laki-laki sama dengan siswa perempuan, akan tetapi 

siswa laki-laki mempunyai daya abstraksi yang lebih baik daripada siswa perempuan 

sehingga memungkinkan siswa laki-laki lebih baik daripada siswa perempuan dalam 

bidang matematika, karena pada umumnya matematika berkenaan dengan pengertian 

yang abstrak. Zhu (2007: 192) mengemukakan bahwa ada banyak faktor yang 

membuat adanya perbedaan gender dalam proses pemecahan masalah matematika, 

salah satunya adalah cognitive abilities. Jadi, antara laki-laki dan perempuan memiliki 

suatu perbedaan dalam pemecahan masalah matematika kontekstual. Perbedaan 

gender dalam pemecahan masalah matematika dapat menjadi indikasi adanya sesuatu 

kesulitan yang berbeda yang dialami siswa laki-laki maupun perempuan. Oleh karena 

itu peneliti merasa perlu melakukan analisis mendalam terkait kemampuan menalar 

siswa dalam mengerjakan soal matematika berorientasi PISA konten space and shape. 

Tujuan dari penelitian ada lima: Pertama, menguji perbedaan kemampuan siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dalam menyelesaikan soal matematika 

berorientasi PISA konten space and shape berdasarkan gender. Kedua, menganalisis 

kemampuan menalar siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara tertulis 

dan gambar pada soal matematika berorientasi PISA konten space and shape ditinjau 

dari gender. Ketiga, menganalisis kemampuan menalar siswa dalam melakukan 

manipulasi data pada soal matematika berorientasi PISA konten space and shape 

ditinjau dari gender. Keempat, menganalisis kemampuan menalar siswa dalam 

menarik kesimpulan dari pernyataan pada soal matematika berorientasi PISA konten 

space and shape ditinjau dari gender. Kelima, menganalisis kemampuan menalar 

siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen pada soal matematika berorientasi 

PISA konten space and shape ditinjau dari gender. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah mix method dengan model Concurrent Triangulation 

Strategy. pada model ini, suatu desain penelitian dilaksanakan secara bersamaan antara 

metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk memperoleh data dengan cara yang 

berbeda namun secara bersama-sama baik dalam pengumpulan data dan analisis data 

yang dilakukan pada satu tahap dengan bobot antara metode kuantitatif dan metode 

kualitatif seimbang (Yusuf, 2015). Model penelitian kombinasi pada penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif sebagai metode primer (Sugiyono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Sampel 

pada penelitian ini terdiri dari empat kelas. Sebagai sampel penelitian yaitu kelas VIII 

A dengan jumlah siswa perempuan 25 dan kelas VIII B dengan jumlah siswa laki-laki 

26 , namun pada saat penelitian terdapat 9 siswa laki-laki yang tidak hadir. Sedangkan 

kelas VIII C dan kelas VIII D sebagai kelas uji coba.  

Teknik untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas 

tes menggunakan rumus korelasi Product Moment. Uji reliabilitas tes menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha (𝛼). Teknik analisis data kuantitatif menggunakan uji-T 

(independent samples test) dan Teknik analisis data kualitatif menggunakan tahapan 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sebelum 

dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis variansi yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berditribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors dengan taraf signifikansi 5%. 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah 

populasi sama atau tidak. Metode yang digunakan untuk uji homogenitas yaitu metode 

Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya menganalisis jawaban siswa dengan 

mengacu pada indikator-indikator kemampuan menalar siswa yang telah ditentukan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai terendah dari kelompok siswa laki-laki 

yaitu 35 dan nilai tertinggi 88. Nilai rata-rata (mean) sebesar 61,7, nilai tengah 

(median) sebesar 62,63, nilai yang seering muncul (modus) sebesar 72,70 serta  standar 
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deviasi sebesar 15,6. Sedangkan untuk kelompok siswa perempuan diperoleh nilai 

terendah sebesar 25 dan nilai tertinggi 95. Nilai rata-rata (mean) sebesar 54,8, nilai 

tengah (median) sebesar 49,3, nilai yang sering muncul (modus) sebesar 53,3, serta 

standar deviasi sebesar 22,96.  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode 

Lillefors dengan taraf signifikasi 5% dan dikatakan normal apabila 𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠/ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh 𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠/ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk setiap 

sampel. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sampel berdistribusi normal.  

Uji homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah antara dua 

variabel bebasnya mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas dalam penelitian ini, menggunakan metode Bartllet dengan taraf 

signifikasi 5%. Pada sampel kemampuan siswa laki-laki, diperoleh 𝜒2  <  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  

begitupula untuk sampel kemampuan siswa perempuan. Ini menunjukkan bahwa 𝐻0 

diterima, sehingga data hasil analisis yang diperoleh mempunyai variansi yang sama 

atau data yang dianalisis tersebut berasal dari populasi yang homogen. 

Setelah data yang terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-T (independent sampels test). 

Hasil perhitungan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 1 Data Uji-T (Independent Samples Test) 

Siswa Jumlah Subjek Rerata Standar Deviasi Variansi 

Laki-Laki 17 60,5882 15,5365 241,3824 

Perempuan 25 51,8000 23,9739 574,7500 

Data ini dianalisis menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2019. Hasil 

perhitungan uji hipotesis diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu 1,3306 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk taraf 

signifikansi 5% yaitu 2,0210. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat disimpulkan bahwa siswa 

laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Rosyidi (2013) dari penelitian ini 
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dikemukakan bahwa dalam penalaran menyelesaikan soal tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara subjek laki-laki dan perempuan. Dari hasil wawancara peneliti 

dengan guru hal tersebut didukung dengan kondisi siswa dilapangan yang 

menunjukkan tidk adanya perbedaan kemampuan siswa perempuan dan siswa laki-

laki. Berdasarkan Tabel 1, peneliti dapat terlihat bahwa rerata siswa laki-laki > rerata 

siswa perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa laki-laki lebih 

baik dibandingkan dengan kemampuan siswa perempuan. 

Dari hasil pekerjaan siswa kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan 

skor tetinggi, sedang, dan rendah. Berikut hasil pengkategorian berdasarkan skor 

siswa:  

Tabel 2. Data Kategori Tingkat Kemampuan Siswa 

No Kategori Interval Frekuensi 

1 Tinggi 𝑋 ≥ 76,04 8 

2 Sedang 30.95 < 𝑋 < 76,04 26 

3 Rendah 𝑋 ≤ 30,96 8 

 

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan sebagai acuan tingkat kemampuan 

melanalar siswa adalah sebagai berikut:  

a. Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar 

b. Kemampuan melakukan manipulasi matematika 

c. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan 

d. Kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen  

Selanjutnya diambil 6 orang siswa sebagai subjek penelitian yang terdiri dari 2 siswa 

berkemampuan tingkat tinggi masing-masing laki-laki dan perempuan, 2 siswa 

berkemampuan tingkat sedang masing-masing laki-laki dan perempuan, dan 2 siswa 

perempuan berkemampuan tingkat rendah.  

a. Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar 

ditinjau dari gender 
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Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes kemampuan menalar siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape dapat dilihat untuk siswa laki-laki berkemampuan tingkat tinggi sudah 

mampu dalam menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan 

gambar. Begitupun dengan siswa perempuan berkemampuan tingkat tinggi 

yang juga sudah mampu memenuhi indikator pertama. Berbeda dengan 

siswa berkemampuan tingkat sedang, siswa laki-laki berkemampuan tingkat 

sedang masih kurang dalam menyajikan informasi-informasi yang terdapat 

pada soal. Begitupun dengan siswa perempuan berkemampuan tingkat 

sedang yang masih kurang dalam memenuhi indikator pertama. Lain halnya 

dengan siswa berkemampuan tingkat rendah yang belum bisa dalam 

memenuhi indikator pertama kemampuan menalar. Mereka masih bingung 

dengan maksud soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Hasil tersebut 

selaras dengan penelitian yang dilakukan Susilowati (2016) yang 

menyatakan bahwa pada tahap ini siswa laki-laki megumpulkan fakta-fakta 

tertulis dengan cara menyebutkan hal-hal yang diketahui. Sama halnya 

dengan siswa laki-laki, siswa perempuan juga mengumpulkan fakta-fakta 

uang tertulis di soal dengan menyebutkan hal-hal yang diketahui. 

b. Kemampuan melakukan manipulasi matematika ditinjau dari gender 

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes kemampuan menalar siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape dapat dilihat bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi baik siswa 

laki-laki maupun siswa perempuan sudah mampu dalam melakukan 

manipulasi matematika. Hal itu bisa terlihat dari hasil pekerjaan siswa serta 

hasil wawancara. Sama halnya dengan siswa berkemampuan tingkat sedang 

, siswa  laki-laki dan siswa perempuan juga sudah mampu dalam melakukan 

manipulasi matematika. Berbeda dengan siswa berkemampuan tingkat 

rendah, mereka masih kurang dalam memenuhi indikator kedua. Ada yang 

masih bingung bagaimana maksud soal dan ada juga yang malas untuk 

mengerjakan. Hal itu selaras dengan penelitian Suprihatiningsih, dkk (2014) 



9 
 

yang menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan tingkat rendah masih 

kebingungan setelah membaca soal berulang-ulang. 

c. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan ditinjau dari gender 

Pada indikator ketiga ini siswa laki-laki dan siswa perempuan 

berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam manarik kesimpulan dari 

pertanyaan yang diberikan peneliti. Berbeda dengan siswa berkemampuan 

tingkat sedang, siswa laki-laki sudah mampu dalam menarik kesimpulan 

pada pertanyaan yang telah diberikan peneliti. Namun siswa perempuan 

masih kurang dalam memenuhi indikator keempat. Sama halnya dengan 

siswa berkemampuan tingkat rendah, kebanyakan dari mereka masih kurang 

dalam memahami maksud soal dan belum mampu untuk memenuhi indikator 

keempat. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Suendang (2017) yang 

menyatakan bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak membuat 

kesimpulan di setiap soal. 

d. Kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen ditinjau dari gender 

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes  kemampuan menalar siswa 

dalam menyeesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape dapat dilihat bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah 

memenuhi atau menacapi indikator keempat. Baik siswa laki-laki maupun 

siswa perempuan sudah paham dengan maksud dan tujuan dari pertanyaan 

yang diberikan peneliti. Berbeda dengan siswa laki-laki berkemampuan 

tingkat sedang, mereka masih banyak yang kesusahan dalam memeriksa 

kesahihan argumen yang mereka buat. Namun untuk siswa perempuan sudah 

dapat mencapai indikator keempat. Hal yang serupa juga terjadi pada siswa 

bekemampuan tingkat renda, dimana mereka masih kesusahan dalam dalam 

memeriksa kesahihan jawaban/kesimpulan yang telah mereka kerjakan. 

Kebanyakan dari mereka tidak menjawab atau menjawab namun melihat 

pekerjaan teman yang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian Kondo, dkk 

(2018) yang menyatakan bahwa siswa laki-laki mampu memenuhi indikator 

memeriksa kesahihan suatu argumen, namun untuk siswa perempuan hanya 

memenuhi indikator menarik kesimpulan. 
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4. PENUTUP 

a. Tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan 

siswa perempuan dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA 

konten space and shape.  

b. Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar. 

Pada indikator ini siswa laki-laki dan siswa perempuan berkemampuan tingkat 

tinggi sudah mampu memenuhi indikator pertama. Siswa laki-laki dan siswa 

perempuan berkemampuan tingkat sedang masih kurang dalam memenuhi 

indikator pertama. Sedangkan siswa perempuan berkemampuan tingkat rendah 

belum memenuhi indikator pertama.  

c. Kemampuan melakukan manipulasi matematika. Pada indikator ini siswa laki-

laki dan perempuan berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam 

melakukan manipulasi matematika. Siswa laki-laki dan perempuan 

berkemampuan tingkat sedang juga sudah mampu memenuhi indikator kedua. 

Sedangkan siswa perempuan berkemampuan tingkat rendah masih kurang 

dalam memenuhi indikator kedua.  

d. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Pada indikator ini siswa 

laki-laki dan perempuan berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam 

memenuhi indikator ketiga. Untuk siswa laki-laki berkemampuan tingkat 

sedang sudah mampu memenuhi indikator ketiga, sedangkan siswa perempuan 

berkemampuan tingkat sedang masih kurang dalam memenuhi indikator ini. 

Untuk siswa perempuan berkemampuan tingkat rendah masih kesusahan 

dalam memenuhi indikator ini.  

e. Kemampuan memeriksa kesahihan dari suatu argumen. Pada indikator ini 

siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah dapat memenuhi indikator keempat. 

Sedangkan siswa laki-laki berkemampuan tingkat sedang masih kesusahan 

dalam memenuhi indikator keempat, namun siswa perempuan berkemampuan 

tingkat sedang sudah mampu memenuhi indikator keempat. Untuk siswa 

perempuan berkemampuan tingkat rendah masih kesusahan dalam memenuhi 

indikator ini.  
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