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ABSTRAK: 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa pada materi barisan dan deret 

setelah diterapkan pembelajaran berbasis bukti. Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 8 Palembang. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPA 6. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes tertulis berbentuk uraian 

sebanyak 4 soal untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa. 

Berdasarkan hasil tes didapat bahwa kemampuan penalaran matematis siswa kelas 

XI IPA 6 di SMA Negeri 8 Palembang untuk indikator melaksanakan perhitungan 

berdasarkan aturan atau rumus tertentu termasuk dalam kategori baik (72,73), 

untuk indikator menyusun bukti dan memberikan alasan atau bukti masuk 

kedalam kategori sangat rendah (21,97), untuk indikator memeriksa kesahihan 

argumen masuk kedalam kategori sangat rendah (33,33) dan yang terakhir pada 

indikator melakukan manipulasi matematika masuk kedalam kategori baik (78,79) 

untuk rata-rata keseluruhan kemampuan penalaran matematis siswa XI IPA 6 

SMA Negeri 8 Palembang berada pada kategori rendah (51,70).  

Kata kunci: Kemampuan penalaran, pembelajaran berbasis bukti, barisan dan 

deret. 
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Abstract: this research is a descriptive research that aims to know about 

students' mathematical reasoning abilities in sequences and series after applying 

proof based learning. This research was conducted in SMA Negeri 8 Palembang. 

The subjects in this research are students in class XI IPA 6. Technique of 

collecting data in this research is written test that consist of four problems to 

measure students' mathematical reasoning ability. Based on the test results, it was 

found that the mathematical reasoning ability of class XI IPA 6 students at SMA 

Negeri 8 Palembang for indicator of carrying out calculations based on certain 

rules or formulas was included in the good category (72.73), for indicator of 

compiling proof and providing reasons or proof included in the very low category  

(21.97), for the indicator of checking the validity of the argument is in the very 

low category (33.33) and the last one is the indicator of performing mathematical 

manipulation in the good category (78.79). For the overall average mathematical 

reasoning ability of XI IPA 6 SMA Negeri 8 Palembang are in the low category 

(51.70).  

Keywords: Mathematical reasoning ability, proof-based learning, sequence and 

series. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses belajar menggunakan pembuktian penting dilakukan pada 

matematika di sekolah. Sesuai dengan argument Hanna (2000) yang berargumen 

jika pembuktian merupakan bagian penting dari matematika. NCTM (2000) 

menyatakan jika pembuktian adalah bagian kurikulum pada matematika untuk 

setiap tingkatan sehingga siswa harus dapat memperlakukan kesimpulan dan 

bukti sebagai aspek dasar matematika seperti mengajukan dugaan bahkan 

memeriksa kebenaran dugaan tersebut dan menggunakan berbagai jenis metode 

penalaran dan pembuktian. Oleh karena itu, menunjukkan jika pembuktian 

matematika merupakan aspek yang harus diperhatikan dan penting ketika 

mempelajari matematika di sekolah. Dikarenakan bukti merupakan komponen 

kunci dan inti dari pemahaman dan pemikiran matematika (Cheng & Lin, 2009). 

Dalam menyatakan suatu argumentasi logis harus dibenarkan dengan langkah-

langkah yang tepat dalam menetapkan suatu pernyataan itu benar sehingga 

memperlukan kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran berbasis 

bukti ini. Pembuktian yang merupakan pusat matematika dan juga pembuktian 

dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa berkenaan dengan 

penalaran dan logika (Otten, dkk., 2021) Sehingga secara teoritis Pembelajaran 

berbasis bukti ini berhubungan dengan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah adalah 

Kemampuan penalaran, kemampuan penalaran dapat melatih berpikir serta nalar 

untuk mendapatkan kesimpulan bahkan dalam mengembangkan kemampuan 

untuk memberikan informasi serta komunikasi ide-ide melalui tulisan, llisan dan 

sebagainya. Sejalan dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, pada 

Kurikulum 2013 siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan menalar, 

mengolah dan menyaji melalui pembelajaran matematika (Lesiana, Hiltrimartin 

2019). Kemampuan ini juga adalah salah satu standar proses yang wajib dan 
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penting dimiliki peserta didik agar mampu berpikir kritis, sistematis dan logis 

(NCTM, 2000). Kemampuan ini dapat membantu peserta didik untuk dapat 

memecahkan persoalan yang ada karena jika peserta didik sudah dapat 

menggunakan nalar dalam memecahkan persoalan mengenai matematika, maka 

akan dapat berdampak dalam kehidupan untuk memecahkan masalah (Rahmawati, 

dkk., 2022). Oleh sebab itu, kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh peserta 

didik. Penalaran merupakan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan yang 

logis berdasarkan fakta yang ada (Firdaus, dkk., 2021; Gita & Marlina, 2019; 

Hasanah, dkk., 2019). Sejalan dengan argumen Kusumaningtyas, dkk (2022) yang 

menyatakan jika penalaran  merupakan  proses dalam mendapatkan kesimpulan 

maupun dalam membuat pernyataan baru yang bersumber dari pernyataan 

sebelumnya sudah ada dan telah dibuktikan kebenarannya.  

Halpren (1984) dalam jurnal yang dibuat Putri A, dkk (2018) 

mengemukakan jika seseorang bernalar, seseorang menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya tentang kebenaran suatu atau lebih pernyataan untuk 

menentukan kebenaran dari pernyataan lain. Ketika seseorang bernalar hal yang 

didapatkannya adalah sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, jika seseorang 

melakukan pembuktian berarti seseorang tersebut juga sedang melakukan 

penalaran. Namun, pada kenyataanya masih jarang guru di sekolah yang 

mengajarkan pembelajaran berbasis bukti dan masih sedikit penelitian mengenai 

pembelajaran berbasis bukti  karena tingkat kesulitan yang tinggi (Sari, 2018; 

Shinariko, 2020) terutama dalam hal mengeatahui kemampuan penalaran 

matematis siswa padahal menurut Sari, dkk (2019) berargumen jika siswa SMA di 

Indonesia haruslah mempelajari bukti karena membuktikan sangatlah penting. 

Telah ada beberapa penelitian namun dengan fokus yang berbeda. Oleh karena itu, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan penalaran 

matematis siswa setelah diterapkan pembelajaran berbasis bukti dengan materi 

barisan dan deret karena belum ada yang meneliti topik ini kemudian mengingat 

pentingnya kemampuan ini serta pembelajaran berbasis bukti dapat diterapkan 

pada setiap jenjang pendidikan termasuk jenjang SMA. Penelitian ini 

menggunakan materi barisan dan karena materi ini penting untuk dipelajari dan 
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terdapat berbagai persoalan yang membantu peneliti untuk mengetahui  serta 

menganalisis mengenai kemampuan penalaran (Sulistiawati, dkk., 2018; Masuda, 

dkk., 2021). Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini berjudul 

“Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Dalam Pembelajaran Berbasis 

Bukti pada Materi Barisan dan Deret”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa setelah diterapkan 

pembelajaran berbasis bukti pada materi barisan dan deret?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa setelah 

diterapkan pembelajaran berbasis bukti pada materi barisan dan deret.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

- Menambah pengetahuan mengenai penerapan pembelajaran berbasis bukti 

serta kemampuan penalaran siswa pada materi barisan dan deret.  

- Menambah sumber rujukan peneliti lain untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

- Masukan terhadap guru jika ingin melaksanakan pembelajaran berbasis bukti 

dengan mengacu dari pengalaman peneliti sehingga dapat menghindari 

hambatan yang dialami peneliti demi mencapai hasil yang dikehendaki. 
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