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ABSTRAK 

 

Wulandari, Lilis. 2020. Analisis Kemampuan Berpikir Logis 

Matematis Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal pada Siswa Kelas IV Di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Ulum Fatmahanik, M.Pd. 

Kata Kunci: Berpikir logis matematis, Kemampuan awal, 

Pecahan. 

Kemampuan berpikir logis matematis yang dimiliki 

oleh siswa belum berkembang secara optimal. Kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal pecahan masih rendah. Hal 

ini ditunjukkan pada siswa kelas IV di MI Darussalam 

Lembeyan, bahwasanya siswa kelas IV dalam menyelesaikan 

persoalan pecahan perlu di perbaiki, dari 24 siswa yang 

benar-benar paham materi pecahan hanya 50% siswa dan 

yang lainnya sedikit lambat.  

Penelitian bertujuan untuk: (1) mengetahui 

kemampuan berpikir logis matematis siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi pada materi pecahan. (2) mengetahui 
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kemampuan berpikir logis matematis siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang pada materi pecahan dan (3) 

mengetahui kemampuan berpikir logis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah pada materi pecahan di MI 

Darussalam Lembeyan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek 

penelitian seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 24 siswa 

kemudian di ambil 3 subjek untuk penelitian lebih lanjut. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara memberikan tes dan 

wawancara. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) Siswa 

dengan kemampuan awal tinggi mampu memenuhi semua 

indikator berpikir logis matematis. (2) Siswa dengan 

kemampuan awal sedang masih kurang baik dalam 

melakukan tahap menyelesaikan soal dan memberi 

kesimpulan pada akhir jawaban. (3) Siswa dengan 

kemampuan awal rendah belum mampu memenuhi semua 

indikator kemampuan berpikir logis matematis dengan 

maksimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, institusi pendidikan 

mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya 

manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas di masa depan. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses 

                                                           
1Depdiknas, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.  
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pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajarannya di dalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal 

informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari.2 Sehingga seharusnya guru dapat 

mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis 

dimana siswa mampu merespon sebuah pemikiran yang 

diterima dan siswa berpikir menggunakan logika, penalaran 

dan masuk akal agar anak tidak hanya menimbun informasi 

saja tanpa memahami informasi yang diperoleh supaya dapat 

menghubungkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari 

mereka dengan berpikir secara logis matematis. 

                                                           
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2006), 16. 
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Cara mengembangkan kemampuan berpikir logis dan 

keterampilan siswa adalah melalui matematika. Matematika 

terbentuk dari hasil pemikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide, proses dan penalaran dan lebih mengedepankan 

pada pemikiran logis, praktis dan ilmiah.3 Mata pelajaran 

matematika menjadi sangat penting karena matematika salah 

satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, 

mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan 

tinggi. Bahkan matematika diajarkan ditaman kanak-kanak 

(TK) secara informal.  

Pembelajaran matematika di Indonesia memiliki tujuan 

agar siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep, 

alogaritma, penalaran, memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan gagasan dan menghargai kegunaan 

                                                           
3 Ari Irawan, ‘Pengaruh Kecerdasan Numerik Dan Penguasaan 

Konsep Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir Kritik Matematika’, 

Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 4.1 (2014), 47 

<https://doi.org/10.30998/formatif.v4i1.138>. 



4 
 

 

matematika dalam kehidupan.4 Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pendidikan matematika di Indonesia memperhatikan 

kemampuan berpikir matematis, khususnya terlihat pada 

tujuan tentang penalaran dan pemecahan masalah. 

Kemampuan berpikir logis matematis siswa yang masih 

kurang, perlu ditinjau lebih lanjut. 

Kemampuan berfikir matematis merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan 

yang meliputi penerapan pengetahuan dan keterampilan serta 

mampu memunculkan kemampuan untuk belajar mandiri. 

Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam 

memahami hubungan-hubungan humanikal. Mereka yang 

memiliki kecerdasan ini adalah mereka yang bekerja dengan 

simbol-simbol abstrak dan bisa melihat koneksi antara 

potongan-potongan informasi yang mungkin terlewatkan 

                                                           
4 Depdiknas, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional…, 5. 
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oleh orang lain.5 Kecerdasan logis matematis memuat 

kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan 

deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan 

menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah 

dengan menggunakan kemampuan berpikir.6  

Anak-anak yang cerdas secara matematis sering tertarik 

dengan bilangan dan pola dari usia yang sangat muda. 

Mereka menikmati berhitung dan dengan cepat belajar 

menambah, mengurangi, mengalikan dan membagi. Selain 

itu, anak-anak yang terampil dalam matematika cepat 

memahami konsep waktu. Anak-anak yang cerdas secara 

matematis senang melihat pola dalam informasi mereka, dan 

mereka dapat mengingat bilangan dalam pikiran mereka 

untuk jangka waktu yang lebih panjang. Menjelaskan 

konsep-konsep secara logis, atau menyimpulkan informasi 

                                                           
5 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 143. 
6 Hamzah B. Uno and Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan 

Dalam Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 11. 
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menggunakan matematika dapat meningkatkan pemahaman 

mereka.7 Berpikir logis itu penting karena anak-anak 

memperoleh disiplin mental dan belajar menentukan apakah 

alur pikir itu benar dan tidak benar. Untuk mengetahui dan 

menggali proses berpikir logis siswa bisa dengan 

memberikan soal-soal tes materi matematika. 

Salah satu materi matematika yang harus dikuasai oleh 

siswa adalah materi pecahan. Pembelajaran matematika 

mengenai pecahan di sekolah dasar kelas empat bukanlah 

yang pertama kali bagi siswa. Materi ini pernah diterima 

siswa pada saat masih duduk di kelas satu, kelas dua dan kelas 

tiga. Sehingga siswa tentu sudah tidak asing dengan materi 

ini, dalam sruktur kognitif siswa sudah terbentuk pengertian 

pecahan dan siswa sudah memiliki kemampuan awal dalam 

                                                           
7 Christine Sujana, Cara Mengembangkan Berbagai Komponen 

Kecerdasan (Yogyakarta: PT Indeks, 2008), 43. 
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menyelesaikan soal matematika materi pecahan. Namun 

masalah pecahan masih menjadi materi yang sulit bagi siswa. 

Secara umum kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal pecahan masih tergolong rendah. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil TIMSS 2015 rata-rata skor 

persentase jawaban benar siswa Indonesia untuk seluruh soal 

pecahan adalah sebesar 24,45%. Persentase ini jauh dibawah 

rata-rata internasional, yaitu 46,98%. Kemampuan siswa 

Indonesia pada soal pecahan juga lebih rendah dari 

kemampuan siswa dengan skor TIMSS 2015 dibawah 

Indonesia, yaitu Arab Saudi dengan rata-rata 29,42%; Kuwait 

dengan rata-rata 25,18%. Selain itu rendahnya kemampuan 

siswa Indonesia pada pecahan juga ditunjukkan dari hasil 

TIMSS Numeracy yang sebenarnya memiliki tingkat 

kesulitan lebih rendah dari TIMSS 2015. Pada TIMSS 

Numeracy ini rata-rata skor persentase jawaban benar siswa 

Indonesia sebesar 42,67% sedangkan rata-rata Internasional 
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sebesar 47,33%. Hasil siswa Indonesia pada TIMSS 

Numeracy juga lebih rendah dari persentase jawaban benar 

siswa negara dengan skor TIMSS di bawah Indonesia, yaitu 

Yordania sebesar 46,7% dan Afrika Selatan sebesar 48,72%.8 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

Indonesia dalam materi pecahan masih rendah. Kemampuan 

berpikir matematis yang dimiliki oleh siswa belum 

berkembang secara optimal. Hal ini juga ditunjukkan pada 

siswa kelas IV di MI Darussalam Lembeyan Kulon, dari hasil 

wawancara dengan guru Matematika yang ada di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon, bahwasanya siswa kelas IV 

dalam menyelesaikan persoalan pecahan masih perlu di 

perbaiki, dari 24 siswa yang benar-benar paham mengenai 

materi pecahan hanya 50% siswa dan yang lainnya paham 

akan tetapi sedikit lambat, dan kemampuan siswa dalam 

                                                           
8 Ulum Fatmahanik, ‘Diagnosa Kesulitan Mahasiswa PGMI 

IAIN Ponorogo Dalam Membelajarkan Bilangan Pecahan’, Kependidikan 

Dasar Islam Berbasis Sains, 4.1 (2019), 116. 
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materi pecahan masih rendah terutama bagi siswa laki-laki. 

Dalam pembelajaran matematika ada sebagian siswa yang 

mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, 

namun ada juga siswa yang sulit memahami materi yang telah 

disampaikan oleh guru.9 Proses berpikir siswa menunjukkan 

keseriusan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran 

seharusnya guru selalu memperhatikan kemampuan berpikir 

matematika siswa. Untuk mengetahui kemampuan berpikir 

logis matematis siswa tidak lepas dari kemampuan awal 

siswa. Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang 

telah dipunyai oleh siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran 

yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan 

kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru. Kemampuan awal dalam 

pembelajaran penting untuk diketahui oleh guru sebelum 

memulai pembelajaran, karena dengan demikian dapat 

                                                           
9 Wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 19 Januari 2020. 
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diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa 

yang akan disajikan oleh guru dan apakah siswa telah 

mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran.10 Dengan mengetahui kedua hal 

tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran dengan 

lebih baik, sebab apabila siswa diberi materi yang telah 

diketahui maka mereka akan merasa cepat bosan. Karena 

kemampuan awal tersebut sangat penting untuk diketahui 

guru sebelum memulai pembelajaran. Maka dengan hal ini 

akan mudah untuk menggali kemampuan berpikir logis siswa 

dalam menyelesaikan persoalan pecahan yang masih rendah. 

Karena ketika guru mengetahui cara berpikir siswa 

memudahkan mereka dalam memilih cara belajar yang tepat 

dengan tingkat kecerdasan logis matematis mereka. 

Pemahaman guru terhadap proses berpikir siswa sangat 

                                                           
10 Christine Sujana, Cara Mengembangkan berbagai komponen 

kecerdasan…, 52. 
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membantu dalam pembelajaran matematika. Sehingga hasil 

akhir dari kemampuan berpikir logis siswa dalam 

menyelesaikan persoalan pecahan dapat meningkatkan 

keberhasilan dan mencapai tujuan belajar matematika. 

Siswa kelas IV di MI Darussalam Lembeyan Kulon 

menjadi alasan dilakukannya penelitian karena siswa kelas 

IV di MI Darussalam Lembeyan Kulon dalam menyelesaikan 

persoalan matematis masih rendah, padahal guru sudah 

menggunakan strategi dan pendekatan setiap proses 

pembelajaran matematika, namun guru matematika kelas IV 

masih belum mengetahui kemampuan berpikir logis 

matematis siswa secara mendalam ditinjau dari kemampual 

awal siswa. Alasan lain adalah karena di MI Darussalam 

Lembeyan Kulon tersebut sebelumnya belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai analisis kemampuan berpikir 

logis matematis siswa.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian tentang analisis kemampuan berpikir 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan judul 

“ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS 

MATEMATIS PADA MATERI PECAHAN DITINJAU 

DARI KEMAMPUAN AWAL PADA SISWA KELAS IV 

DI MI DARUSSALAM LEMBEYAN KULON 

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN” 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kemampuan berpikir logis matematis pada materi 

pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa kelas IV di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan 

batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi pada 

materi pecahan di MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal sedang pada 

materi pecahan di MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?  

3. Bagaimana kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal rendah pada 

materi pecahan di MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan berpikir logis 

matematis siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi pada materi pecahan di MI Darussalam 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berpikir logis 

matematis siswa yang memiliki kemampuan awal 

sedang pada materi pecahan di MI Darussalam 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. 

3. Untuk mengetahui kemampuan berpikir logis 

matematis siswa yang memiliki kemampuan awal 

rendah pada materi pecahan di MI Darussalam 
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Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian analisis kemampuan berpikir logis matematis 

pada materi pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa 

kelas IV di MI Darussalam Lembeyan Kulon Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, diharapkan dapat memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir logis matematis siswa, 

dan dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi 

untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan analisis kemampuan berpikir logis 
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matematis siswa dalam pembelajaran matematika 

materi pecahan. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat secara teoritis, dalam 

penelitian ini juga terdapat manfaat praktis, diantara 

lain: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

kajian dan penunjang pengembangan 

pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan 

topik tersebut. 

b. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan berpikir 

matematisnya, sehingga siswa bisa menggali 

dan mengoptimalisasikan untuk mencapai 

prestasi belajar yang lebih baik serta mencapai 

tujuan pendidikan matematika yang diharapkan. 
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c. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir matematis siswa, sehingga guru dapat 

meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, 

strategi maupun perangkat pembelajarannya 

yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, 

khususnya kemampuan berpikir matematis 

siswa, untuk mencapai tujuan pendidikan 

matematika yang di harapkan. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan 

berkualitas serta menemukan kemasan 

pendidikan yang lebih baik. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang 

ada didalamnya. Sistematika yang dimaksud di sini adalah 

merupakan keseluruhan dari isi penelitian secara singkat 

yang terdiri dari 6 bab. Pembahasan ini terdiri dari bab yang 

sebelumnya diawali bagian-bagian formalitas meliputi, 

halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman persembahan, halaman pengesahan, 

halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan pedoman 

transliterasi. Setiap bab memiliki sub bab yang saling 

berkaitan satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II, merupakan landasan teori yang membahas 

tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Dalam kajian teori, berisi tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan kemampuan berpikir logis matematis 

siswa, kemampuan awal siswa dan materi pecahan. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang membahas 

tentang metode penelitian yang digunakan meliputi, 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan penemuan, kerangka 

berpikir, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV, merupakan temuan penelitian berisi tentang 

deskripsi data meliputi data umum dan data khusus. Deskripsi 

data umum berisi paparan data mengenai sejarah berdirinya 

MI Darussalam Lembeyan Kulon, letak geografis, visi, misi 

MI Darussalam Lembeyan Kulon, sarana dan prasarana, 
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struktur organisasi MI Darussalam Lembeyan Kulon. 

Kemudian, deskripsi data khusus berisi tentang kemampuan 

berpikir logis matematis pada materi pecahan ditinjau dari 

kemampuan awal siswa kelas IV MI Darussalam Lembeyan 

Kulon. 

Bab V, merupakan tujuan penelitian membahas tentang 

analisis kemampuan berpikir logis matematis pada materi 

pecahan ditinjau dari kemampuan awal pada siswa kelas IV 

MI Darussalam Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 

Bab VI, penutup. Bab ini merupakan titik akhir dari 

pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta 

penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian yang relevan, penulis 

mengadakan telaah dengan cara mencari judul penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akramunisa 

dan Andi Indra Sulestry mahasiswa Universitas 

Cokroaminoto Palopo yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Tinggi Dan Gaya Kognitif Field 

Independent (FI)”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah 1) subjek yang mempunyai kemampuan tinggi dapat 

menyelesaikan masalah matematika dengan baik dan benar, 

2) subjek yang bergaya kognitif FI kemampuannya dalam 
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menyelesaikan masalah terurut, jelas dan analitis. Subjek 

Field Independent (FI) dengan kemampuan tinggi dapat 

memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh walau ada 

kekeliruan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Subjek dengan gaya kognitif field independent (FI) 

dipengaruhi oleh kemampuan awal dapat terlihat subjek 

dengan kemampuan awal tinggi dalam menyelesaikan 

masalah matematika yaitu, pada kebenaran perhitungan dan 

kebenaran langkah-langkah penyelesaiannya dan subjek field 

independent (FI) lebih analitis dan terurut dan mempunyai 

persepsi sendiri.11 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Akramunisa dan Andi Indra Sulestry maka peneliti 

menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini. Persamaanya adalah penelitian tentang 

                                                           
11Akramunisa dan Andi Indra Sulestry, 'Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Tinggi Dan Gaya Kognitif Field Independent (FI)', Pedagogy, 1.2. 
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kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan 

matematika ditinjau dari kemampuan awal. Namun, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Akramunisa dan Andi Indra Sulestry adalah bahwa 

dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

kemampuan berpikir logis siswa dalam matematika pada 

siswa sekolah dasar ditinjau dari kemampuan awal sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Akramunisa dan Andi Indra 

Sulestry subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 13 Makassar dan ditinjau dari kemampuan awal tinggi 

dan gaya kognitif (FI).  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fanya Isra 

Jannah Panjaitan mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Karakteristik 

Cara Berpikir Siswa Melalui Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) Di Kelas VIII Mts AI 
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Jamiyatul Washliyah Tembung T.A 2017/2018”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil 

dari penelitian tersebut adalah bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan karakteristik cara berpikir 

tipe sekuensial konkret (SK) lebih tinggi daripada siswa 

dengan karakteristik cara berpikir tipe SA, AK, dan AA. 

Karena siswa dengan karakteristik cara berpikir SK sudah 

mencapai indikator yang sistematis, teratur, teliti, dan logis 

dalam melakukan penyelesaian dalam pemecahan masalah.12 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanya Isra 

Jannah Panjaitan dengan penelitian ini menemukan adanya 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Fanya Isra Jannah Panjaitan dengan 

penelitian ini tentang menganalisis kemampuan cara berpikir 

                                                           
12 Fannya Isra Jannah Panjaitan, Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Karakteristik Cara 

Berpikir Siswa Melalui Pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD) di kelas VIII MTs AI Jamiyatul Washliyah Tembung 

T.A 2017/2018 “Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2018”. 
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siswa dalam pembelajaran matematika. Namun, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fanya Isra Jannah Panjaitan berfokus pada siswa kelas 

VIII MTs AI Jamiyatul Washliyah Tembung melalui 

pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD), sedangkan penelitian ini yang menjadi fokus adalah 

kemampuan berpikir logis matematis siswa kelas IV Sekolah 

Dasar ditinjau dari kemampuan awal siswa.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Annisa 

Addina Pohan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan yang berjudul “Analisis Kemampuan Penalaran 

Siswa Pada Pembelajaran Matematika Di MTs. Swasta 

Aisyiyah Sumatera Utara”. Berdasarkan penelitian dan hasil 

pembahasan, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan penalaran siswa kelas VIII B pada materi 

relasi dan fungsi di MTs mencapai 77,15% dari 35 orang 

sehingga kemampuan penalaran siswa dalam bernalar 
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dikategorikan cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan penalaran siswa adalah sebagai berikut: (1) 

faktor Internal (faktor dari dalam siswa), (2) faktor eksternal 

(faktor dari luar siswa).13 

Persamaan dan perbedaan yang terdapat pada 

penelitian yang dilakukan oleh Annisa Addina Pohan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang 

kemampuan siswa pada pembelajaran matematika. 

Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis 

kemampuan berpikir logis matematis siswa sekolah dasar 

kelas IV MI Darussalam Lembeyan Kulon pada materi 

pecahan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa 

Addina Pohan berfokus pada kemampuan penalaran pada 

siswa Di MTs Swasta Aisyiyah Sumatera Utara. 

                                                           
13 Annisa Addina Pohan, Analisis Kemampuan Penalaran Siswa 

Pada Pembelajaran Matematika Di MTs Swasta Aisiyah Sumatera Utara, 

“Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018”. 
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Idham 

Kholid magister pendidikan guru MI pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Dalam 

Pemecahan Masalah Matematika (Studi Kasus pada Siswa 

Kelas V MI Miftahul Ulum Batu dan MI Wahid Hasyim 03 

Malang)”. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, 

maka hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) 

karakteristik siswa ketika berpikir kritis, antara lain; (a) 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting. 

(b) mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang 

relevan. (c) menarik kesimpulan dengan alasan yang kuat. (d) 

mampu mengatasi kebingungan. (2) proses berpikir kritis 

siswa dalam memecahkan masalah matematika melalui 

tahapan; klarifikasi, dukungan dasar, interprestasi, analisis, 

inference, dan eksplanasi. (3) hasil belajar memecahkan 

masalah matematika diantaranya meliputi: siswa mampu 
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menerapkan pengetahuan matematikanya dalam hitungan 

uang dan jual beli. Memiliki ingatan kuat dan bervariasi. 

Mampu mengkoreksi dan mengkritisi keputusan guru dan 

mampu membuat bangun datar dan bangun ruang dari kertas 

lipat.14 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Idham 

Kholid dengan penelitian ini menemukan persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah tentang analisis 

kemampuan berpikir siswa usia sekolah dasar dalam 

memecahkan masalah matematika. Perbedaanya adalah 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Idham Kholid berfokus 

pada kemampuan berpikir kritis pada Siswa Kelas V MI 

Miftahul Ulum Batu dan MI Wahid Hasyim 03 Malang, 

sedangkan penelitian ini berfokus pada kemampuan berpikir 

logis matematis siswa Kelas IV MI Darussalam Lembeyan 

                                                           
14 Idham Kholid, Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Dalam 

Memecahkan Masalah Matematika, “Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018”. 



29 
 

 

Kulon Magetan dalam materi pecahan ditinjau dari 

kemampuan awal materi pecahan yang diterima oleh siswa. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Anis Ulin 

Ni’mah mahasiswi IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas V SDN 1 Nologaten 

Ponorogo Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pokok 

Bahasan Akar Pangkat”. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa dengan prestasi rendah belum menunjukkan 

adanya aktivitas metakognisi, Seperti aktivitas perencanaan, 

memonitor atau memantau, dan penilaian. mereka baru dapat 

melaksanakan aktivitas perencanaan pada tahapan 

pemecahan masalah matematika model polya. Siswa dengan 

prestasi sedang sudah dapat melibatkan aktivitas 

metakognisinya pada setiap tahapan proses pemecahan 

masalah matematika, namun belum secara maksimal. Mereka 

masih kurang dalam melakukan penilaian atau merefleksi. 

Siswa dengan prestasi tinggi dapat melibatkan aktivitas 
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metakognisinya pada setiap tahapan proses pemecahan 

masalah matematika dengan baik, yaitu melalui aktivitas 

perencanaan, memonitor atau memantau, dan penilaiannya.15 

Persamaan dan perbedaan yang ditemukan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Anis Ulin Ni’mah dengan 

penelitian ini adalah persamaanya tentang menganalisis 

kemampuan siswa usia sekolah dasar dalam pembelajaran 

matematika. Perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh 

Anis Ulin Ni’mah berfokus pada kemampuan metakognisi 

siswa Kelas V SDN 1 Nologaten Ponorogo dalam materi 

Pokok Bahasan Akar Pangkat, sedangkan penelitian ini fokus 

pada kemampuan berpikir logis matematis siswa kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan Kulon materi pecahan matematika. 

 

 

                                                           
15 Anis Ulin Ni’mah, Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa 

Kelas V SDN 1 Nologaten Ponorogo Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Pokok Bahasan Akar Pangkat, “Skripsi: IAIN Ponorogo, 

2019”. 
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B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yang 

menurut R. Gagne dapat diartikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilaku dan pola 

pikirnya sebagai akibat dari suatu pengalaman. 

Sedangkan belajar berasal dari kata “ajar” yang artinya 

“petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 

(dituntut)”. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan tambahan ilmu.16 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur, yang saling mempengaruhi 

                                                           
16 Nurul Hidayah dan Mardhiana Ifadhotu Rohmah, ‘Kolerasi 

Kecerdasan Numerik Dan Pemahaman Konseptual Matematika Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Segiempat Dan 

Segitiga’, Ilmiah Pendidikan Matematika, 3.2 (2018), 122. 
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mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat 

dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium.17 Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 

meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. 

Pendidikan matematika merupakan upaya untuk 

meningkatkan daya nalar peserta didik, meningkatkan 

kecerdasan peserta didik, dan mengubah sikap 

positifnya.18 Menurut Soedjadi, matematika berasal dari 

Bahasa latin “manthanein” atau “mathema” yang berarti 

‘belajar atau hal yang dipelajari’, sedang dalam bahasa 

Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Dalam 

                                                           
17 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), 57. 
18 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi 

Pembelajaran Matematika (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 57. 
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pembelajaran matematika, seseorang dituntut untuk 

mampu mencapai apa yang menjadi tujuan 

pembelajaran. Pada intinya, tujuan peserta didik belajar 

matematika adalah agar peserta didik mampu 

menggunakan atau menerapkan matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari.  Penilaian mencakup penilaian proses dan 

penilaian prestasi belajar.  Penilaian proses pembelajaran 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung pada 

setiap pertemuan dalam beberapa pertemuan sampai satu 

kompetensi dasar selesai dipelajari oleh peserta didik.19 

Begitu pentingnya mata pelajaran matematika, 

maka pelajaran matematika merupakan salah satu bidang 

studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai 

dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi. 

                                                           
19 Farah Indrawati, ‘Pengaruh Kemampuan Numerik Dan Cara 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika’, Program Studi 

Pendidikan Matematika, 3.3 (2011), 218. 
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Bahkan matematika diajarkan ditaman kanak-kanak 

(TK) secara informal. Matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir dan beragumentasi. 

Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan 

masa depan tidak hanya untuk mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan.20 Dalam pembelajaran 

matematika ditingkat SD, diharapkan terjadi reinvention 

(penemuan kembali). Penemuan kembali adalah 

menemukan suatu cara penyelesaian secara informal 

dalam pembelajaran di kelas. Walaupun penemuan 

tersebut sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang 

telah mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD 

penemuan tersebut merupakan suatu hal yang baru. Oleh 

karena itu, kepada siswa materi disajikan bukan dalam 

                                                           
20 Fatrima Santri Syafri, Pembelajaran Matematika; Pendidikan 

Guru SD/MI (Yogyakarta: Ruko Jambusari, 2016), 1. 
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bentuk akhir dan tidak diberitahukan cara 

penyelesaiannya. Dalam pembelajaran ini, guru harus 

lebih banyak berperan sebagai pembimbing 

dibandingkan sebagai pemberi tahu.21 

Dalam hal ini dalam proses pembelajaran agar 

guru selalu memperhatikan kemampuan berpikir 

matematika siswa, juga memperhatikan pemilihan 

penggunaan strategi, media, dan materi pembelajaran, 

agar tercapai hasil yang maksimal dari proses 

pembelajaran tersebut.22 Dalam belajar matematika 

seseorang dituntut untuk mampu mencapai apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran. Pemahaman guru terhadap 

proses berpikir siswa sangat membantu dalam 

pembelajaran matematika. Sebagai guru atau calon guru 

                                                           
21 Heruman, Model Pembelajaran Matematika Di Sekolah 

Dasar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4. 
22 Liska Yanti Pane, Kamid, dan Asrial, ‘Proses Berpikir Logis 

Siswa Sekolah Dasar Bertipe Kecerdasan Logis Matematis Dalam 

Memecahkan Masalah Matematika’, Program Magister IPA UNJA, 2.2 

(2013), 15. 
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khususnya guru matematika, harus mengetahui hal-hal 

yang berkenaan tentang pendidikan matematika, 

karakteristik matematika dan tujuan pendidikan 

matematika. 

2. Pengertian Kemampuan Berpikir 

Kemampuan berpikir dapat di artikan sebagai 

salah satu proses kognitif yang digunakan sebagai 

panduan dalam proses berpikir, dengan menyusun 

kerangka berpikir dengan cara membagi-bagi kedalam 

kegiatan nyata. Satu contoh kemampuan berpikir adalah 

menarik kesimpulan (inferring), yang didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk menghubungkan (clue) dan 

fakta atau informasi dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki untuk membuat suatu prediksi hasil akhir yang 

terumuskan.  

Berpikir merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang yang melibatkan proses 



37 
 

 

kognitif untuk menerima segala macam informasi yang 

diperolehnya sehingga dapat memutuskan tindakan yang 

tepat untuk suatu permasalahan. Ditinjau dari tingkat 

kesulitan dan kerumitannya, kemampuan berpikir dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kemampuan berpikir dasar 

dan kemampuan berpikir kompleks. Berpikir dasar 

adalah proses berpikir yang hanya melibatkan 

kemampuan siswa menerima dan mengucapkan kembali 

fakta-fakta atau menghafal sesuatu rumusan dengan cara 

melakukan pengulangan terus menerus. Sedangkan 

berpikir kompleks adalah proses berpikir yang 

mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi dan 

ide-ide dalam cara tertentu yang memberikan mereka 

pengertian dan implikasi baru.23 Berpikir terjadi dalam 

setiap aktivitas mental manusia. Baik itu bertujuan untuk 

                                                           
23 Lilis Lismaya, Berpikir Kritis & PBL (Problem Based 

Learning) (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 7-8. 
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menyelesaikan masalah, membuat keputusan, maupun 

untuk mencari pemahaman. Melalui berpikir manusia 

mampu memperoleh makna atau pemahaman tentang 

segala hal yang dihadapinya dalam kehidupan. 

Para ahli psikologi mendefinisikan berpikir 

sebagai suatu proses eksplorasi yang bertujuan terhadap 

peta pengalaman yang merupakan suatu keterampilan 

bertindak dengan kecerdasan diatas pengalaman. Proses 

berpikir berlangsung meliputi pengamatan, ingatan, 

pembentukan konsep, pemberian respon, menganalisis, 

membandingkan, imajinasi, dan penimbangan (judging). 

Seorang individu melakukan proses berpikir yang 

sempurna akan didukung oleh unsur-unsur sebagai 

berikut:24 

                                                           
24 Mohamad Surya, Psikologi Guru Konsep Dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 44. 
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a. Tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan yang 

disadari. 

b. Dilakukan berdasarkan sudut pandang tertentu. 

c. Berbasis satu asumsi tertentu secara disadari. 

d. Dilaksanakan dengan menggunakan berbagai 

informasi dan pengalaman. 

e. Dilakukan dengan menggunakan perkiraan dan 

timbangan yang berbasis nilai-nilai tertentu. 

f. Menggunakan daya nalar yang baik, sehat, dan 

obyektif. 

g. Semua tindakan dilakukan dalam upaya memperoleh 

jawaban dari suatu pertanyaan tertentu. 

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa 

kemampuan berpikir sebagai salah satu proses kognitif 

dalam suatu aktivitas kehidupan seseorang yang meliputi 

kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir 

kompleks. Dalam proses berpikir seseorang 
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menggunakan daya nalar dan bertindak dengan 

kecerdasan yang dimiliki dari hasil pengalaman dan 

pemahaman tentang segala hal yang dihadapinya dalam 

kehidupan manusia.  

3. Kemampuan Berpikir logis Matematis 

Aspek kognitif dalam pembelajaran matematika 

mencakup perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

intelektual seperti kemampuan matematis (mathematical 

abilities), yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi 

matematika dan kemampuan berpikir dalam matematika. 

Kemampuan matematis tersebut di antara lain: 

a. Kemampuan Pengetahuan Matematis (Knowing) 

Kemampuan pengetahuan matematis adalah 

kemampuan mengenal dan mengetahui fakta, konsep, 

sifat, aturan, atau simbol dalam matematika. Indikator 

kemampuan pengetahuan matematis adalah mengenal 
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fakta, konsep, sifat, atau aturan matematika, 

mengenal simbol, notasi, dan bentuk representasi 

matematis, seperti tabel, diagram, grafik, dan lain-

lain, dan kemudian mendefinisikan konsep secara 

verbal dan tulisan.  

b. Kemampuan Pemahaman Matematis 

(Understanding) 

Kemampuan pemahaman matematis adalah 

kemampuan menyerap dan memahami ide-ide 

matematika. Indikator kemampuan pemahaman 

matematis, yaitu: mengindentifikasi dan membuat 

contoh dan bukan contoh, menerjemahkan dan 

menafsirkan makna simbol, tabel, diagram, gambar, 

grafik, serta kalimat matematis, memahami kemudian 

menerapkan ide matematis, dan yang terakhir yaitu 

membuat suatu perkiraan.  
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c. Kemampuan Penalaran Matematis (Reasoning)  

Gardner mengungkapkan, bahwa penalaran 

matematis adalah kemampuan menganalisis, 

menggeneralisasi, mensintesis atau 

mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan 

menyelesaikan masalah tidak rutin. Indikator 

kemampuan penalaran matematis menurut sumarmo 

yaitu:  

1) Menarik kesimpulan logis. 

2) Memberikan penjelasan dengan model, fakta, 

sifat-sifat, dan hubungan. 

3) Memberikan jawaban dan proses solusi. 

4) Menyusun dan menguji konjektur. 

5) Membuat kontra contoh. 

6) Mengikuti aturan inferensi dan memeriksa 

validitas argumen. 

7) Menyusun argumen yang valid. 
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8) Menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, 

dan menggunakan induksi matematika. 

d. Kemampuan Analisis Matematis  

Kemampuan analisis matematis adalah 

kemampuan menguraikan sesuatu konsep atau aturan 

matematika menjadi bagian-bagian penyusun dan 

mencari hubungan antara satu bagian dan bagian 

lainnya dari keseluruhan struktur. Indikator 

kemampuan analisis matematis yaitu:25 

1) Memperhatikan struktur, pola-pola, atau 

keteraturan-keteraturan dalam objek simbolis. 

2) Memperhatikan pola-pola, struktur, atau 

keteraturam-keteraturan dalam situasi-situasi 

dunia nyata. 

                                                           
25 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 

Penelitian Pendidikan Matematika (Bandung: Refika Aditama, 2017), 

80-87. 
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3) Menganalisis karakteristik melalui 

pengklasifikasian. 

4)  Menganalisis dan menciptakan suatu 

keterhubungan. 

5) Menganalisis operasi melalui pengurutan. 

6) Menguraikan suatu masalah menjadi bagian-

bagian. 

7) Meneliti, mengkaji, serta menyusun kembali 

bagian-bagian masalah menjadi satu kesatuan 

hingga merupakan penyelesaian akhir. 

e. Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Kemampuan berpikir logis matematis adalah 

kemampuan berpikir dengan menggunakan logika, 

rasional, dan masuk akal. Indikator berpikir logis 

matematis adalah:26 

                                                           
26 Ibid., 90. 
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1) Membuat makna tentang jawaban argumen yang 

masuk akal. 

2) Membuat hubungan logis di antara konsep dan 

fakta yang berbeda. 

3) Menduga dan menguji berdasarkan akal. 

4) Menyelesaikan masalah matematis secara 

rasional. 

5) Menarik kesimpulan yang logis. 

Berpikir merupakan proses kognitif yang 

tidak dapat dilihat secara fisik, hasil dari berpikir 

dapat berupa ide, pengetahuan, argumen, dan 

keputusan. Berpikir matematik dapat diartikan 

sebagai aktivitas mental dalam melaksanakan proses 

matematika atau tugas matematika.27 Proses berpikir 

merupakan aktivitas yang terjadi di otak manusia 

                                                           
27 In Hi Abdullah, ‘Berpikir Kritis Matematik’, Jurnal 

Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2.1 (2013), 66–75. 

<http://www.ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deltapi/article/view/100>. 
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sehingga sulit di amati oleh alat indra, proses berpikir 

tersebut dapat diketahui dari perilaku yang tampak 

dalam memecahkan masalah. Pemecahan suatu 

masalah dibutuhkan pemikiran logis, hal ini 

berhubungan dengan kecerdasan yang dimiliki 

seseorang. 

4. Kecerdasan Logis Matematis 

Kecerdasan merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, 

lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat 

sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain.28 

Kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berkembang 

sampai tingkat kemampuan yang mumpuni. Pada tingkat 

ini, kemampuan seseorang dibidang tertentu, yang 

berkaitan dengan kecerdasan itu, akan terlihat sangat 

                                                           
28 Andreas Teguh Raharjo, ‘Hubungan Antara Multiple 

Intelligence Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 10 

Malang’, Psikologi, 5.2 (2010), 313. 
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menonjol. Kecerdasan merupakan kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan masalah dan 

kemampuan menciptakan suatu penghargaan. 

Kecerdasan (Intelligence) adalah potensi 

biopsikologis, apakah dan dalam keadaan seperti apa 

seseorang dapat dianggap cerdas adalah suatu produk 

yang pertama-tama ditentukan oleh faktor genetik yang 

diwarisinya dan sifa-sifat psikologinya, mulai dari 

kekuatan kognitifnya sampai kecenderungan 

kepribadiannya.29 Kecerdasan yang dimilki oleh 

seseorang terdiri dari beberapa jenis kecerdasan yang 

dapat dikembangkan dalam kehidupannya. Pembahasan 

dalam penelitian ini menitik beratkan pada kecerdasan 

logis matematis siswa anak usia sekolah dasar khususnya 

pada kelas IV. 

                                                           
29 Howard Gardner, Multiple Intelligences Kecerdasan Majemuk 

Teori Dalam Praktik, ed. by Lyndon Saputra (Tangerang Selatan: 

Interaksara), 90. 
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Kecerdasan logis matematis merupakan 

kemampuan seseorang untuk menggunakan penalaran, 

logika dan angka-angka. Siswa yang menonjol dalam 

intelegensi ini cenderung untuk berpikir secara 

konseptual dalam kerangka logika dan angka yang 

digunakan dalam membuat hubungan antara berbagai 

informasi yang di dapatnya.30 Definisi dari kecerdasan 

logika dan angka adalah kecerdasan untuk memahami 

kondisi atau situasi dengan menggunakan perhitungan 

matematis, serta melalui penalaran logika. Jenis 

kecerdasan ini melibatkan keterampilan seseorang untuk 

mengolah angka, serta kemahiran dalam menggunakan 

logika dan akal sehat.  

Keterampilan mengolah angka dan 

menggunakan perhitungan matematis meliputi 

                                                           
30 Radno Harsanto, Melatih Anak Berpikir Analitis, Kritis, Dan 

Kreatif (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 6. 
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didalamnya kemampuan untuk mamahami arti dan 

aturan-aturan dasar angka, seperti angka 1 (satu) lebih 

kecil daripada angka 2 (dua), penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Sementara 

menggunakan penalaran logika artinya menguraikan 

atau menjabarkan suatu persoalan tertentu kedalam 

aspek-aspek yang lebih kecil, mengurutkannya dan 

mencari pola yang ada. Selanjutnya, membandingkan 

pola-pola dari kondisi atau situasi yang dihadapi untuk 

mencari jawaban serta menyelesaikan masalah.31 

Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan 

untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan 

pemikiran logis dan ilmiah. 

Dengan demikian, seseorang yang memiliki 

kecerdasan logika matematika yang berkembang akan 

                                                           
31 Rose Mini, Panduan Mengenal dan Mengasah Kecerdasan 

Majemuk Anak (Jakarta: Indocam Prima, 2007), 52. 
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dapat memahami permasalahan ataupun kejadian yang 

ada dilingkungan sekitarnya secara lebih baik. 

Pemahaman ini diperoleh dengan cara menganalisis pola 

sebab-akibat yang mempengaruhi, atau dengan 

membandingkan setiap aspek yang tercakup didalam 

permasalahan dan kejadian yang dihadapi. Oleh karena 

itu, salah satu ciri utama yang perlu ada untuk 

mengembangkan kecerdasan logika matematika pada 

diri seseorang adalah adanya rasa ingin tahu yang besar, 

disamping juga kejelian untuk mengamati detail. Dengan 

adanya keinginan untuk mengetahui berbagai peristiwa 

yang ada dilingkungan, seseorang akan berusaha untuk 

bisa bicara memahami penyebab dari suatu kondisi atau 

situasi tertentu, dan mencari cara penyelesaiannya.32 

Lebih jauh lagi, kecerdasan logika matematika 

melibatkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara 

                                                           
32 Ibid., 53. 
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abstrak, menyusun strategi penyelesaian masalah, serta 

menjawab berbagai pertanyaan yang kompleks.33 Jika 

seseorang sudah terbiasa mengasah logika berpikirnya 

dalam memecahkan masalah matematika maka mereka 

akan terbiasa juga untuk berpikir secara nalar, kritis, 

runtut dan konsisten. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis atau 

kecerdasan logika matematika berguna untuk 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

angka-angka dan dalam masalah dilingkungan 

sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang 

memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi 

cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan 

mempelajari sebab-akibat terjadi sesuatu. Apabila 

kurang memahami, dia akan cenderung akan berusaha 

                                                           
    33 Ibid. 
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untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang 

kurang dipahaminya. Kecerdasan logis matematis 

bukanlah satu-satunya kecerdasan yang dimiliki 

manusia. Manusia terlahir kedunia ini, dianugerahi 

segala potensi dan kecerdasan yang dapat dikembangkan 

dalam proses kehidupannya.  

Mengacu pada definisi mengenai kecerdasan 

logika matematika diatas, maka terlihat bahwa terdapat 

cukup banyak manfaat yang bisa diperoleh apabila 

kecerdasan ini berkembang pada diri anak. Diantaranya 

adalah:34 

a. Membantu anak mencerdaskan berbagai masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan, mulai dari 

persoalan yang sederhana hingga yang cukup sulit 

dan kompleks. Misalnya, ketika anak diminta untuk 

                                                           
34 Ibid., 55-56. 
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memilih jenis makanan yang ingin disantapnya saat 

makan siang. Dari persoalan sehari-hari seperti ini, 

anak akan berusaha memilih-milih berbagai pilihan 

makanan yang ada, menimbang jenis makanan apa 

yang disukainya, beberapa besar keinginannya 

untuk menyantap satu jenis makanan tertentu, baru 

kemudian ia menentukan pilihan. 

b. Kecerdasan logika matematika pada anak dapat 

membantu mereka dalam mengikuti berbagai jenis 

permainan yang membutuhkan olah pikir dan 

strategi. Misalnya dalam permainan sederhana 

seperti congklak. Untuk dapat mengikuti permainan 

ini dengan baik, anak akan berusaha mengatur 

strategi agar ia bisa terus dapat giliran bermain dan 

memasukkan sebanyak mungkin butir congklak 

kedalam rumahnya. Dalam mengatur strategi 

bermain inilah, kecerdasan logika dan angka 
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dibutuhkan, yaitu mengetahui aturan permainan 

yang ada serta memahami konsep hitungan 

sederhana. 

c. Memudahkan anak belajar membaca dan menulis. 

Konsep dasar yang perlu dipahami anak sebelum ia 

mulai belajar membaca dan menulis adalah konsep 

urutan, seperti didepan, di belakang, disamping, dan 

seterusnya. Saat belajar membaca dan menulis, anak 

perlu mengetahui urutan dari huruf-huruf untuk 

membentuk suatu kata, serta urutan kata untuk 

menyusun kalimat. Konsep mengenai urutan ini 

akan lebih mudah dipahami jika anak memiliki 

kemampuan yang memadai untuk berpikir secara 

logis dan sistematis. 

d. Menemukan serta memahami cara kerja suatu benda 

sederhana tertentu. Seperti cara memainkan mobil-

mobilannya. Apabila usia dan kemampuan berpikir 
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anak semakin berkembang, ia akan mampu berpikir 

secara abstrak, sehingga tidak terbatas pada hal-hal 

yang sederhana saja, namun ia juga akan mampu 

memahami cara kerja dunia sekelilingnya. 

Kekurangan kecerdasan matematis-logis 

mengakibatkan sejumlah besar problema individu dan 

budaya. Tanpa kepekaan terhadap bilangan, seseorang 

kemungkinan besar tertipu oleh harapan-harapan tidak 

realistis akan memenangkan sebuah undian atau 

membuat keputusan keuangan yang keliru. Dia juga 

cenderung gagal dalam tugas yang memerlukan 

matematika praktis seperti memodifikasi resep masakan 

atau menentukan jumlah wallpaper yang diperlukan 

untuk sebuah dinding. 

Kehadiran matematika secara meluas dapat 

dirasakan dalam setiap aspek kehidupan modern. 

Seseorang tidak dapat melakukan pengukuran apapun, 
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membuat bangunan, menggunakan uang atau membuat 

janji tanpa menggunakan matematika. Kecerdasan 

matematis juga telah didukung oleh tahap-tahap 

perkembangan kognitif dari Piaget dan telah 

memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan aspek 

lain dari kehidupan seperti keaksaraan, dimana penulisan 

garis besar, pengorganisasian dan revisi, semuanya 

merupakan keahlian yang berguna dalam proses 

penulisan.35 Sehingga matematika sangatlah penting dan 

berguna dalam menyelesaikan masalah kehidupan 

sehari-hari dari konteks yang sederhana. Dan berpikir 

logis itu penting karena seseorang memperoleh disiplin 

mental yang keras dan belajar menentukan apakah alur 

pikir itu benar atau tidak benar.  

                                                           
35 Christine Sujana, Cara Mengembangkan Berbagai Komponen 

Kecerdasan…, 44. 
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Orang dengan kecerdasan logika-matematika 

yang berkembang baik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Mampu mengamati objek yang ada dilingkungan 

dan mengerti fungsi objek tersebut 

2) Mengenal dan mengerti konsep jumlah, waktu, dan 

prinsip sebab akibat. 

3) Mempunyai dan menguji hipotesis yang ada. 

4) Menggunakan simbol-simbol abstrak untuk 

menjelaskan konsep dan objek yang konkret. 

5) Mampu dan menunjukkan kemampuan dalam 

pemecahan masalah yang menuntuk pemikiran yang 

logis. 

6) Mampu mengamati dan mengenali pola serta 

hubungan. 
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7) Menikmati pelajaran yang berhubungan dengan 

operasi yang rumit seperti kalkulus, pemrograman 

komputer, atau metode riset. 

8) Menggunakan teknologi untuk memecahkan 

persoalan matematika. 

9) Berpikir secara matematis dengan mengumpulkan 

bukti-bukti, membuat hipotesis, merumuskan, dan 

membangun argumentasi yang kuat. 

10) Tertarik dengan karir dibidang akuntansi, teknologi, 

hukum, mesin, dan teknik.  

Seseorang dengan kemampuan matematis yang 

lebih tinggi menikmati mengerjakan soal-soal 

matematis, menyelesaikan soal-soal bilangan dengan 

cepat dan dapat berpikir secara logis dalam mengahadapi 

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan untuk 

meningkatkan kecerdasan logis matematis adalah 

mencari pola. Telah disebutkan sebelumnya bahwa 
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kecerdasan logis matematis termasuk kemampuan untuk 

mengenali pola-pola, menggunakan bilangan dan 

melakukan pemikiran logis dan ilmiah. 

Anak-anak secara tidak disadari belajar dan dapat 

memahami pola dan urutan di sekitar kita sejak usia 

muda. Hiasilah dinding di rumah dengan poster yang 

menggambarkan berbagai pola, bentuk dan warna. 

Untuk anak yang belajar berjalan lebih lanjut 

mengagumi pola-pola melalui kegiatan bermain dengan 

balok-balok plastik dengan bentuk-bentuk geometris. 

Untuk anak-anak yang masih kecil, mereka mengamati 

pola di alam dengan mengelompokkan berbagai jenis 

daun, bunga atau anjing. Anak-anak prasekolah dapat 

juga belajar menyanyikan lagu-lagu mengenai 

bilangan.36  

                                                           
36 Ibid., 52. 
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Diharapkan agar dalam proses pengembangan 

kognitif anak, orang tua selalu memperhatikan 

kemampuan berpikir anak. Kemampuan berpikir logis 

dapat terlihat ketika seseorang mampu menyimpulkan 

hasil tertentu yang dicapai dengan menerapkan 

argumentasi dari dasar pemikiran yang digunakannya. 

Kemampuan berpikir logis memiliki peranan yang 

penting dalam perkembangan individu. 

5. Pengertian Kemampuan Awal Siswa 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan 

yang telah dipunyai siswa sebelum ia mengikuti 

pembelajaran. Kemampuan awal dalam pembelajaran 

matematika penting untuk diketahui guru sebelum 

memulai pembelajaran. Hal ini berguna untuk 

mengetahui apakah siswa mempunyai pengetahuan 

prasyarat (prerequisite) untuk mengikuti pembelajaran 

dan sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang 
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akan disajikan, sehingga guru dapat merancang 

pembelajaran lebih baik.37 Peserta didik dapat 

menghubungan berbagai pengetahuan yang telah 

dimilikinya untuk pengetahuan baru. 

Kemampuan awal disini adalah pengetahuan 

awal siswa mengenai materi yang menjadi prasyarat 

untuk mempelajari materi selanjutnya. Dalam 

memahami pelajaran siswa bergantung pada kemampuan 

awal yang menyediakan ingatan untuk siswa dalam 

menemukan informasi yang mereka butuhkan dan kapan 

mereka butuhkan. Kemampuan awal matematis siswa 

dapat mempermudah dalam pengerjaan soal matematika. 

Menurut Muchlishin, kemampuan awal 

matematika adalah suatu kesanggupan yang dimiliki 

oleh peserta didik baik alami maupun yang dipelajari 

                                                           
37 Dewi Purwaningrum dan Sumardi, ‘Efek Strategi 

Pembelajaran Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Kelas XI IPS’, Managemen Pendidikan, 11.2 

(2016), 156. 
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untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu secara 

historis dimana mereka memberikan respon yang positif 

atau negative terhadap objek tersebut dengan 

menggunakan penalaran dan cara-cara berpikir logis, 

analistis, sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif serta 

menekankan pada penguasaan konsep disamping 

kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan awal ini 

akan erat kaitannya dengan siswa menyelesaikan soal 

matematika.38 

6. Materi Pecahan 

Bilangan pecahan adalah bilangan yang 

menggambarkan bagian dari keseluruhan yang 

dilambangkan dengan 
𝑎

𝑏 
, dalam hal ini, a disebut sebagai 

pembilang dan b disebut sebagai penyebut dengan b ≠ 0. 

                                                           
38 Akramunisa dan Andi Indra Sulestry, 'Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Tinggi Dan Gaya Kognitif Field Independent (FI)', Pedagogy, 1.2. 
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a. Jenis-jenis bilangan pecahan:39 

1) Pecahan Biasa  

Pecahan biasa adalah bilangan dalam bentuk 

𝑎

𝑏 
. dalam hal ini, a disebut sebagai pembilang dan 

b disebut sebagai penyebut. 

2) Pecahan Campuran 

Pecahan campuran adalah pecahan yang 

terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, 

dan penyebut. 

3) Pecahan Desimal 

Pecahan desimal adalah bilangan yang 

didapat dari hasil pembagian suatu bilangan 

dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pecahan 

decimal ditandai dengan tanda koma (,). 

 

                                                           
39 Slamet Riyadi, Be Smart Matematika (Bandung: Grafindo 

Media Pratama, 2006), 15. 



64 
 

 

4) Pecahan Persen 

Pecahan persen adalah suatu bilangan yang 

dibagi serratus. Contoh: 20% dibaca 20 persen dan 

nilainya sama dengan 20 per 100 = 0,2 

5) Pecahan Permil 

Pecahan permil merupakan suatu bilangan 

yang dibagi seribu. 

6) Pecahan Senilai 

Pecahan senilai adalah pecahan yang 

dikatakan memiliki nilai yang sama jika 

pembanding dan penyebut dapat dikali maupun 

dibagi dengan angka yang sama. 

b. Menyederhanakan Pecahan 

Bilangan pecahan dapat disederhanakan tanpa 

mengubah nilainya dengan cara: 

1) Membagi pembilang dan penyebutnya dengan 

pembagi persekutuan terbesar (FPB) 
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2) Membagi pembilang dan penyebutnya dengan 

pembagi persekutuan secara berantai. 

c. Operasi hitung pada bilangan pecahan antara lain:40 

1) Penjumlahan pada bilangan pecahan 

Dua bilangan pecahan dapat dijumlahkan jika 

memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya 

berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu, 

yaitu dengan cara mencari KPK dari kedua 

penyebut tersebut. 

2) Pengurangan pada bilangan pecahan 

Bilangan pecahan dapat dikurangi bilangan 

pecahan yang lain jika memiliki penyebut yang 

sama. Jika penyebutnya berbeda maka harus 

disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara 

mencari KPK dari penyebut tersebut. 

                                                           
40 Slamet Riyadi, Be Smart Matematika…., 17-18. 
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3) Perkalian pada bilangan pecahan 

Dua bilangan pecahan dapat dikalikan dengan 

cara mengalikan pembilang dengan pembilang 

dan penyebut dengan penyebut. 

4) Pembagian pada bilangan pecahan 

Bilangan pecahan 
𝑎

𝑏 
 dapat dibagi dengan 

pecahan yang lain  
𝑐

𝑑 
 dengan cara mengalikan 

bilangan pecahan 
𝑎

𝑏 
 dengan bilangan pecahan 

𝑑

𝑐 
, ( 

𝑑

𝑐 
 adalah kebalikan dari bilangan pecahan 

𝑐

𝑑 
 ). 

Konsep bilangan pecahan merupakan konsep 

yang sangat penting untuk dikuasai karena konsep 

bilangan pecahan digunakan sebagai materi diluar mata 

pelajaran matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita 

sering membagi-bagikan makanan kepada orang lain. 

Misalkan kita membagi 10 buah jeruk kepada 5 orang 

dan setiap orang itu mendapat bagian yang sama. Untuk 
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menanamkan pemahaman siswa tentang pengertian 

bilangan pecahan, guru harus menyediakan beberapa 

benda kongrit dan beberapa gambar yang diharapkan 

dapat membantu membangun pemahaman siswa 

terhadap pengertian pecahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok.41 Penelitian ini juga bermaksud 

menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan dan 

menganalisis proses berpikir logis matematis siswa kelas IV 

pada pembelajaran matematika materi pecahan ditinjau dari 

kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang 

                                                           
41 Hadi Ariesto Sutopo and Adrianus Arief, Terampil Mengolah 

Data Kualitatif Dengan NVIVO (Jakarta: Kencana, 2010), 1. 
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merupakan suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, 

rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya 

menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat 

kontemporer, kekinian.42 

Penyajian dalam penelitian ini berdasarkan pada 

penyelidikan data secara komprehensif. Lalu disajikan secara 

deskriptif dalam bentuk kalimat untuk memperoleh keutuhan 

deskripsi tentang kemampuan berpikir logis matematis siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika materi pecahan. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti 

ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana 

kemampuan berpikir logis matematis siswa pada materi 

pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa kelas IV di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 

                                                           
42 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2002), 20. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab penelitian ilmiah yang 

menentukan keseluruhan skenarionnya.43 Maka dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

yaitu peneliti sebagai pengumpul data melalui observasi, tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini peneliti melakukan observasi tentang 

kemampuan berpikir logis matematis siswa ditinjau dari 

kemampuan awal siswa di MI Darussalam Lembeyan Kulon, 

sekaligus mewawancarai kepala sekolah, guru matematika 

kelas IV, serta siswa kelas IV yang menjadi subjek penelitian.  

 

 

 

                                                           
43 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah 

Data Kualitatif Dengan NVIVO…, 1. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Darussalam 

Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

menggunakan subjek kelas IV yang berjumlah 24 siswa. 

Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri ditengah masyarakat 

perdesaan. Peneliti memilih lokasi ini beralasan karena siswa 

di MI Darussalam Lembeyan Kulon dalam menyelesaikan 

persoalan materi pecahan masih rendah. Penelitian ini 

dilakukan untuk lebih mengetahui kemampuan berpikir logis 

matematis siswa kelas IV pada pembelajaran matematika 

materi pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon, alasan selanjutnya adalah 

karena di MI tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai analisis kemampuan berpikir logis 

matematis siswa.  
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D. Subjek Penelitian 

Subjek yang akan dipilih terdiri dari 3 siswa yaitu 1 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 1 siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang, dan 1 siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah. 

Adapun pengelompokan siswa kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah merujuk dari Arikunto sebagai berikut:44 

1. Menjumlah semua nilai matematika di rapor. (dalam 

penelitian ini menjumlah semua nilai tes kemampuan 

awal siswa). 

2. Mencari nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku 

(deviasi standard). 

3. Nilai rata-rata siswa dihitung dengan rumus : 

𝑥 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  

       N 

                                                           
44 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Bumi 

Aksara, 1999). 



73 
 

 

Keterangan : 

x = Rata-rata skor siswa 

n = Banyaknya siswa 

𝑥𝑖 = Data ke-i 

I = 1,2,3,4,……n 

Untuk simpangan baku dihitung dengan rumus : 

DS = √∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

2
− ( ∑ 𝑥𝑖)²𝑛

𝑖=1    

  n 

4. Menentukan batas kelompok  

Secara umum penentuan batas-batas kelompok dapat 

dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Pengelompokan Siswa 

Berkemampuan Awal Tinggi, Sedang Dan Rendah 

Skor (S) Kelompok 

S ≥ (𝑥 + DS) Tinggi 

(𝑥 - DS) < s < (𝑥 + DS) Sedang 

S ≤ (𝑥 - DS) Rendah 
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Keterangan: 

S = Skor siswa 

X = Rata-rata skor siswa 

DS = Deviasi standard 

1. Kelompok tinggi adalah siswa yang memiliki skor 

lebih atau sama dengan skor rata-rata ditambah 

deviasi standard ke atas. 

2. Kelompok sedang adalah siswa yang memiliki 

skor antara skor rata-rata dikurangi deviasi 

standard dan skor rata-rata ditambah deviasi 

standard. 

3. Kelompok rendah adalah siswa yang memiliki skor 

kurang dari atau sama dengan skor rata-rata 

dikurangi deviasi standard ke rendah. 
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E. Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data tentang kemampuan awal siswa, untuk data kemampuan 

awal adalah berjumlah 24 siswa dari kelas IV MI Darussalam 

Lembeyan Kulon, data tentang berpikir logis matematis 

siswa dari subjek yang terpilih yaitu 3 siswa yaitu 1 siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi, 1 siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang, dan 1 siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan 

persoalan pecahan. Kemudian data juga diperoleh dari data 

hasil wawancara. 

Adapun sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Guru matematika kelas IV MI Darussalam Lembeyan 

Kulon, karena agar peneliti mengetahui bagaimana 

perkembangan siswa. 
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2. Siswa kelas IV MI Darussalam Lembeyan Kulon, agar 

peneliti dapat mengetahui bagaimana kemampuan 

berpikir logis matematis siswa pada materi pecahan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Ada bermacam-

macam cara teknik pengumpulan data menggunakan 

instrument yaitu: Observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan triangulasi.45 

1. Tes 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang 

didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh responden. 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

                                                           
45 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 224-225. 
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tertulis. Tes dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap 

sebagai berikut: 

a. Tes pertama dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. Tes diberikan kepada 24 

siswa kelas IV MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Magetan. Tes ini berupa 10 butir soal pilihan ganda 

mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

b. Tes kedua dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir logis matematis siswa. Tes diberikan kepada 

3 siswa yang terpilih dari tes kemampuan awal, yaitu 

1 siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 1 

siswa berkemampuan awal sedang dan 1 siswa 

berkemampuan awal rendah. Tes ini berupa 4 butir 

soal uraian yang merupakan soal cerita penjumlahan 

dan pengurangan pecahan. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.46  

Metode wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Peneliti 

memilih metode ini karena peneliti belum mengetahui 

secara pasti jawaban yang akan diberikan oleh informan. 

Pada penelitian ini informan yang diambil oleh peneliti 

antara lain adalah guru matematika, dan siswa kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan Kulon terkait tentang kemampuan 

berpikir logis matematis siswa dalam menyelesaikan soal 

                                                           
46 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002), 186. 
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matematika materi pecahan. Wawancara dilakukan setelah 

siswa mengikuti serangkaian tes tertulis.  

3. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah 

ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas 

tanah, jumlah penduduk dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam 

penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer seperti foto, 
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RPP, dan hasil evaluasi peserta didik yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara yang mendalam.47  

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa gambaran umum mengenai letak 

geografis, keadaan guru dan siswa, serta yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir logis matematis siswa. Selain 

itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan 

untuk mendokumentasikan kegiatan yang sedang 

berlangsung. 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. 

Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak 

terlepas dari metode pengumpulan data. Instrumen utama 

                                                           
47 Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 158-160. 



81 
 

 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan 

instrumen pendukung yang digunakan antara lain:  

1. Pedoman Wawancara, yaitu alat yang digunakan 

peneliti ketika mengumpulkan data melalui tanya 

jawab dengan siswa dan guru matematika guna 

mengetahui target penelitian. Wawancara diberikan 

kepada 3 siswa yang terpilih dari serangkaian tes 

tertulis. Pedoman wawancara sesuai dengan indikator 

kemampuan berpikir logis siswa. 

2. Lembar Tes, yaitu alat bantu yang berupa tes tertulis 

mengenai persoalan materi pecahan. Tes tertulis ini 

berupa 10 butir soal pilihan ganda materi penjumlahan 

dan pengurangan pecahan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dan 4 butir soal uraian 

mengenai soal cerita penjumlahan dan pengurangan 

pecahan untuk mengetahui kemampuan berpikir logis 

siswa. 
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Tabel 3.2 Indikator Penyusun Instrumen 

Kemampuan Berpikir Logis Siswa 

 

Indikator Berpikir 

Logis Matematis 

Uraian 

Membuat makna 

tentang jawaban 

argumen yang masuk 

akal. 

1. Siswa mampu memahami maksud 

dari soal yang diberikan. 

2. Siswa menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui 

dari soal (mampu merumuskan 

pokok-pokok permasalahan). 

Membuat hubungan 

logis diantara konsep 

dan fakta yang berbeda. 

1. Siswa dapat merencanakan 

penyelesaian soal yang diberikan. 

2. Siswa dapat mengungkapkan 

secara umum semua langkah yang 

akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal yang 

diberikan. 

Menduga dan menguji 

berdasarkan akal. 

1. Siswa dapat menentukan strategi 

atau langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan. 

Menyelesaikan 

masalah matematis 

secara rasional. 

1. Siswa dapat menyelesaikan soal 

secara tepat pada setiap langkah 

yang digunakan  

2. Siswa menetapkan kebenaran dari 

setiap langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal. 

Menarik kesimpulan 

yang logis. 

1. Siswa memberikan kesimpulan 

dengan tepat pada tiap langkah 

penyelesaian. 

2. Siswa dapat menyimpulkan dengan 

tepat pada hasil akhir jawaban. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang 

mendasarkan pada adanya hubungan semantik antar variabel 

yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti 

mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga 

dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian.48 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi 

tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.49 

Dalam hal ini peneliti akan mereduksi data tentang 

hasil wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi yaitu 

                                                           
48 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah 

Data Kualitatif Dengan NVIVO…., 8. 
49 Ibid., 7.  
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mengenai kemampuan berpikir logis matematis materi 

pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan Kulon. 

1. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika 

sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Dalam tahap ini, peneliti 

menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dijadikan 

sebagai subjek wawancara, menyajikan hasil 

wawancara. Penyajian data dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. 

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data mengenai 

kemampuan berpikir logis matematis siswa yang telah 
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dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu skor 

kemampuan berpikir siswa tinggi, sedang dan rendah.  

2. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan.50 Data yang diperoleh dilapangan baik 

secara dokumentasi, wawancara akan dianalisis 

secara cermat dan akurat, sehingga penarikan dan 

kesimpulan dari hasil penelitian dapat menjawab 

rumusan masalah yang ditentukan yaitu tentang 

kemampuan berpikir logis matematis siswa tinggi, 

sedang dan rendah ditinjau dari kemampuan awal 

siswa. 

 

  

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data 

                                                           
50 Ibid. 

Pengumpulan data 

Reduksi 

Penyajian data 
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I. Pengecekan Keabsahan Penemuan 

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji 

keabsahan data. Uji kreatibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negative, dan membercheck.51 Uji keabsahan dalam 

penelitian ini menggunakan ketekunan pengamatan, 

triangulasi, dan menggunakan bahan referensi.  

Ketekunan pengamatan yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat 

ketekunan peneliti didalam melakukan kegiatan pengamatan. 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

                                                           
51 Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, Metode Penelitian 

Kualitatif Dibidang Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 90. 
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tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Selanjutnya 

menggunakan bahan referensi yang dimaksud adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang 

interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu 

didukung foto-foto.52 

 

J. Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Berpikir 

                                                           
52 Ibid., 92. 

Kemampuan Berpikir 

Logis Matematis Siswa 

Melihat kemampuan 

Awal Siswa 

Kemampuan Awal Siswa 

Tinggi 

Kemampuan Awal Siswa 

Sedang 

 
Kemampuan Awal Siswa 

Rendah 

 



88 
 

 

K. Tahapan-tahapan Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tahapan-Tahapan Penelitian 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Darussalam 

Lembeyan Kulon Magetan 

Di sebuah desa, diantara sungai dan hutan ada 

sebuah bangunan permanen yang kurang memadai 

pada waktu itu berdirilah sebuah Yayasan Pendidikan 

Islam Darussalam Lembeyan Kulon, yang mengelola 

lembaga pendidikan antara lain Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam Lembeyan Kulon. 

MI Darussalam Lembeyan Kulon adalah 

lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan 

Yayasan Pendidikan Islam Darussalam yang terletak 

di Kel. Lembeyan Kulon, RT: 05/04, Kec. Lembeyan, 

Kab. Magetan. Keberadaan madrasah ini tidak dapat 
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dipisahkan dengan Yayasan Pendidikan Islam 

Darussalam Lembeyan Kulon yang berada di 

Lemebyan Kulon, Lembeyan, Magetan, MI 

Darussalam Lembeyan Kulon berdiri pada tahun 

1977. 

Adapun tokoh-tokoh yang memprakarsai 

pembangunan madrasah antara lain: 

a. Bpk. H. Penoet, SE. MM 

b. Bpk. KH. Syamsul Hadi 

c. Bpk. Suhadi, Sag 

d. Bpk. Mahmud Afandi, A.Ma 

e. Bpk. Purnomo, BA 

f. Bpk. Sukarni 

g. Bpk. Sukatman 

h. Bpk. Sutarto 

i. Ibu Slamet Sri Rahayu, S.Pd 
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j. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak 

disebutkan. 

Berikut kepala sekolah yang pernah menjabat 

di MI Darussalam Lembeyan Kulon dari awal 

berdirinya sampai sekarang: 

a. Bpk. Mahfud Afandi, A.Ma 

b. Bpk. Amin Mansur, A.Ma 

Dan pada kelanjutannya semoga MI 

Darussalam Lembeyan Kulon, semakin maju dan 

berkembang dan dapat menemukan jati dirinya dan 

punya perspektif masa depan yang cemerlang, dan 

bisa jadi amal jariyah bagi para pendiri dan 

asatidznya. 

 

 

 



92 
 

 

2. Visi dan Misi MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Magetan 

a. Visi MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Membentuk generasi muslim yang berilmu 

berpengetahuan dengan dilandasi ketahuan dan 

keimanan kepada Allah SWT. 

b. Misi MI Darussalam Lembeyan Kulon 

1) Disiplin beribadah serta mengamalkan nilai-

nilai ketuhanan 

2) Mengembangkan potensi diri 

3) Mengembangkan semangat berkompetensi 

4) Meraih prestasi disemua bidang 

5) Mewujudkan siswa didik yang memiliki 

ketrampilan yang sesuai dengan bakat, 

sehingga mampu hidup mandiri di lingkungan 

masyarakat. 
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3. Tujuan MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Magetan 

Bertolak dari visi misi madrasah, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

b. Meningkatkan tenaga kependidikan sesuai 

dengan kebutuhan program dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana 

program Pendidikan untuk mendukung 

terlaksananya proses KBM yang berorientasi 

pada kecakapan hidup. 

d. Membiasakan siswa untuk bersikap mandiri dan 

menjauhi sikap ketergantungan orang lain. 
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e. Membekali siswa dengan ketrampilan-

ketrampilan yang berorientasi pada kecakapan 

hidup. 

f. Menanamkan kepribadian siswa untuk bersikap 

dan bertindak menurut norma-norma agama. 

4. Profil Singkat MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Magetan 

Nama Madrasah : MI Darussalam 

Alamat Madrasah : Jl. Setyo Budi 

Desa/kelurahan : Lembeyan Kulon 

Kecamatan  : Lembeyan 

Kabupaten  : Magetan 

Provinsi  : Jawa Timur 

Telpon   : 085101841734 

Email   : midalembeyan@gmail.com 

Nama Yayasan :Yayasan Pendidikan Islam 

Darussalam 

mailto:midalembeyan@gmail.com
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Status Madrasah : Terakreditasi B 

NSM    : 111235200017 

Tahun Didirikan : 1977  

Status Tanah  : Milik Yayasan 

Surat Kepemilikan Tanah : Wakaf 

Luas Tanah  : 2800 m² 

5. Data Guru dan Siswa MI Darussalam Lembeyan 

Kulon Magetan 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data terakhir 2019/2020, 

secara keseluruhan guru MI Darussalam 

Lembeyan Kulon berjumlah 12 orang, dengan 

perincian 1 kepala madrasah, 8 guru kelas dan 3 

guru mata pelajaran. 
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b. Keadaan Siswa 

Keadaan siswa pada tahun 2019/2020 

jumlah keseluruhan siswa di MI Darussalam 

Lembeyan Kulon adalah berjumlah 155 siswa. 

Tabel 4.1 Jumlah Siswa Tahun 2019/2020 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 Kelas Satu 30 

2 Kelas Dua 27 

3 Kelas Tiga 30 

4 Kelas Empat 23 

5 Kelas Lima 27 

6 Kelas Enam 18 

  

6. Srtuktur Organisasi MI Darussalam Lembeyan 

Kulon Magetan 

Struktur organisasi MI Darussalam Lembeyan 

Kulon Magetan terdiri dari kepala yayasan, kepala 

madrasah, komite, waka kurikulum, waka sarana, 
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administrasi, bendahara, wali kelas (guru kelas), unit 

perpustakaan dan siswa. Adapun struktur organisasi 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran. 

7. Sarana dan Prasarana MI Darussalam Lembeyan 

Kulon Magetan 

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang 

harus ada, karena sangat erat hubungannya dengan 

tercapainya tujuan pendidikan. Untuk menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar, MI Darussalam 

Lembeyan Kulon berusaha untuk melengkapi sarana 

prasarana pendidikannya berupa Gedung, kendaraan, 

dan beberapa peralatan penunjang lainnya. MI 

Darussalam Lembeyan Kulon memiliki banyak ruang 

yang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kepala 

madrasah, ruang TU, 1 ruang guru, 1 perpustakaan, 

laboratorium, aula, ruang seni/ketrampilan, 1 ruang 

UKS, ruang osis, rumah dinas, 1 masjid, 2 ruang wc, 
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1 ruang gudang. Kendaraan yang dimiliki MI 

Darussalam Lembeyan Kulon terdiri dari 2 kendaraan 

roda dua, 3 kendaraan roda empat. Dan peralatan 

penunjang lainnya terdiri dari 2 pc/computer, 1 

laptop, meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Studi Pendahuluan 

Tahap awal penelitian, pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perlengkapan penelitian, yang 

meliputi pembuatan soal tes, instrumen penskoran 

soal tes, dan pedoman wawancara. Setelah semua 

perangkat penelitian selesai langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji validasi. Validasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validasi 

ahli. Terdapat 2 perangkat yang akan divalidasi oleh 

ahli yaitu soal tes kemampuan berpikir logis 
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matematis siswa dan kunci jawaban beserta pedoman 

penskoran dan pedoman wawancara. Perangkat 

tersebut akan divalidasi dari segi isi, bahasa, dan 

konstruk untuk mengetahui kelayakan sebelum 

digunakan. Validator yang melakukan validasi adalah 

seorang dosen matematika yaitu bapak Sofwan Hadi, 

M.Pd. 

Dari hasil validasi menunjukkan bahwa masih 

terdapat soal yang perlu direvisi, karena penggunaan 

bahasa soal yang masih ambigu atau tidak jelas. Data 

hasil validasi ahli digunakan sebagai acuan untuk 

merevisi instrumen agar layak digunakan. Setelah 

semua instrumen divalidasi dan dinyatakan telah 

layak digunakan, selanjutnya dilakukan penelitian. 

2. Pelaksanaan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV MI Darussalam 
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Lembeyan Kulon Magetan. Penelitian dilakukan 

dengan tiga tahapan, yakni tahapan pemberian soal tes 

kemampuan awal siswa, pemberian soal tes 

kemampuan berpikir logis matematis siswa dan 

wawancara. Pemberian soal tes kemampuan awal 

dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dan 

pemberian soal tes kemampuan berpikir logis 

matematis siswa dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari 2020. Sedangkan proses wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 18 Febuari dan 28 Februari 

2020. Rangkaian proses pelaksanaan lapangan ini 

diawali dengan pemberian soal tes kepada siswa.  

Dari hasil pengerjaan soal siswa akan terlihat 

nilai dari masing-masing siswa. Skor terendah dari tes 

ini adalah 20 dan skor tertinggi adalah 70. Rata-rata 

skor kelas tersebut adalah 47,088 dengan nilai standar 

deviasi 18. Berdasarkan nilainya kemudian siswa 
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dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 

berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. 

Siswa yang mendapat skor ≥ 65.37 termasuk dalam 

kelompok atas, siswa yang mendapat skor diantara 

65.37 dan 28.79 termasuk dalam kelompok sedang, 

dan siswa yang mendapat skor ≤ 28.79 termasuk 

dalam kelomok bawah. Terdapat 6 siswa yang 

tergolong dalam kelompok siswa berkemampuan 

awal tinggi, 16 siswa yang tergolong kedalam 

kelompok siswa berkemampuan awal sedang, dan 2 

siswa yang tergolong kedalam kelompok siswa 

berkemampuan rendah.  

Setelah diketahui kemampuan siswa, 

selanjutnya dilakukan wawancara kepada perwakilan 

dari masing-masing kelompok. Wawancara dengan 

siswa bertujuan untuk mengkaji aktivitas kemampuan 

berpikir logis matematis siswa saat menyelesaikan tes 
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kemampuan berpikir logis matematis. Selain siswa, 

juga dilakukan wawancara kepada guru matematika 

kelas IV MI Darussalam Lembeyan Kulon yakni ibu 

Yuli Elfathonah, S.Pd. Wawancara dengan guru 

dilakukan untuk mengkaji terkait dengan proses 

pembelajaran dan hal-hal yang menjadi faktor internal 

dan eksternal kemampuan berpikir siswa. Karena 

kemampuan awal siswa suatu hal yang penting untuk 

diketahui guru sebelum memulai pembelajaran, maka 

peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu 

kepada guru matematika kelas IV MI Darussalam 

Lembeyan Kulon, dari hasil wawancara dengan ibu 

Yuli Elfathonah selaku guru matematika kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan sebagai berikut: 

P : Kebanyakan murid menganggap mata pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang sulit, maka 

pastilah ada murid yang susah untuk mengerti atau 
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pasti ada yang melakukan kesalahan dalam 

mengerjakannya, bagaimana pandangan ibu 

melihat kondisi seperti itu? 

G : Saya selalu melakukan pendekatan kepada siswa 

yang merasa kesulitan dan berusaha memberi 

semangat dan masukan dari kesulitan yang dialami 

siswa.  

P : Apa saja faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi siswa dalam berpikir logis 

matematis, yang menjadikan siswa mudah paham 

dan tidak? 

G : Faktor eksternalnya itu dari lingkungan dirumah, 

disekolah dan teman yang mendukung. Kemudian 

untuk faktor internal itu dari tingkat IQ siswa dan 

minat siswa pada mata pelajaran.53 

                                                           
53 Lihat transkip wawancara 13/W/18-2/2020. 
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Dari hasil wawancara tersebut peneliti 

menemukan paparan data bahwa, menurut beliau 

sangat penting dilakukan pendekatan persiswa untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dan untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, 

karena minat siswa terhadap pembelajaran 

matematika materi pecahan masih kurang. Kemudian 

untuk faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi siswa dalam berpikir logis menurut 

beliau adalah faktor lingkungan dan tingkat IQ dan 

juga minat belajar siswa. 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 24 siswa yang berasal dari kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan Kulon. Seluruh populasi 

diberikan soal tes kemampuan awal. Setelah 

didapatkan skor dari pengerjaan siswa, kemudian 

siswa dikategorikan kedalam 3 kelompok yakni 
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kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Dari masing-

masing kelompok diambil 1 siswa untuk diberi soal 

tes kemampuan berpikir logis matematis dan 

diwawancarai. Jadi dari total populasi sebanyak 24 

siswa diambil 3 siswa untuk dijadikan sampel 

penelitian, dengan hasil pertimbangan dari guru mata 

pelajaran matematika kelas IV dan yang telah 

memenuhi kriteria bahwa siswa mudah untuk diajak 

berkomunikasi.  

Tabel 4.2 Data Siswa Yang Dijadikan Subjek 

Penelitian 

 

No Nama Siswa Skor Keterangan 

1 Gus Muhammad 

Taufan H.I 

70 Tinggi 

2 Zulfa Zuliana 50 Sedang 

3 Vina Aprilia Risky 20 Rendah 
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3. Penyajian Data 

Pada tahap penyajian data peneliti akan 

menganalisis data dan menyajikan data aktivitas 

kemampuan berpikir logis matematis dari 3 siswa 

dimana 1 siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi, 1 siswa berkemampuan awal sedang, dan 1 

siswa berkemampuan awal rendah. Peneliti akan 

menjabarkan hasil pengerjaan soal tes siswa mulai 

dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 (soal 

terakhir). Pertama peneliti akan menjabarkan aktivitas 

kemampuan berpikir logis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah 

pada soal nomor 1. Adapun penjabarannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Tinggi 

Pada Soal Nomor 1 
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Siswa pertama berasal dari siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi, siswa pertama 

mendapat skor 70 pada soal tes kemampuan awal 

dan mendapat skor 100 pada soal tes kemampuan 

berpikir logis matematis. Penjabaran kemampuan 

berpikir logis matematis siswa pertama akan 

diuraikan mulai dari membuat makna tentang 

jawaban argumen yang masuk akal (memahami 

soal), membuat hubungan logis diantara konsep 

dan fakta yang berbeda (perencanaan), menduga 

dan menguji berdasarkan akal dan menyelesaikan 

masalah secara rasional (menyelesaikan soal), 

dan menarik kesimpulan yang logis. Berikut 

uraian aktivitas kemampuan berpikir logis 

matematis siswa pertama: 

Pada soal nomor 1 tahap membuat makna 

tentang jawaban argumen yang masuk akal 
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(memahami soal), siswa pertama mampu 

menuliskan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan (soal) yang diberikan. Hal ini dapat 

dilihat pada lembar jawaban siswa. 

 

Gambar 4.1 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 

Tahap Memahami Soal 

 

 Ketika ditanya, siswa pertama mampu 

menjelaskan informasi yang terdapat dalam soal. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

siswa pertama, sebagai berikut: 

P : Apakah kamu memahami maksud dari 

soal nomor 1? 

S : Paham. 
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P : Informasi apa yang kamu dapat pada 

masalah yang tertera pada soal nomor 1? 

S : Andi mempunyai tongkat 
2

5
 , Santoso 

mempunyai tongkat 
5

10
 , dan yang 

ditanyakan adalah jumlah panjang tongkat 

Andi dan Santoso.54 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

pertama telah mampu membuat makna tentang 

jawaban argumen yang masuk akal pada tahap 

memahami soal. 

Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa pertama mampu 

menemukan hubungan antara apa yang diketahui 

                                                           
54 Lihat transkip wawancara 01/W/28-2/2020. 
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dan ditanyakan dalam soal yang diberikan. Hal 

ini ditunjukkan pada hasil wawancara dengan 

siswa pertama, sebagai berikut:  

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 1? 

S : Semua tongkat yang dimiliki Andi dan 

Santoso harus dijumlahkan dan 

disamakan penyebutnya terlebih dahulu.55 

 Sehingga siswa pertama mampu pada 

tahap menduga dan menguji berdasarkan akal 

dan menemukan strategi yang dapat digunakan 

untuk menemukan jawaban. Pada tahap 

menyelesaikan masalah matematis secara 

rasional siswa mampu menyelesaikan soal sesuai 

dengan strategi yang digunakan. Dalam lembar 

                                                           
55 Lihat transkip wawancara 01/W/28-2/2020. 
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jawaban soal siswa pertama menyelesaikan soal 

dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban siswa.  

 

Gambar 4.2 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Siswa pertama juga mampu menarik 

kesimpulan yang logis dengan jawaban yang 

telah diberikan. Siswa pertama menuliskan 

kesimpulan pada lembar jawaban dengan singkat 

dan ketika ditanya pun siswa pertama juga 

mampu memberi kesimpulan atas jawaban yang 

telah didapat. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. 
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Gambar 4.3 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 1 

Tahap Memberikan Kesimpulan 

 

b. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Sedang 

Pada Soal Nomor 1 

Siswa kedua berasal dari kelompok 

sedang. Siswa kedua mendapat skor 50 dari soal 

tes kemampuan awal dan dari soal tes 

kemampuan berpikir logis mendapat skor 85. 

Berikut uraian aktivitas kemampuan berpikir 

logis matematis siswa kedua: 

Pada soal nomor 1 tahap membuat makna 

tentang jawaban argumen yang masuk akal 

(memahami soal), siswa kedua mampu 
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menuliskan informasi apa saja yang terdapat 

dalam soal. Siswa kedua juga mampu 

menjelaskan bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah Andi mempunyai tongkat 
2

5
, Santoso 

mempunyai tongkat 
5

10
. Sedangkan yang 

ditanyakan adalah jumlah panjang tongkat Andi 

dan Santoso. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

kedua telah mampu membuat makna tentang 

jawaban argumen yang masuk akal pada tahap 

memahami soal. 

 

Gambar 4.4 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 

Tahap Memahami Soal 
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Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa kedua mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal yang diberikan. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara dengan siswa 

kedua, sebagai berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 1? 

S : 

 

 

Semua tongkat yang dimiliki Andi 

dijumlahkan dengan panjang tongkat punya 

Santoso, disamakan penyebutnya terlebih 

dahulu.56 

                                                           
56 Lihat transkip wawancara 05/W/28-2/2020. 
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Sehingga siswa kedua mampu pada tahap 

menduga dan menguji berdasarkan akal dan 

menemukan strategi yang dapat digunakan untuk 

menemukan jawaban dan pada tahap 

menyelesaikan masalah matematis secara 

rasional siswa mampu menyelesaikan soal sesuai 

dengan strategi yang digunakan. Dalam lembar 

jawaban soal siswa kedua menyelesaikan soal 

dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. 

 

Gambar 4.5 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 

Tahap Menyelesaikan Soal. 

 

 Siswa kedua pun juga mampu menarik 

kesimpulan yang logis dengan jawaban yang 
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telah diberikan. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. 

 

Gambar 4.6 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 1 

Tahap Memberi Kesimpulan. 

 

c. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Rendah 

Pada Soal Nomor 1 

Siswa ketiga berasal dari kelompok 

rendah, siswa ketiga mendapat skor 20 dari tes 

soal kemampuan awal sedangkan dari soal tes 

kemampuan berpikir logis matematis mendapat 

skor 50. Berikut uraian aktivitas kemampuan 

berpikir logis matematis siswa ketiga: 
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Pada soal nomor 1 tahap membuat makna 

tentang jawaban argumen yang masuk akal 

(memahami soal), dalam memahami masalah 

siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya dari soal. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Siswa ketiga mampu 

menuliskan informasi apa saja yang terdapat 

dalam soal. Bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah Andi mempunyai tongkat 
2

5
, Santoso 

mempunyai tongkat 
5

10
 dan yang ditanyakan 

adalah jumlah panjang tongkat Andi dan Santoso. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa kedua telah 

mampu membuat makna tentang jawaban 

argumen yang masuk akal pada tahap memahami 

soal. 
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Gambar 4.7 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 

Tahap Memahami Soal 

 

Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa kedua mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal yang diberikan. Hal ini 

ditunjukkan saat proses wawancara ketika siswa 

ditanya strategi apa yang akan digunakan, siswa 

kedua menjelaskan bahwa semua tongkat yang 

dimiliki Andi dan Santoso harus dijumlahkan. 

Namun, siswa ketiga tidak memberikan jawaban 

yang lengkap dan menjawab pertanyaan 
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wawancara dengan ragu-ragu. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil wawancara dengan siswa 

ketiga, sebagai berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 1? 

S : Menjumlahkan tongkat Andi dan Santoso 

bu. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu 

gunakan? 

S :  Tidak tahu.57 

 Hal ini menunjukkan bahwa siswa ketiga 

mampu menduga dan menguji berdasarkan akal 

dan menemukan strategi yang dapat digunakan 

untuk menemukan jawaban dan pada tahap 

menyelesaikan masalah matematis secara 

                                                           
57 Lihat transkip wawancara 09/W/28-2/2020. 
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rasional siswa mampu menyelesaikan soal sesuai 

dengan strategi yang digunakan. 

 

Gambar 4.8 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

 Siswa ketiga juga mampu memberikan 

kesimpulan pada lembar jawabannya walaupun 

dengan singkat. Namun, ketika ditanya siswa 

tidak bisa memberikan kesimpulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa ketiga telah mampu 

pada tahap memberikan kesimpulan. 

 

Gambar 4.9 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 1 

Tahap Memberi Kesimpulan. 
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Selanjutnya peneliti akan menjabarkan 

aktivitas kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada soal nomor 2. Adapun 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Tinggi 

Pada Soal Nomor 2 

Siswa pertama dalam mengerjakan soal 

nomor 2 tahap membuat makna tentang jawaban 

argumen yang masuk akal (memahami soal), 

siswa pertama mampu menuliskan informasi 

yang terdapat dalam soal, baik yang diketahui 

maupun yang ditanya. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Siswa pertama 

menjelaskan bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah panjang kayu yang dicat warna hijau dan 



122 
 

 

kuning 
8

10
 sedangkan kayu yang dicat hijau 

sepanjang 
1

2
 . Sedangkan yang ditanyakan adalah 

berapa panjang kayu yang dicat warna kuning. 

Sehingga siswa pertama telah mampu membuat 

makna tentang jawaban argumen yang masuk 

akal (memahami soal yang telah diberikan). 

 

Gambar 4.10 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 

Tahap Memahami Soal 

Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa pertama mampu 

menemukan hubungan antara apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal yang diberikan. Hal 
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ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa pertama 

menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk 

menemukan jawaban. Sehingga siswa pertama 

mampu menduga dan menguji berdasarkan akal 

dan mampu menemukan strategi yang dapat 

digunakan untuk menjawab soal. Hal ini dapat 

ditunjukkan pada hasil wawancara dengan siswa 

pertama, sebagai berikut:  

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 2? 

S : Menyamakan penyebutnya dan 

mengurangi kayu yang dicat warna hijau 

dan kuning dengan kayu warna hijau. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu 

gunakan? 
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S : Karena itu caranya. Kayu yang sudah 

diketahui warna hijau, jadi dikurangi kayu 

warna hijau dan kuning.58 

Pada tahap menyelesesaikan masalah 

matematis secara rasional siswa pertama mampu 

menyelesaikan soal dengan strategi yang 

digunakannya dan sesuai dengan tahap 

perencanaan yang dipilihnya, ini menunjukkan 

bahwa siswa pertama telah mampu pada tahap 

menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. 

 

Gambar 4.11 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 

Tahap Menyelesaikan Soal 

                                                           
58 Lihat transkip wawancara 02/W/28-2/2020. 
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 Siswa pertama juga mampu menarik 

kesimpulan yang logis dengan jawaban yang 

telah diberikan pada soal nomor 2. Hal ini dapat 

dilihat pada lembar jawaban siswa. 

 

Gambar 4.12 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 2 

Tahap Memberi Kesimpulan 

 

b. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Sedang 

Pada Soal Nomor 2 

Siswa kedua, soal nomor 2 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen yang 

masuk akal (memahami soal), siswa kedua 
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mampu menuliskan informasi apa saja yang 

terdapat dalam soal. Siswa kedua mampu 

menjelaskan bahwa yang diketahui dalam soal 

adalah panjang kayu yang dicat warna hijau dan 

kuning 
8

10
 sedangkan kayu yang dicat hijau 

sepanjang 
1

2
. Dan yang ditanyakan dalam soal 

adalah panjang kayu yang dicat warna kuning. 

Sehingga siswa kedua mampu memahami soal 

yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. 

 

Gambar 4.13 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 

Tahap Memahami Soal  
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Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa kedua mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal yang diberikan. Walaupun 

informasi yang ditangkap oleh siswa kedua 

belum sepenuhnya benar. Pada tahap menduga 

dan menguji berdasarkan akal siswa tidak 

memahaminya dengan baik, siswa kedua ketika 

ditanya strategi apa yang akan digunakan siswa 

kedua menjelaskan bahwa cara menjawabnya 

adalah dengan menjumlahkan kayu warna hijau 

dan kuning dan kayu warna hijau. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil wawancara dengan siswa 

kedua, sebagai berikut: 
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P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 2? 

S : Menjumlahkan kayu yang dicat warna 

hijau dan kuning dengan kayu yang dicat 

warna hijau. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu 

gunakan? 

S : Karena itu caranya.59 

Padahal seharusnya adalah kayu yang 

dicat warna hijau dan kuning dikurangi dengan 

panjang kayu yang dicat warna hijau. Sehingga 

siswa kedua belum mampu menduga dan 

menguji berdasarkan akal. 

Pada tahap menyelesaikan masalah 

matematis secara rasional siswa kedua 

                                                           
59 Lihat transkip wawancara 06/W/28-2/2020. 
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menuliskan strategi yang digunakannya. 

Sehingga siswa kedua belum mampu 

menyelesaiakan soal. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. 

 

Gambar 4. 14 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 2 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

 Kemudian pada tahap menarik 

kesimpulan yang logis siswa kedua belum 

mampu memberikan alasan yang logis. Hal ini 

karena siswa kedua sama sekali tidak menuliskan 

kesimpulan dari jawabannya pada lembar 

jawaban dan ketika diwawancara pun siswa 

kedua tidak bisa menjawab untuk memberikan 

kesimpulan. 
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c. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Rendah 

Pada Soal Nomor 2 

Siswa ketiga, soal nomor 2 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen yang 

masuk akal atau pada tahap memahami soal, 

siswa ketiga mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dari soal, walaupun 

informasi yang dituliskan kurang lengkap. 

Namun, ketika ditanya siswa tanpa ragu mampu 

menjawab apa yang diketahui dan ditanya. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa mampu 

memahami soal yang diberikan. 
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Gambar 4.15 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 

Tahap Memahami Soal 

 

Pada tahap membuat hubungan yang logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa ketiga mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal yang diberikan. Hal ini 

ditunjukkan saat proses wawancara ketika siswa 

ditanya strategi apa yang akan digunakan, siswa 

ketiga menjelaskan bahwa untuk menjawabnya 

dengan cara mengurangi kayu warna hijau dan 

kuning dengan kayu warna hijau. Hal ini dapat 
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ditunjukkan dari hasil wawancara dengan siswa 

ketiga, sebagai berikut: 

P : Apakah kamu memahami maksud dari soal 

nomor 2? 

S : Paham. 

P : Informasi apa yang kamu dapat pada soal 

nomor 2? 

S : Panjang kayu yang dicat warna hijau dan 

kuning 
8

10
, kayu yang dicat hijau sepanjang 

1

2
 

. dan yang ditanya berapa panjang kayu yang 

dicat warna kuning 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab soal 

tersebut? 

S : Mengurangi kayu warna hijau dan kuning 

dengan kayu warna hijau. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu lakukan? 
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S : Tidak tahu.60 

Sehingga siswa ketiga telah mampu 

menduga dan menguji berdasarkan akal. Pada 

tahap menyelesaikan masalah matematis secara 

rasional siswa ketiga mampu menyelesaikan soal 

nomor 2 dengan strategi yang digunakannya.  

 

Gambar 4.16 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Namun, pada tahap menarik kesimpulan 

yang logis siswa ketiga belum mampu 

memberikan kesimpulan. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa. Siswa hanya 

                                                           
60 Lihat transkip wawancara 10/W/28-2/2020. 
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menuliskan singkat dan ketika ditanya pun siswa 

tidak bisa menjawab ketika disuruh memberikan 

kesimpulan.  

 

Gambar 4.17 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 2 

Tahap Memberi Kesimpulan 

Selanjutnya peneliti akan menjabarkan 

aktivitas kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada soal nomor 3. Adapun 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Tinggi 

Pada Soal Nomor 3 

Siswa pertama, soal nomor 3 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen yang 
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masuk akal (memahami soal), dalam lembar 

jawaban siswa pertama mampu menuliskan 

informasi yang terdapat dalam soal baik yang 

diketahui maupun yang ditanya. Siswa pertama 

menjelaskan bahwa yang diketahui dari soal 

adalah beras yang dibeli 5 kg, daging ayam 2,5 

kg, wortel 
1

2
 kg, dan kentang 

3

4
 kg. Sedangkan 

yang ditanyakan adalah jumlah seluruh belanjaan 

yang dibeli ibu. Sehingga siswa pertama telah 

mampu memahami soal yang telah diberikan. 

 

Gambar 4. 18 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 

Tahap Memahami Soal 
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Pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa pertama mampu 

menemukan hubungan antara apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam permasalahan. Hal ini 

dapat dilihat ketika ditanya, siswa pertama 

menjelaskan bahwa dari semua yang dibeli ibu 

yang telah diketahui, selanjutnya akan merubah 

pecahan desimal kedalam pecahan biasa dan 

menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, 

setelah itu semua belanjaan ibu dijumlahkan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil mewawancarai siswa 

pertama, sebagai berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab soal 

nomor 3? 
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S : Dijumlahkan semua belanjaan ibu, tapi yang 

pecahan desimal di rubah menjadi pecahan 

biasa dulu bu.   

P : Mengapa cara tersebut yang kamu gunakan? 

S : Karena pertanyaannya berapa jumlah 

semuanya, dan itu ada pecahan desimal sama 

pecahan biasa.61 

Dari jawaban siswa saat diwawancarai 

menunjukkan bahwa siswa pertama mampu 

menemukan strategi yang akan digunakan untuk 

menemukan jawaban, akan tetapi pada tahap 

menyelesaikan soal siswa pertama tidak 

menuliskan strategi penyelesaian dengan 

mengubah pecahan desimal menjadi pecahan 

biasa pada lembar jawabannya. Namun, siswa 

                                                           
61 Lihat transkip wawancara 03/W/28-2/2020. 
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pertama mampu menyelesaikan soal dengan 

strategi yang dipilihnya. Hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban siswa.  

 

Gambar 4.19 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Pada tahap memberi kesimpulan yang 

logis, siswa pertama juga mampu menarik 

kesimpulan yang logis dengan jawaban yang 

telah diberikan, walaupun kesimpulan pada 

lembar jawaban siswa pertama hanya menuliskan 

kesimpulan yang singkat dan kurang jelas. Ketika 

disuruh memberi kesimpulan siswa pertama 

mampu memberikan kesimpulan bahwa karena 

yang ditanyakan jumlah seluruh belanjaan, jadi 
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untuk mendapat jawabannya dijumlahkan semua 

seluruh belanjaannya dan ada pecahan desimal 

dijadikan pecahan biasa supaya mudah 

menghitungnya. 

 

Gambar 4.20 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 3 

Tahap Memberi Kesimpulan 

 

b. Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa 

Yang Memiliki Kemampuan Awal Sedang 

Pada Soal Nomor 3 

Siswa ketiga yang memiliki kemampuan 

awal sedang, pada soal nomor 3 tahap membuat 

makna tentang jawaban argumen yang masuk 

akal atau tahap memahami soal, siswa kedua 

telah menuliskan informasi yang terdapat pada 
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soal. Namun, informasi yang dituliskan belum 

lengkap. Siswa kedua hanya menuliskan beras, 

daging ayam, wortel dan kentang yang dibeli ibu, 

tanpa menuliskan nilai dari masing-masing berat 

yang dibeli ibu.  

 

Gambar 4.21 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 

Tahap Memahami Soal 

 

Namun, ketika ditanya pada saat proses 

wawancara, siswa kedua mampu menjelaskan 

nilai dari masing-masing berat belanjaan ibu 

yang terdapat dalam soal, yaitu beras yang dibeli 

5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel 
1

2
 kg, dan 

kentang 
3

4
 kg, dan yang ditanyakan adalah jumlah 
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seluruh belanjaan yang dibeli ibu. Sehingga hal 

tersebut menjukkan bahwa siswa kedua telah 

mampu memahami soal. 

Pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa kedua mampu menemukan 

hubungan antara apa yang diketahui dan ditanya 

dalam soal, serta mampu menemukan strategi 

yang bisa digunakan untuk mendapatkan 

jawaban. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Ketika ditanya, siswa kedua 

mampu menjelaskan strategi yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal walaupun 

siswa kedua memberi jawaban yang tidak 

lengkap, yakni menyamakan penyebutnya. Hal 
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ini dapat dilihat sesuai dengan hasil wawancara 

dengan siswa kedua, sebagai berikut:  

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal nomor 3? 

S : Menyamakan penyebutnya bu. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu 

gunakan? 

S : Karena penyebutnya berbeda.62 

Namun, dalam tahap menyelesaikan soal 

nomor 3 seharusnya siswa kedua membuat 

rencana penyelesaian dengan merubah pecahan 

desimal menjadi pecahan biasa, karena dalam 

soal terdapat pecahan desimal dan pecahan biasa, 

kemudian dijumlahkan. Sehingga siswa kedua 

mampu menyelesaikan soal dengan benar sesuai 

                                                           
62 Lihat transkip wawancara 07/W/28-2/2020. 
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dengan strategi yang dipilihnya. Hal ini dapat 

dilihat pada lembar jawaban siswa. 

 

Gambar 4.22 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

 Ketika pada tahap menarik kesimpulan 

yang logis, siswa kedua telah mampu 

memberikan kesimpulan dari jawaban yang di 

dapat dari strategi yang digunakan. Siswa kedua 

mampu memberikan kesimpulan baik pada saat 

menuliskan dilembar jawaban maupun pada saat 

proses diwawancarai. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. 
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Gambar 4.23 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 3 

Tahap Memberi Kesimpulan 

 

c. Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal 

Rendah Pada Soal Nomor 3 

Siswa ketiga, pada soal nomor 3 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen 

yang masuk akal (memahami soal), siswa ketiga 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanya dari soal. Siswa ketiga hanya 

menuliskan seperti kesimpulan dari jawaban. 

Namun, ketika ditanya pada saat proses 

wawancara siswa ketiga tanpa ragu mampu 



145 
 

 

menjawab apa yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal. Ketika pengerjaan siswa ketiga 

belum memahaminya. Hal ini dapat dilihat 

sesuai dari hasil wawancara siswa ketiga, 

sebagai berikut: 

P : Apakah kamu memahami maksud dari soal 

nomor 3? 

S : Paham. 

P : Informasi apa yang kamu dapat pada 

masalah yang tertera pada soal nomor 3? 

S : Ibu berbelanja beras 5 kg, daging ayam 2,5 

kg, wortel 
1

2
 kg, dan kentang 

3

4
 kg dan yang 

ditanya jumlah seluruh belanjaan ibu.63 

                                                           
63 Lihat transkip wawancara 11/W/28-2/2020. 
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Sehingga dilihat dari hasil wawancara 

dengan siswa ketiga menunjukkan bahwa siswa 

mampu memahami soal yang diberikan. 

Pada tahap membuat hubungan yang 

logis diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa ketiga belum mampu 

menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. Siswa ketiga 

tidak menuliskan strategi yang bisa 

digunakannya untuk mendapat jawaban, siswa 

hanya menuliskan langsung jawabannya. Siswa 

ketiga tidak menemukan strategi untuk 

menjawab soal. Ketika ditanya siswa ketiga 

menjawab yakin dengan rencana strategi yang 

digunakan sudah benar. Sehingga siswa ketiga 

belum mampu menduga dan menguji 



147 
 

 

berdasarkan akal (merencanakan strategi untuk 

mendapatkan jawaban).  

Pada tahap menyelesaikan soal siswa 

ketiga mampu menyelesaikan dengan strategi 

yang digunakannya dengan adanya jawaban 

yang telah dituliskan pada lembar jawaban 

siswa. Hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Nmun, jawaban yang diberikan siswa 

salah, sehingga siswa belum mampu dalam 

menyelesaikan soal. Kemudian pada tahap 

menarik kesimpulan yang logis siswa ketiga 

belum mampu memberikan kesimpulan 

terhadap jawabannya. Karena siswa ketiga tidak 

menuliskan kesimpulan dari jawaban pada 

lembar jawabannya dan siswa juga tidak bisa 

menjawab ketika ditanya mengenai kesimpulan 

yang didapat. 
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Gambar 4.24 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 3 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Selanjutnya peneliti akan menjabarkan 

aktivitas kemampuan berpikir logis matematis 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada soal nomor 4. Adapun 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal 

Tinggi Pada Soal Nomor 4 

Siswa pertama, soal nomor 4 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen 

yang masuk akal (memahami soal), siswa 

pertama mampu menuliskan informasi yang 

terdapat dalam permasalahan (soal) yang 
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diberikan. Siswa pertama mampu menjelaskan 

bahwa informasi yang terdapat dalam soal 

adalah Ibu mempunyai 1 kue besar yang 

dipotong menjadi 16 bagian, kemudian kue 

dimakan Ema dan Menik masing-masing 2 

potong.  Sedangkan yang ditanyakan adalah 

bagian kue yang dimakan Ema dan Menik dan 

kue yang masih tersisa. Sehingga siswa pertama 

telah mampu pada tahap memahami soal yang 

diberikan. 

  

Gambar 4.25 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 4 

Tahap Memahami Soal 

 

Pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 
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menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa pertama mampu 

menemukan hubungan yang logis antara apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Hal 

ini dapat dilihat ketika ditanya, siswa pertama 

menjelaskan bahwa 1 kue dibagi menjadi 16 

potongan kue yang sudah diketahui, selanjutnya 

akan dicari bagian kue yang dimakan Ema dan 

Menik dan juga sisa kue yang dimiliki ibu. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

siswa pertama sebagai berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal tersebut?  

S : 1 kue dipotong jadi 16 lalu dikurangi kue 

yang yang sudah dimakan Ema dan Menik.  

P : Mengapa cara tersebut yang kamu lakukan? 
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S : Biar mudah ngitungnya bu, kuenya 

dipotong jadi 16, kaya di soalnya. Terus itu 

memang caranya bu.64 

Siswa pertama juga mampu menemukan 

strategi yang dapat digunakan untuk 

menemukan jawaban. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Pada tahap 

menyelesaikan soal, siswa pertama menuliskan 

strategi penyelesaian dengan menjumlahkan 

semua bagian kue yang dimakan Ema dan 

Menik, selanjutnya mengurangi 1 kue besar ibu 

yang dipotong menjadi 16 bagian dengan kue 

yang sudah dimakan Ema dan Menik. Sehingga 

siswa pertama mampu menyelesaikan soal 

                                                           
64 Lihat transkip wawancara 04/W/28-2/2020. 
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sesuai dengan rencana dan strategi yang telah 

dipilihnya.  

 

Gambar 4.26 Jawaban Siswa 1 Soal Nomor 4 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Namun, pada tahap menarik kesimpulan 

yang logis, siswa pertama belum mampu 

menarik kesimpulan yang logis pada jawaban 

yang telah didapat. Hal ini karena siswa tidak 

menuliskan kesimpulan pada lembar 

jawabannya dan ketika ditanya pun siswa hanya 

menjawab tidak tahu. 
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b. Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal 

Sedang Pada Soal Nomor 4 

Siswa kedua, pada soal nomor 4 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen 

yang masuk akal (memahami soal). Dalam 

tahapan ini siswa kedua telah menuliskan 

informasi yang terdapat pada soal baik yang 

diketahui maupun yang ditanyakan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada lembar jawaban 

siswa. Siswa kedua mampu menuliskan 

informasi yang terdapat pada soal, yaitu Ibu 

mempunyai 1 kue besar yang dipotong menjadi 

16 bagian, kemudian kue dimakan Ema dan 

Menik masing-masing 2 potong.  Sedangkan 

yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang 

dimakan Ema dan Menik dan berapa bagian kue 
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yang masih tersisa. Sehingga siswa kedua telah 

mampu memahami soal. 

 

Gambar 4.27 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 4 

Tahap Memahami Soal 

 

Pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa kedua telah mampu 

menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan ditanya dalam soal, serta mampu 

menemukan strategi yang bisa digunakan untuk 

menjawab soal. Hal ini dapat dilihat pada 

lembar jawaban siswa. Ketika ditanya siswa 

kedua belum mampu menjelaskan strategi yang 
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digunakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan siswa kedua, sebagai 

berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal tersebut?  

S : Lupa bu. Tidak tahu. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam 

mengerjakannya? 

S : Iya bu.65 

Namun, dalam tahap menyelesaikan 

soal nomor 4 siswa kedua mampu menuliskan 

strategi yang digunakan yaitu menghitung 

bagian kue yang dimakan Ema dan Menik dan 

menghitung kue yang tersisa dengan cara 

menjumlahkan terlebih dulu masing-masing 

                                                           
65 Lihat transkip wawancara 08/W/28-2/2020. 
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bagian kue yang telah dimakan Ema dan Menik, 

selanjutnya 1 kue yang dimiliki ibu dikurangi 
1

4
 

dari bagian kue yang sudah dimakan Ema dan 

Menik. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. Sehingga siswa kedua telah 

mampu menyelesaikan soal yang diberikan 

dengan menggunakan strategi yang dipilihnya. 

 

Gambar 4.28 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 4 

Tahap Menyelesaikan Soal 

 

Pada tahap menarik kesimpulan yang 

logis, siswa mampu menarik kesimpulan yang 

logis dari jawaban yang didapat. Hal ini dapat 

dilihat pada lembar jawaban siswa, dimana 
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siswa kedua menuliskan kesimpulan singkat di 

lembar jawabannya. Walaupun ketika ditanya 

siswa tidak bisa memberikan kesimpulan yang 

logis. 

 

Gambar 4.29 Jawaban Siswa 2 Soal Nomor 4 

Tahap Memberi Kesimpulan 

 

c. Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal 

Rendah Pada Soal Nomor 4 

Siswa ketiga, soal nomor 4 tahap 

membuat makna tentang jawaban argumen 

yang masuk akal (memahami soal), siswa ketiga 

belum mampu menuliskan informasi apa saja 

yang terdapat pada permasalahan atau soal. Hal 
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ini ditunjukkan dengan jawaban siswa yang 

menuliskan 16-4. Seharusnya, 1 kue besar 

punya ibu dipotong menjadi 16 bagian dan 

dimakan ema sama menik masing-masing 2 

potong. Siswa ketiga juga tidak menuliskan apa 

yang ditanya dari soal. Ketika ditanya, siswa 

juga hanya menjawab tidak tahu. Sehingga hal 

ini menunjukkan bahwa siswa ketiga belum 

mampu memahami soal. 

Pada tahap membuat hubungan yang 

logis diantara konsep dan fakta yang berbeda, 

menduga dan menguji berdasarkan akal 

(perencanaan), siswa ketiga tidak mampu 

menemukan hubungan antara apa yang 

diketahui dan ditanya serta tidak mampu 

menemukan strategi yang bisa digunakan untuk 

mencari jawaban. Ketika ditanya, siswa ketiga 
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menjawab bahwa siswa ketiga sangat 

kebingungan untuk mengerjakan soal nomor 4. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara 

dengan siswa ketiga, sebagai berikut: 

P : Bagaimana cara kamu untuk menjawab 

soal tersebut?  

S : Tidak tahu bu, bingung. Tapi itu saya 

kurangi. 

P : Mengapa cara tersebut yang kamu 

gunakan? 

S : Karna itu yang saya bisa bu. 

P : Apakah kamu kesulitan dalam 

mengerjakannya? 

S : Iya bu.66 

                                                           
66 Lihat transkip wawancara 12/W/28-2/2020. 
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Sehingga siswa ketiga belum mampu 

menduga dan menguji berdasarkan akal. Pada 

tahap menyelesaikan soal siswa ketiga mampu 

menyelesaikan soal dengan strategi yang 

digunakannya. Walaupun strategi dan jawaban 

tidak benar, sehingga siswa belum mampu 

menyelesaikan soal. Seharusnya siswa ketiga 

menghitung sisa kue yang dimiliki ibu dan 

bagian kue yang dimakan Ema dan Menik, 

tetapi siswa hanya menuliskan jawaban 16-

4=12. Pada tahap menarik kesimpulan siswa 

ketiga juga belum mampu memberikan 

kesimpulan. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

jawaban siswa. 

 

Gambar 4.30 Jawaban Siswa 3 Soal Nomor 4 

Tahap Menyelesaikan Soal 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Setelah peneliti melakukan penelitian dan 

memperoleh data tentang kemampuan berpikir logis 

matematis pada materi pecahan ditinjau dari kemampuan 

awal pada siswa kelas IV di MI Darussalam Lembeyan Kulon 

Magetan yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan pada 

skripsi ini, maka data tersebut dapat dijelaskan sebagaimana 

dibawah ini. 
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Tabel 5.1 Aktivitas Kemampuan Berpikir Logis 

Matematis Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Pada Siswa Kelas IV Di MI 

Darussalam Lembeyan Kulon 

 

Siswa 1 

Membuat makna tentang 

jawaban argumen yang 

masuk akal 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

√ √ √ √ 

Membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta 

yang berbeda 

√ √ √ √ 

Menduga dan menguji 

berdasarkan akal 

√ √ √ √ 

Menyelesaikan masalah 

matematis secara rasional 

√ √ √ √ 

Menarik kesimpulan yang 

logis 

√ √ √ X 

Siswa 2 

Membuat makna tentang 

jawaban argumen yang 

masuk akal 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

√ √ √ √ 
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Membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta 

yang berbeda 

√ √ √ √ 

Menduga dan menguji 

berdasarkan akal 

√ √ √ X 

Menyelesaikan masalah 

matematis secara rasional  

√ X √ √ 

Menarik kesimpulan yang 

logis 

√ X √ √ 

Siswa 3 

Membuat makna tentang 

jawaban argumen yang 

masuk akal 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

√ √ √ X 

Membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta 

yang berbeda 

√ √ √ X 

Menduga dan menguji 

berdasarkan akal 

√ √ X X 

Menyelesaikan masalah 

matematis secara rasional  

√ √ X X 

Menarik kesimpulan yang 

logis 

√ X X X 

 



164 
 

 

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwasanya 

kemampuan siswa dalam berpikir logis matematis pada 

materi pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa terbagi 

menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah siswa dengan 

kemampuan awal tinggi, kedua siswa dengan kategori 

kemampuan awal sedang, dan ketiga siswa dengan kategori 

kemampuan awal rendah. Adapun dari tiga kategori tersebut 

dapat dideskripsikan sebagaimana dibawah ini. 

 

A. Analisis Data Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Dengan Kemampuan Awal Tinggi Siswa Kelas IV Di 

MI Darussalam Lembeyan Kulon  

Siswa dengan kemampuan awal tinggi dalam 

penyelesaian soal matematika materi pecahan telah 

mampu memenuhi kelima indikator berpikir logis 

matematis secara baik. Pada tahap membuat makna 

tentang jawaban argumen yang masuk akal siswa dengan 
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kemampuan awal tinggi mampu memahami maksud dari 

soal yang diberikan dan siswa mampu menyebutkan 

seluruh informasi dari apa yang diketahui dari soal 

(merumuskan pokok-pokok permasalahan). Pada tahap 

ini siswa mampu menuliskan keseluruhan informasi yang 

terdapat dalam soal. Pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, siswa 

berkemampuan awal tinggi telah mampu membuat 

hubungan logis diantara konsep dan fakta yang berbeda 

berupa siswa dapat merencanakan penyelesaian soal yang 

diberikan dan ketika proses wawancara siswa dapat 

mengungkapkan secara umum semua langkah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Pada tahap menduga dan menguji berdasarkan akal siswa 

mampu menentukan strategi atau langkah-langkah yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan soal.  
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Pada tahap menyelesaikan soal, siswa 

berkemampuan awal tinggi mampu menyelesaikan 

masalah matematis secara rasional berupa siswa dapat 

menyelesaikan soal secara tepat pada setiap langkah yang 

digunakan pada lembar jawaban siswa. Kemudian pada 

tahap menarik kesimpulan yang logis siswa 

berkemampuan awal tinggi mampu memberikan 

kesimpulan dengan tepat pada hasil akhir jawaban. 

Namun, pada soal nomor 4 siswa belum mampu dalam 

menyimpulkan dengan tepat pada hasil akhir jawaban. 

Berdasarkan pembahasan diatas dari subjek yang 

mewakili kemampuan berpikir logis matematis dengan 

kemampuan awal tinggi dapat dilihat bahwa pada 

penelitian ini secara umum sudah memenuhi kelima 

indikator berpikir logis matematis tetapi masih belum 

maksimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Akramunisa dan Andi Indra Sulestry, yang berjudul 
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“Analisis Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal Tinggi Dan 

Gaya Kognitif Field Independent (FI)” bahwa subjek 

Field independent (FI) dengan kemampuan tinggi dapat 

memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh walau 

ada kekeliruan dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Subjek dengan gaya kognitif field independent 

(FI) dipengaruhi oleh kemampuan awal, dapat terlihat 

subjek dengan kemampuan awal tinggi dalam 

menyelesaikan masalah matematika yaitu, pada 

kebenaran perhitungan dan kebenaran langkah-langkah 

penyelesaiannya dan subjek field independent (FI) lebih 

analitis dan terurut dan mempunyai persepsi sendiri.67   

 

                                                           
67Akramunisa dan Andi Indra Sulestry, 'Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Tinggi Dan Gaya Kognitif Field Independent (FI)', Pedagogy, 1.2. 
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B. Analisis Data Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Dengan Kemampuan Awal Sedang Siswa Kelas IV Di 

MI Darussalam Lembeyan Kulon  

Siswa dengan kemampuan awal sedang telah 

mampu pada tahap membuat makna tentang jawaban 

argumen yang masuk akal berupa siswa mampu 

memahami maksud dari soal yang diberikan dan siswa 

mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dari soal (merumuskan pokok-pokok 

permasalahan). Pada tahap ini siswa mampu menuliskan 

keseluruhan informasi yang terdapat dalam soal. 

Pada tahap membuat hubungan logis diantara 

konsep dan fakta yang berbeda, siswa berkemampuan 

awal sedang telah mampu membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda berupa siswa 

dapat merencanakan penyelesaian soal yang diberikan 

dan siswa dapat mengungkapkan secara umum semua 
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langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan. Pada tahap menduga dan menguji 

berdasarkan akal siswa mampu menentukan strategi atau 

langkah-langkah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal. Namun, pada soal nomor 4 siswa 

berkemampuan awal sedang belum mampu menduga dan 

menguji berdasarkan akal.  

Pada tahap menyelesaikan soal, siswa 

berkemampuan awal sedang mampu menyelesaikan 

masalah matematis secara rasional berupa siswa dapat 

menyelesaikan soal secara tepat pada setiap langkah yang 

digunakan pada lembar jawaban siswa. Namun, pada soal 

nomor 2 siswa berkemampuan awal sedang belum 

mampu menyelesaikan soal dengan benar pada lembar 

jawabannya. Kemudian pada tahap menarik kesimpulan 

yang logis siswa berkemampuan awal sedang mampu 

memberikan kesimpulan dengan tepat pada hasil akhir 
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jawaban. Namun, pada soal ke dua siswa belum mampu 

dalam menyimpulkan dengan tepat pada hasil akhir 

jawaban. Hal ini terlihat ketika proses wawancara siswa 

tidak mampu merespon dengan benar ketika diminta 

menyimpulkan hasil akhir jawaban.  

Berdasarkan pembahasan diatas dari subjek yang 

mewakili kemampuan berpikir logis matematis dengan 

kemampuan awal sedang dapat dilihat bahwa pada 

penelitian ini secara umum belum memenuhi kelima 

indikator berpikir logis matematis. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Annisa Addina Pohan yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Penalaran Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Di MTs Swasta Aisiyah 

Sumatera Utara” bahwa kemampuan penalaran siswa 

kelas VIII B pada materi relasi dan fungsi di MTs 

mencapai 77,15% dari 35 orang sehingga kemampuan 

penalaran siswa dalam bernalar dikategorikan cukup. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran 

siswa adalah sebagai berikut: (1) faktor internal (faktor 

dari dalam diri siswa), (2) faktor eksternal (faktor dari 

luar siswa).68 

  

C. Analisis Data Kemampuan Berpikir Logis Matematis 

Dengan Kemampuan Awal Rendah Siswa Kelas IV Di 

MI Darussalam Lembeyan Kulon  

Siswa dengan kemampuan awal rendah dalam 

penyelesaian soal matematika pada materi pecahan telah 

mampu membuat makna tentang jawaban argumen yang 

masuk akal berupa siswa mampu memahami maksud dari 

soal yang diberikan dan siswa mampu menyebutkan 

seluruh informasi dari apa yang diketahui dari soal 

                                                           
68 Annisa Addina Pohan, Analisis Kemampuan Penalaran Siswa 

Pada Pembelajaran Matematika Di MTs Swasta Aisiyah Sumatera Utara, 

“Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018”. 
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(merumuskan pokok-pokok permasalahan). Namun, pada 

soal nomor 4 siswa belum mampu memahami soal.  

Pada tahap membuat hubungan logis diantara 

konsep dan fakta yang berbeda, siswa berkemampuan 

awal rendah telah mampu membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda berupa siswa 

dapat merencanakan penyelesaian soal yang diberikan 

dan ketika proses wawancara siswa dapat 

mengungkapkan secara umum semua langkah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Tetapi pada soal nomor 4 siswa juga belum mampu dalam 

tahap merencanakan penyelesaian soal yang diberikan. 

Pada tahap menduga dan menguji berdasarkan 

akal siswa mampu menentukan strategi atau langkah-

langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Pada tahap ini siswa belum mampu menduga dan menguji 

berdasarkan akal pada soal nomor 3 dan 4, pada proses 
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wawancara siswa berkemampuan awal rendah tidak dapat 

menjelaskan strategi yang akan digunakan. 

Pada tahap menyelesaikan soal, siswa 

berkemampuan awal rendah mampu menyelesaikan 

masalah matematis secara rasional berupa siswa dapat 

menyelesaikan soal secara tepat pada setiap langkah yang 

digunakan pada lembar jawaban siswa. Hal ini pada soal 

nomor 3 dan 4 siswa belum mampu menyelesaikan soal 

dengan benar. Siswa tidak menuliskan jawabannya pada 

lembar jawaban siswa dan ketika proses wawancara siswa 

juga tidak bisa memberi respon dengan benar. Kemudian 

pada tahap menarik kesimpulan yang logis siswa 

berkemampuan awal rendah belum mampu memberikan 

kesimpulan dengan tepat pada hasil akhir jawaban pada 

soal nomor 2, 3, dan 4. Namun, pada soal pertama siswa 

mampu dalam menyimpulkan dengan tepat pada hasil 

akhir jawaban. 
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Berdasarkan pembahasan diatas dari subjek yang 

mewakili kemampuan berpikir logis matematis dengan 

kemampuan awal rendah dapat dilihat bahwa pada 

penelitian ini secara umum hanya memenuhi kelima 

indikator pada soal nomor 1. Indikator pada soal nomor 2 

dan 3 belum tercapai secara maksimal sedangkan pada 

soal nomor 4 subjek berkemampuan awal rendah tidak 

dapat memenuhi kelima indikator kemampuan berpikir 

logis matematis. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Anis Ulin Ni’mah yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas V SDN 1 

Nologaten Ponorogo Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Pokok Bahasan Akar Pangkat” bahwa siswa 

dengan prestasi rendah belum menunjukkan adanya 

aktivitas metakognisi. Seperti aktivitas perencanaan, 

memonitor atau memantau, dan penilaian. mereka baru 

dapat melaksanakan aktivitas perencanaan pada tahapan 
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pemecahan masalah model polya. Siswa dengan prestasi 

sedang sudah dapat melibatkan aktivitas metakognisinya 

pada setiap tahapan proses pemecahan masalah 

matematika, namun belum secara maksimal. Mereka 

masih kurang dalam melakukan penilaian atau 

merefleksi. Siswa dengan prestasi tinggi dapat 

melibatkan aktivitas metakognisinya pada setiap tahapan 

proses pemecahan, memonitor atau memantau, dan 

penilaiannya.69 

Secara umum, proses berpikir siswa penting untuk 

diketahui oleh guru. Prestasi belajar matematika siswa 

ditentukan oleh kemampuan berpikir logis matematis siswa 

dalam memahami materi pelajaran yang telah diterima. 

Kemampuan berpikir logis matematis merupakan 

                                                           
69 Anis Ulin Ni’mah, Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa 

Kelas V SDN 1 Nologaten Ponorogo Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Pokok Bahasan Akar Pangkat, “Skripsi: IAIN Ponorogo, 

2019”. 
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kemampuan berpikir siswa dengan menggunakan logika, 

penalaran dan masuk akal untuk memahami setiap informasi 

yang diperolehnya dalam setiap pembelajaran yang 

diberikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Karunia Eka 

Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara indikator 

kemampuan berpikir logis matematis adalah:70 1) membuat 

makna tentang jawaban argumen yang masuk akal, 2) 

membuat hubungan logis diantara konsep dan fakta yang 

berbeda, 3) menduga dan menguji berdasarkan akal, 4) 

menyelesaikan masalah matematis secara rasional, 5) 

menarik kesimpulan yang logis. 

 

 

 

 

                                                           
70 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 

Penelitian Pendidikan Matematika…, 80-87. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan 

analisis kemampuan berpikir logis matematis pada materi 

pecahan ditinjau dari kemampuan awal siswa kelas IV MI 

Darussalam Lembeyan Kulon Magetan, maka penulis 

membuat kesimpulan untuk menjawab pokok 

permasalahan yang ada dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Siswa dengan kemampuan awal tinggi mampu 

memenuhi semua indikator kemampuan berpikir logis 

matematis. Siswa juga mampu menunjukkan adanya 

aktivitas kemampuan berpikir logis matematisnya 

pada setiap tahap indikator berpikir logis matematis 

dengan baik, yaitu membuat makna tentang jawaban 

argumen yang masuk akal berupa siswa mampu 

memahami maksud dari soal yang diberikan, 
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membuat hubungan logis diantara konsep dan fakta 

yang berbeda, menduga dan menguji berdasarkan 

akal, menyelesaikan masalah matematis secara 

rasional, dan menarik kesimpulan yang logis. 

2. Siswa dengan kemampuan awal sedang mampu 

memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir logis 

matematis dan dapat melibatkan aktivitas kemampuan 

berpikir logis matematisnya pada setiap tahapan 

proses menyelesaikan soal matematika materi 

pecahan, namun belum secara maksimal. Mereka 

masih kurang baik dalam melakukan tahap 

menyelesaikan soal dan memberi kesimpulan pada 

akhir jawaban. 

3. Siswa dengan kemampuan awal rendah belum 

mampu memenuhi semua indikator kemampuan 

berpikir logis matematis dengan maksimal. Siswa 

belum menunjukkan adanya aktivitas kemampuan 
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berpikir logis matematisnya dengan baik pada setiap 

tahapan, seperti pada tahap membuat hubungan logis 

diantara konsep dan fakta yang berbeda, menduga dan 

menguji berdasarkan akal, menyelesaikan masalah 

matematis secara rasional, dan tahap menarik 

kesimpulan yang logis. Mereka baru dapat memenuhi 

satu indikator pada tahap membuat makna tentang 

jawaban argumen yang masuk akal berupa memahami 

maksud dari soal yang diberikan itupun belum secara 

maksimal. 

 

B. Saran  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran 

yang diharapkan akan membantu pihak-pihak yang 

berkait antara lain: 
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1. Bagi Guru 

Guru hendaknya perlu mengetahui seberapa jauh 

kemampuan awal berpikir logis matematis siswa 

untuk dimaksimalkan, agar pada pembelajaran yang 

akan datang bisa mendapatkan proses pembelajaran 

dengan hasil yang maksimal. Soal-soal yang 

diberikan kepada siswa hendaknya juga selalu 

diarahkan pada kemampuan berpikir logis 

matematis siswa agar siswa nantinya mampu 

menerapkan kemampuan berpikir logis matematis 

yang dimiliki untuk menagmbil keputusan dan 

memecahkan masalah yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Siswa 

Bagi siswa hendaknya terus mengasah cara berpikir 

logis matematisnya agar pada proses pembelajaran 

bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan 



181 
 

 

senantiasa membiasakan diri untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan matematika, semakin 

banyak latihan mengerjakan soal-soal matematika, 

karena semakin banyak berlatih akan semakin 

terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. 

3. Bagi Peneliti 

Kesesuaian antara waktu pengerjaan dan tingkat 

kesulitan soal harus benar-benar diperhatikan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat, 

instrumen penelitian harus dipastikan 

kelengkapannya agar tidak terlewatkan untuk 

mendapat informasi yang tepat karena jika ada yang 

terlewatkan akan menghambat proses pengambilan 

kesimpulan. 
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