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Abstrak
Di era global penguasaan sains dan teknologi memegang peranan penting dalam
kehidupan manusia, hal ini dikarenakan terkait dengan setiap kebutuhan
manusia. Untuk mengimbangi peran dan kebutuhan tersebut, diperlukan suatu
pendidikan yang dapat menciptakan generasi-generasi bangsa yang mampu
berperan aktif dan berkualitas. Salah satu permasalahan pendidikan formal
rendahnya kualitas pembelajaran berdampak pada rendahnya kualitas sumber
daya manusia yang dihasilkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang
berkualitas dibutuhkan kesanggupan guru mengembangkan model-model
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru juga dituntut adanya
kreatifitas dan kecerdasan yang tinggi untuk mengkreasikan sumber-sumber
pembelajaran yang ada dan memanfaatkan secara proporsional. Seorang guru
harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagaimana dalam UU No
14 th 2005 tentang guru dan dosen. Guru akan bertugas dengan baik jika
menguasai 4 kompetensi yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi
profesional, 3) kompetensi kepribadian dan 4) kompetensi sosial. Tujuan umum
pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk memiliki: kemampuan
yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan
masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan
kehidupan nyata; kemampuan menggunakan matematika sebagai alat
komunikasi; kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar;
memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta
mempunyai kemampuan bekerjasama.
Aplikasi matematika selalu ada dalam aspek kehidupan manusia. Namun
permasalahan matematika selalu saja ada dan merupakan suatu hal yang harus
diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah matematika diperlukan penalaran,
karena penalaran merupakan kegiatan berpikir untuk menarik simpulan dari
permasalahan/ premis-premis yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya.
Berbagai macam penalaran yang terkait dengan penyelesaian masalah
matematika salah satunya adalah penalaran relasional. Penalaran relasional
merupakan suatu penalaran yang melibatkan hubungan kesamaan/ perbedaan
antar orde yang mencakup bagaimana pernyataan-pernyataan dan sifat-sifat logis
tersebut secara mental direpresentasikan. Dalam hal ini secara umum penalaran
relasional menjawab tiga pertanyaan: 1) Bagaimana relasi dan sifat-sifat logika
ditunjukkan secara mental, 2) Pertimbangan apa ketika mereka bernalar tentang
relasi? dan, 3) Proses mental apa yang muncul pada saat bernalar. Sehingga
dalam penyelesaian masalah matematika, terlihat adanya keterkaitan pada saat
proses mental atau model mental seseorang yang terbentuk dan solusi yang akan
diperoleh.
Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah matematika diperlukan kemampuan
matematis yaitu kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas mental,
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berpikir, menelaah permasalahan dan memecahkan masalah dalam penyelesaian
soal-soal matematika. Sedangkan dalam menyelesaikan masalah matematika
dipengaruhi oleh pengetahuan matematika. Ada tiga macam pengetahuan
matematika, yaiu pengetahuan prosedural, pengetahuan konseptual dan
pengetahuan kontektual. Adapun faktor lain yang juga berpengaruh pada
pengetahuan matematika adalah faktor gender. Faktor gender berpengaruh pada
penggunaan intuisi atau berpikir dalam memahami konsep-konsep matematika,
gender cukup berpengaruh dalam proses konseptualisasi seseorang. Perbedaan
gender dalam hal ini, menunjukkan bahwa adanya perbedaan memahami antar
konsep matematika, perbedaan tentang pengetahuan matematika dan tentu
berpengaruh pada penalaran relasional serta berakibat perbedaan kemampuan
matamatika dalam penyelesian masalah matematika.
Kata Kunci: Penalaran relasional, mahasiswa calon guru, kemampuan
matematika, gender
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Sebagaimana dalam UU No 14 th 2005
tentang guru dan dosen. Guru akan bertugas
dengan baik jika menguasai 4 kompetensi
yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2)
kompetensi profesional, 3) kompetensi
kepribadian dan 4) kompetensi sosial.
Kompetensi-kompetensi itu dapat dikuasai
guru secara baik, tidak lepas dari bagaimana
institusi pencetak mahasiswa calon guru
memberikan bekal.
Pendidikan formal pada sekolah
dasar (SD), sekolah menengah pertama
(SMP), maupun di sekolah menengah atas
(SMA),
mata
pelajaran
matematika
merupakan mata pelajaran yang wajib
diajarkan.
Tujuan
umum
pendidikan
matematika ditekankan kepada siswa untuk
memiliki: kemampuan yang berkaitan dengan
matematika yang dapat digunakan dalam
memecahkan masalah matematika, pelajaran
lain ataupun masalah yang berkaitan dengan
kehidupan nyata; kemampuan menggunakan
matematika sebagai alat komunikasi;
kemampuan
menggunakan
matematika
sebagai cara bernalar; memiliki kemampuan
berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan
kreatif, serta mempunyai kemampuan
bekerjasama. Sesuai Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006).
Matematika merupakan pelajaran di sekolah

PENDAHULUAN
Di era global penguasaan sains dan
teknologi memegang peranan penting dalam
kehidupan manusia. Karena setiap kebutuhan
manusia senantiasa terkait dengan sains dan
teknologi. Untuk mengimbangi peran dan
kebutuhan
tersebut, diperlukan
suatu
pendidikan yang dapat menciptakan generasigenerasi bangsa yang mampu berperan aktif
dan berkualitas. Sekolah merupakan salah
satu bentuk pendidikan formal yang kegiatan
pembelajarannya diselenggarakan dengan
terencana dan sistematis. Pendidikan formal
yang diselenggarahkan seharusnya mampu
memberikan kontribusi secara optimal. Tetapi
tidak jarang lembaga-lembaga pendidikan
formal belum mampu menghasilkan generasigenerasi yang diharapkan.
Salah
satu
permasalahan
pendidikan formal rendahnya kualitas
pembelajaran berdampak pada rendahnya
kualitas sumber daya manusia yang
dihasilkan. Untuk menciptakan pembelajaran
yang berkualitas dibutuhkan kesanggupan
guru
mengembangkan
model-model
pembelajaran
yang
sesuai
dengan
karakteristik siswa. Guru juga dituntut adanya
kreatifitas dan kecerdasan yang tinggi untuk
mengkreasikan sumber-sumber pembelajaran
yang ada dan memanfaatkan secara
proporsional. Seorang guru harus mampu

466

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
“Inovasi Pembelajaran untuk Pendidikan Berkemajuan”
FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 7 November 2015
yang bertujuan agar siswa memiliki
kemampuan:
1)
Memahami
konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma secara luwes, akurat, efesien, dan
tepat dalam penyelesaian masalah. 2)
Menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pertanyaan
matematika, dan 3) Mengkomunikasikan
gagasan dengan simbul, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau
masalah. Memiliki sikap menghargai
kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap
ulet dan percaya diri dalam penyelesaian
masalah.
Aplikasi matematika selalu ada
dalam aspek kehidupan manusia. Namun
permasalahan matematika selalu saja ada dan
merupakan suatu hal yang harus diselesaikan.
Untuk menyelesaikan masalah matematika
diperlukan penalaran, karena penalaran
merupakan kegiatan berpikir untuk menarik
simpulan dari permasalahan/ premis-premis
yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya.
Berbagai macam penalaran yang
terkait
dengan
penyelesaian
masalah
matematika salah satunya adalah penalaran
relasional. Menurut Alison T, (2014)
penalaran relasional merupakan aspek
mendasar dari psikologi, yang melibatkan
hubungan kesamaan antar orde yang
mencakup bagaimana pernyataan-pernyataan
dan sifat-sifat logis tersebut secara mental
direpresentasikan.
Selanjutnya untuk menyelesaikan
masalah matematika diperlukan kemampuan
matematis
yaitu
kemampuan
untuk
melakukan berbagai aktivitas mental,
berpikir, menelaah permasalahan dan
memecahkan masalah dalam penyelesaian
soal-soal matematika. Sedangkan dalam

menyelesaikan
masalah
matematika
dipengaruhi oleh pengetahuan matematika.
Ada tiga macam pengetahuan matematika,
yaiu pengetahuan prosedural, pengetahuan
konseptual dan pengetahuan kontektual.
Untuk memperoleh pengetahuan matematika
dipengaruhi banyak faktor salah satunya
adalah faktor gender, dan cukup berpengaruh
dalam proses konseptualisasi seseorang.
Perbedaan gender, menunjukkan bahwa
adanya perbedaan memahami antar konsep
matematika, perbedaan tentang pengetahuan
matematika dan tentu berpengaruh pada
penalaran relasional serta berakibat perbedaan
kemampuan matamatika, model mental dalam
penyelesian masalah matematika.
PEMBAHASAN
1. Pengertian Penalaran.
Istilah
penalaran
berdasarkan
kamus bahasa Indonesia (2010:68) berasal
dari kata “nalar” yang diartikan sebagai
akativitas memungkinkan seseorang berpikir
logis.
Sedangkan
berpikir
adalah
berkembangnya ide dan konsep di dalam diri
seseorang. Pengertian penalaran (reasoning)
dapat dipandang sebagai proses berpikir.
Keraf (dalam Shadiq, 2004:2) menjelaskan
pengertian penalaran sebagai “proses berpikir
yang berusaha
menghubung-hubungkan
fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang
diketahui menuju pada suatu kesimpulan.
Penalaran
dipandang
sebagai
kegiatan mental. Menurut King (2012:14):
”Penalaran adalah aktivitas mental yang
mengubah informasi untuk mencapai
kesimpulan tertentu”. Hal senada menurut
Hasan (2010:116), penalaran adalah kegiatan
berpikir yang memiliki karakteristik tertentu
dalam
menemukan
suatu
kebenaran.
Karakteristik penalaran merupakan sautu
proses berpikir didasarkan dua hal utama,
yaitu logis dan analitis.
Penalaran di pandang sebagai
konstruksi dan manipulasi model mental.
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Menurut Byrne (1989), penalaran manusia
bergantung pada konstruksi dan manipulasi
model mental. Hasil konstruksi dan
manipulasi model mental digunakan sebagai
penjelasan pengetahuan. Menurut Sternberg
(2008:238) bahwa model-model mental
adalah struktur-struktur pengetahuan yang
dikonstruksikan individu untuk memahami
dan menjelaskan pengalaman mereka.
Berdasarkan kontruksi dan model mental
yang terdiri dari beberapa karakteristik.
Menurut (Byrne, 1991) penalaran dapat
dikarakterisasi menjadi tiga prosedur.
Pertama, individu membangun sebuah model
dari keadaan yang ada dalam premis-premis,
kedua membuat dugaan kesimpulan yang
cocok dengan model yang dibangun, dan
ketiga mencoba membangun model alternatif
jika kesimpulan ini salah dari premis-premis
yang ada.
Berdasarkan tingkatan aktivitas
berpikir. Menurut Krulik & Rudrik (1996),
tingkatan berpikir diantaranya: berpikir dasar
(basic thinking), berpikir kritis (critical
thinking) dan berpikir kreatif (creative
thinking). Tingkat-tingkat berpikir tersebut
berada diatas mengingat (recall). Selanjutnya
Indikator penalaran sebagaimana menurut
Soedjadi (1999) terdapat beberapa ciri
penalaran diantaranya: 1) Adanya suatu pola
berpikir yang disebut logika. Dalam hal ini
dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran
merupakan proses berpikir logis. Berpikir
logis diartikan sebagai aktivitas mental
menurut suatu pola tertentu atau menurut
logika tertentu. 2) Proses berpikirnya analitis.
Menurut Depdiknas, (2004). Indikator
penalaran yang harus dicapai siswa: 1)
Kemampuan
menyajikan
pernyataan
matematika secara tertulis dan gambar, 2)
kemampuan
melakukan
manipulasi
matematik, 3) kemampuan memeriksa
kesahihan suatu argumen, dan 4) kemampuan
menarik kesimpulan dari pernyataan.

Berdasarkan
prosesnya
maka
penalaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
penalaran deduktif dan penalaran induktif.
Penalaran deduktif adalah proses penalaran
yang konklusinya diturunkan secara mutlak
menurut
premis-premisnya.
Sedangkan
penalaran induktif adalah proses penalaran
dalam memperoleh kesimpulan umum yang
didasarkan pada data empiris. Penalaran
deduktif diantaranya meliputi : modus
ponens, modus tollens dan silogisme;
sedangkan penalaran induktif diantaranya
meliputi: analogi, generalisasi, dan hubungan
kausal.
Dalam
pandangan
psikologi,
digunakan istilah intuisi yang merujuk pada
penalaran dari premis-premis yang tidak
disadari, atau dari aspek-aspek premis-premis
yang tidak disadari, menuju kepada konklusi
yang disadari. Sebagaimana dalam kamus
besar bahasa Indonesia intuisi diartikan daya
atau kemampuan mengetahui atau memahami
sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari.
Fischbein (1987:12) mengungkapkan bahwa “
intuition as a predictive cognitive tool used to
effectively find the most pragmatic strategy
when undertaking a particular task” artinya
intuisi merupakan alat yang digunakan untuk
memprediksi suatu pikiran/ teori dan sangat
efektif untuk menemukan strategi yang tepat
ketika menghadapi atau sedang mengerjakan
tugas-tugas khusus (termasuk pada saat
menghadapi dan menemukan strategi dalam
menyelesaikan
masalah-masalah
matematika). Hal ini berarti intuisi bekerja
bersamaan
dengan proses kerja analisis
maupun sintesis.
Istilah lain yang terkait dengan
penalaran adalah bernalar yang berarti
menggunakan
nalar
(berpikir
logis).
Sebagaimana menurut Hennington dan Stein
(dalam Yuliati, 2007: 8-9) menggunakan
istilah bernalar untuk berpikir matematis
tingkat tinggi yang digambarkan sebagai
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kegiatan matematika (doing mathematics)
yang aktif, dinamis, dan eksploratif.
2. Penalaran Relasional
Otak manusia memiliki kapasitas
yang unik dan terkait hubungan abstrak antara
barang-barang yang ada di sekitar
lingkungannya. Menurut Daniel C, (2010).
Manusia
memiliki
kapasitas
untuk
dikembangkan tentang hubungan antara
berbagai hal termasuk penalaran dengan
analogi,
memahami
metafora,
dan
memecahkan masalah matematika. Menurut
Penn, Holyak & Povinelli (2008). Penalaran
dengan analogi adalah suatu proses yang
kompleks, penalaran ini bergantung pada
representasi eksplisit. Manusia mampu
membuat kesimpulan dengan penalaran
relasional tidak dapat ditentukan melalui
persepsi. Sebagai contoh dalam konteks
gelombang, air mirip dengan udara hal ini
karena masing-masing berfungsi sebagai
media untuk transmisi gelombang. Analogi
kadang-kadang digunakan sebagai bagian dari
argumen rasional (Bartha, 2010). Untuk lebih
jelasnya contoh analogi, untuk menjadi
seorang pemain bola yang professional atau
berprestasi dibutuhkan latihan yang rajin dan
ulet. Begitu juga dengan seorang doktor yang
professional dibutuhkan pembelajaran atau
penelitian yang rajin dan ulet. Oleh karena itu
untuk menjadi seorang pemain bola maupun
seorang doktor diperlukan latihan atau
pembelajaran. Adapun jenis-jenis analogi
diantaranya: 1). Analogi induktif 2). Analogi
deklaratif:
Metafora adalah majas dalam
bahasa Indonesia. Majas mengandung
ungkapan
tidak
langsung
berupa
perbandingan analogis. Majas metafora
adalah gaya bahasa yang membandingkan
suatu benda dengan benda lain karena
mempunyai sifat yang sama atau hampir
sama. Jadi métafora merupakan pemakaian
kata atau kelompok kata bukan dengan arti
yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan

yang
berdasarkan
persamaan
atau
perbandingan. Sebagai contoh majas metafora
sebagai berikut, menjadi kutu buku adalah
pilihan yang cukup baik, sebagai bunga
bangsa kita haruslah terus belajar demi
kebaikan bangsa kita kelak. Berdasarkan
pengertian di atas analog dan metafora sangat
penting dalam penalaran relasional untuk
memecahkan masalah matematika.
Selanjutnya
menurut Hudson,
(1992). Pada hasil penelitian menunjukkan
bahwa penalaran relasional anak-anak berasal
dari representasi skema. Skema adalah
"abstrak" atau "variabel" entitas kognitif
(Schank dan Abelson, 1995). Skema adalah
konstruksi teoritis secara kasar didefinisikan
sebagai
representasi
terstruktur
yang
membawa emosi, persepsi, dan pengalaman
(Rumelhart dan Ortony, 1977). Adapun
perkembangan penalaran relasional selama
masa remaja. Menurut Geoffrey P.G. (2005)
dalam artikelnya menunjukkan teori umum
penalaran relasional untuk menjawab tiga
pertanyaan: 1) Bagaimana relasi dan sifatsifat logikanya ditunjukkan secara mental, 2)
Pertimbangan apa ketika mereka bernalar
tentang relasi. dan, 3) Proses mental apa yang
muncul pada saat bernalar.
Selanjutnyan menurut Alison T,
(2014) penalaran relasional merupakan aspek
mendasar dari psikologi yang disebut
kemampuan untuk memecahkan masalah.
Pada penalaran relasional dicari kesamaan
antara hubungan orde pertama dan orde kedua
(atau lebih). Kesamanan orde pertama
menggambarkan hubungan antara dua
representasi mental, sedangkan kesamanan
orde kedua mengintegrasikan dua (atau lebih)
dari hubungan orde pertama. Sebagai contoh
pada materi aljabar tanda sama dengan (=) hal
ini memunculkan pertanyaan: Apakah ini
relasional atau operasional?. Pada definisi
relasional tanda sama menekankan hubungan
antara ekspresi di kedua sisi equivalent
(5+6=8+3), [(x+1)(x-1)=x2-1]. Sedangkan
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pada definisi operasional hanya melibatkan
aspek komputasi 5x10+27-35 = 42. Ekspresi
di sebelah kiri menunjukkan menyelesaikan
perhitungan sedangkan sebelah kanan tanda
sama menunjukkan jawaban
3. Model Mental Penalaran Relasional
Istilah model mental dapat kita
jumpai dalam kajian psikologi kognitif.
Menurut Gentner (dalam Rahayu dan
Purwanto,
2013;14).
Model
mental
merupakan sebuah representasi dari beberapa
domain atau keadaan yang mendukung
pemahaman
(understanding),
penalaran
(reasoning), dan prediksi (prediction).
Menurut Sternberg (2008:238) bahwa modelmodel mental adalah struktur-struktur
pengetahuan yang dikonstruksikan individu
untuk
memahami
dan
menjelaskan
pengalaman mereka. Ide dasar dari model
mental yaitu bahwa pemahaman suatu
wacana menuju suatu model dari situasi
relevan yang mirip dengan apa yang
dikreasikan seseorang melalui pengamatan
atau membayangkan kejadian sebagai ganti
dari apa yang diberitahukan kepadanya
(Johnson Laird,1970). Beberapa hal terkait
dengan model mental sebagaimana menurut
Johnson Laird (1980:73) bahwa model mental
ini memperhatikan (1) bentuk representasi
mental, dan mempertimbangkan pertanyaan
apakah bayangan berbeda dari kumpulan
proposisi, (2) proses-proses mental menuju
pada penalaran, dan mempertimbangkan
pertanyaan apa aturan-aturan inferensi yang
dibangun seseorang, serta (3) representasi
makna dari kata, dan mempertimbangkan
pertanyaan apakah seseorang bergantung
pada kamus dekomposisional atau kumpulan
makna postulat.
Menurut Johnson Laird & Bara
(1984)
bahwa
teori
model
mental
mengasumsikan
penalaran
deduksi
sebagaimana menerapkannya pada silogisme
(seperti argumen dari premis pada inferensi
atau konklusi) bergantung pada tiga tahapan

utama. Pertama, tahap komprehensi yaitu
seseorang
yang
bernalar
(reasoner)
mengkonstruksi
model
mental
dari
menyatakan informasi kedalam premispremis dari suatu silogisme, melalui “model
mental” diartikan sebagai representasi dalam
pikiran yang memiliki struktur yang analog
dengan struktur dari menyatakan situasi.
Kedua, tahap deskripsi yaitu seseorang yang
bernalar (reasoner) men-scan model bagi
konklusi informatif adalah benar. Konklusi
awal disusun sebagai jenis deskripsi dari
model (menegaskan sesuatu yang baru yang
secara eksplisit tidak dinyatakan dalam
premis-premis). Ketiga, tahap validasi yaitu
seseorang yang bernalar (reasoner) mencari
model mental alternatif yang menuju pada
penolakan konklusi (kontra contoh).
Menurut Knauff, dkk (1997) ada
tiga tahap model mental yaitu: konstruksi,
pemeriksaan (inspeksi), dan variasi. Pada
tahap konstruksi, seseorang yang bernalar
(reasoner) menggunakan pengetahuan umum
yang dimilikinya dan pengetahuan tentang
semantik dari ekspresi spasial yang keduanya
digunakan untuk mengkonstruksi model
internal dari “keadaan” yang menggambarkan
premis-premis. Pada tahap inspeksi, model
mental
diselidiki
untuk
menentukan
hubungan yang tidak diberikan secara
eksplisit. Pada tahap variasi, seseorang
mencoba menentukan model alternatif dari
premis-premis karena konklusinya salah.
Terkait dengan penalaran relasional dalam
menyelesaikan masalah matematika, model
mental yang terjadi dengan memperhatikan
kesamaan antara hubungan orde pertama
dengan orde dua. Selanjutnya bagaimana kita
dapat mengukur model mental tentang
inferensi.
Johnson
Laird
(1980:81)
menjelaskan bahwa pertama, model mental
dapat memberikan perhitungan dari dampak
figural dan kesalahan sistematis yang
cenderung terjadi dalam penalaran; kedua,
model mental secara jelas dapat dihasilkan
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sehingga untuk mewakili pernyataan yang
akan diukur; ketiga, teori model mental tidak
menerangi cara anak-anak belajar untuk
membuat kesimpulan dan pertanyaan
problematis dari sifat-sifat aturan inferensi
yang mereka internalisasi; dan keempat,
meski teori model mental tidak berisi aturan
inferensi tetapi teori model mental itu
sepenuhnya
kompatibel
dengan
perkembangan logika formal.
Model mental dapat digunakan di
dalam dunia pendidikan. Identifikasi model
mental dapat digunakan di dalam mendesain
kurikulum di dalam perkuliahan dilakukan di
dalam tiga fase, yaitu: (1) mengidentifikasi
model pemahaman yang dimiliki mahasiswa,
(2) mengkonstruksi dan merekonstruksi
model pemahaman mahasiswa, dan (3)
menyusun materi instruksional sekaligus
mendesain pembelajaran untuk mengajarkan
materi instruksional tersebut. Signifikansi
model
mental
untuk
pembelajaran
matematika adalah struktur relasional siswa.
Dengan model mental kita coba membantu
siswa membangun hubungan yang esensial
ini dan domain prinsip-prinsip matematika
yang telah direpresentasikan (English &
Halford, 1995).
Model mental setiap individu
adalah berbeda, dan model mental yang
dibangun oleh setiap individu ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Lin & Cui (2007)
(dalam Andari, 2001:22) menyatakan bahwa
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
model mental siswa dapat dikelompokkan
menjadi lima, yaitu: a) Penjelasan guru, b)
Bahasa dan kata-kata, c) Pengalaman hidup
sehari-hari, d) Lingkungan sosial, dan e)
Hubungan sebab-akibat dan intuisi..
Pada teori model mental (MMT)
memberikan
prediksi-prediksi
kesulitan
dalam memecahkan masalah. Menurut
Johnson Laird, (1983); Johnson Laird &
Byrne, (1991). Penalaran manusia bergantung
pada konstruksi dan model mental yang

dicirikan tiga prosedur. 1) Individu
membangun model keadaan yang diketahui.
2) menyimpulkan dengan model kompatibel
(cocok) dan 3) mencoba dengan model
alternatif. Psikolog telah berusaha untuk
menyelesaikan sifat representasi mental
tempat dan proses mental dimana kesimpulan
tersebut berasal. Clark adalan prinsip
hubungan fungsional dan prinsip kongruensi.
Semakin sulit dari informasi dalam masalah,
semakin sulit dalam proses penalaran.
Dari berbagai permasalahn telah
diprediksikan
dengan
jelas
dalam
menyelesaikan masalah:. semakin banyak
premis-premis pada permasalahan yang ada
dan tidak saling mendukung maka dalam
mengambil kesimpulan akan lebih sulit hal ini
karena melalui banyak pertimbangan antar
keterkaitan premis-premis yang ada.
4. Mahasiswa Calon Guru Matematika
Mahasiswa calon guru matematika
adalah mahasiswa yang kuliah pada program
studi pendidikan matematika. Muatan
kurikulum pada perkuliahannya mempelajari
materi yang terkait dengan matematika, dan
mata kuliah kependidikan. Perkuliahan yang
terkait
dengan
materi
matematika
dimaksudkan
mahasiswa
calon
guru
matematika
harus
memahami
materi
matematika. Mata kuliah kependidikan
dimaksudkan agar mahasiswa calon guru
memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam
proses penyampaian materi pelajaran. Pada
proses penyampaian pembelajaran materi
matematika agar tercapai tujuan pembelajaran
maka diperlukan komunikasi yang baik.
Sebagaimana dalam Ontario Ministry of
Education (2005), komunikasi matematika
merupakan proses esensial pembelajaran
matematika karena melalui komunikasi,
siswa
merenungkan, memperjelas dan
memperluas ide dan pemahaman mereka
tentang hubungan dan argumen matematika.
5. Pemecahan Masalah Matematika
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Masalah dalam bahasa inggris
“problem” merupakan kata yang digunakan
untuk menggambarkan suatu keadaan yang
bersumber dari hubungan antara dua
faktor atau lebih yang menghasilkan situasi
yang membingungkan. Menurut Krulik dan
Rudnick (1998 part 2):”A problem is a
situation, quantitative or otherwise, that
confronts an individual or group of
individuals, that requires resolution, and for
which the individual sees no apparent path to
obtaining the solutions”. Pernyataan ini dapat
diartikan sebagai suatu masalah jika sebuah
situasi, tentang kuantitas atau lainnya yang
dihadapi oleh seorang individu atau
kelompok yang memerlukan penyelesaian,
yang mana individu memandang tidak ada
cara untuk memperoleh penyelesaian.
Hudoyo (1988) menyatakan bahwa soal/
pertanyaan disebut masalah tergantung
kepada pengetahuan yang dimiliki penjawab.
Pada materi matematika suatu soal atau
pertanyaan merupakan suatu masalah apabila
soal atau pertanyaan tersebut menantang
untuk diselesaikan atau dijawab, dan prosedur
untuk
menyelesaikannya
atau
menjawabannya tidak dapat dilakukan secara
rutin. Menurut Cooney (1975: 242) berikut:
“… for a question to be a problem, it must
present a challenge that cannot be resolved
by some routine procedure known to the
student.” Hal ini berarti, jika ada seseorang
belum mengetahui „prosedur rutin‟ untuk
menyelesaikan soal namun ia tertantang
untuk menyelesaikannya, maka soal tadi
terkategori sebagai „masalah‟.
Pentingnya Pemecahan Masalah,
menurut Gagne (dalam Mulyasa 2009),
menyatakan bahwa kalau seorang peserta

didik dihadapkan pada suatu masalah, pada
akhirnya mereka bukan hanya sekedar
memecahkan masalah, tetapi juga belajar
sesuatu yang baru. Pemecahan masalah
merupakan proses yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah. Sebagaimana yang
didefinisikan Mayer (1983), pemecahan
masalah merupakan suatu proses dengan
banyak langkah si pemecah masalah harus
menemukan hubungan antara pengalaman
masa lalunya dengan masalah yang sekarang
dihadapinya dan kemudian bertindak untuk
menyelesaikannya.
Menurut
Polya
(1973)
mengembangkan empat tahap pemecahan
masalah, dengan langkah-langkah yang dapat
diuraikan sebagai berikut: 1) Memahami
masalah, 2) Merencanakan penyelesaian
masalah,
3)
Melaksanakan
rencana
penyelesaian masalah, 4) Memeriksa
kembali/mengecek hasil. Menurut Ruseffendi
(2006) bahwa dalam pemecahan masalah
dilakukan melalui lima langkah antara lain: 1)
menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih
jelas; 2) menyatakan masalah dalam bentuk
yang operasional (dapat dipecahkan); 3)
mengetes hipotesis-hipotesis alternatif dan
prosedur kerja yang diperkirakan baik untuk
dipergunakan dalam memecahkan masalah;
4) mengetes hipotesis dan melakukan kerja
untuk memperoleh hasilnya (pengumpulan
data, pengolahan data, dll); dan 5) memeriksa
kembali (mengecek) apakah hasil yang
diperoleh benar; mungkin memilih pula
pemecahan yang paling baik.
Berdasarkan beberapa pendapat
diilustrasikan proses pemecahan masalah
gambar berikut:
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Masalah

perumusan

Kalimat Matematika
penyelesaian

pengecekan

Penyelesaian secara
Matematika

Jawaban Masalah
interpretasi

6. Gender
Pengertian gender adalah suatu si
fat yang melekat pada kaum laki-laki
maupun perempuan yang dikonstruksi secara
sosial maupun kultural. Beberapa pengertian
para
ahli
menurut
Jagtenberg
dan
D'Alton (1995), “gender and sex are not the
some thing. Gender specifically refers to the
social meanings attached to biological
differences. The way we see ourselves and the
way we interact are affected by our
internalisation of values and assumptions
about gender”. Dari pendapat ini dapat
diartikan bahwa gender dan seks yang tidak
sama, gender khusus mengacu pada makna
sosial yang melekat pada perbedaan biologis.
Cara kita melihat diri kita dan cara kita
berinteraksi dipengaruhi oleh internalisasi
nilai-nilai dan asumsi tentang gender. Konsep
gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis
kelamin
merupakan
penafsiran
atau
pembagian dua jenis kelamin manusia (lakilaki dan perempuan) yang ditentukan secara
biologis, tidak dapat dipertukarkan, kodrat
dan ketentuan Tuhan. Gender juga sering kali
diidentikan dengan jenis kelamin atau sex.
Sebagaimana dalam kamus Oxford Leanert‟s
Pocket. Gender berasal dari bahasa inggris ”
grouping into male and female; sex”. Gender
merupakan pengelompokkan kedalam jenis
kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

7.

Keterkaitan
antara
penalaran
relasional, kemampuam matematika
dan gender dalam
pemecahan
masalah.
Penalaran relasional merupakan
suatu penalaran yang melibatkan pernyataan
antar konsep yang mencakup bagaimana
peryataan-pernyataan dan sifat-sifat logis
tersebut secara mental direpresentasikan.
Representasi yang dimunculkan berupa
skema/ model mental yang digunakan untuk
mengkonstrusi teoritis/ abstrak variabel
entitas kognitif yang ada untuk menjawab
permasalahan matematika. Permasalahan
yang ada dicari relasi dan sifat-sifat logika,
perimbangan ketika bernalar serta hubungan
antar orde satu dan orde dua (atau lebih).
Kemampuan matematika setiap mahasiswa
akan
berbeda-beda,
tergantung
dari
kemampuan
pemahaman
matematis,
kemampuan
penalaran
matematika,
kemampuan penalaran induktif, kemampuan
komunikasi matematika, kemampuan berpikir
analitis, kemampuan berpikir kreatif, dan
kemampuan analogi matematik.
Pada dasarnya ada beberapa faktor
yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktorfaktor
tersebut
antara
lain adalah faktor intern yang merupakan
faktor yang timbul dari dalam diri individu itu
sendiri, faktor intern yaitu kecedersan atau
intelegensi, bakat, minat dan motivasi. Faktor
berikutnya adalah faktor ekstern yaitu faktorfaktor yang dapat mempengaruhi prestasi
belajar yang sifatnya diluar diri individu,
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yaitu
beberapa
pengalaman,
keadaan
keluarga, dan lingkungan sekitarnya.
Gambaran
pemetaan
antara
perbedaan jenis kelamin, kemampuan

Kemampuan
Matematika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

matematika
dan
penalaran
dijelaskan pada bagan berikut :

relasional

Kemampuan Penalaran
Kemampuan Pemahaman
Kemampuan Koneksi
Kemampuan Komunikasi
Kemampuan Berpikir Analitis
Kemampuan Berpikir Kreatif
Kemampuan Analogi

Pemecahan
Masalah
matematika

Penalaran
Relasional

Masalah
Matematika

Bernalar
Logis

Perbedaan
Gender

1. Kemampuan Kognitif
2. Penguasaan
pengetahuan.matematika
3. Ketrampilan Intelektual
4. Strategi pemecahan masalah
dan Aplikasi matematika

Analitis

Aspek penalaran relasional
1.Representasi model mental (kontruksi/abstrak )
2. Mencari hubungan kesamaan (perbedaan) antar orde dalam
representasi mental
3. Menjawab tiga pertanyaan antara lain: 1).Relasi dan sifat-sifat
logika 2).Pertimbangan bernalar 3). Proses mental saat
bernalar

Pada bagian ini, digambarkan
Penalaran Relasional yang dibangun dari
keterkaitan antara masalah, matematika dan

inferensi seseorang pada pengambilan
keputusan terhadap masalah yang diberikan.

Representasi
model mental

Pertimbangan bernalar
Hubungan kesamaan (perbedaan)
antar orde satu dengan orde dua (atau
lebih)
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PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka
penulis
memandang
bahwa
terdapat
perebedaan gender, kemampuan matematika
dan penalaran relasional, mengkaitkan satu
permasalahan dengan permasalahn lain
berpengaruh dan memunculkan perbedaan
model mental dalam memecahkan masalah
matematika.
Beberapa hal yang akan muncul terkait
dengan
penalaran
relasional
dalam
representasi mental antara lain : 1).
Representasi skema bisa berupa konstruksi
teoritis atau abstrak variabel entitas kognitif.
2) Tiga hal pada penalaran relasional yang
dilakukan. a). Bagaimana relasi dan sifat-sifat
logika ditunjukkan secara mental. b).
Pertimbangan apa ketika mereka bernalar
tentang relasi dan c). Proses mental apa yang
muncul pada penalaran. 3) Mencari hubungan
kesamaan (perbedaan) antar orde satu dengan
orde dua (atau lebih).
Selanjunya penalaran relasional dapat
direpresentasikan dalam empat hal: Reading
for meaning, Speaking for meaning, Writing
for meaning dan inferensi.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas,
Pengembangan pikiran dapat dilakukan
melalui
pemahaman,
mengkomunikasikan dan pemecahan
masalah.
Pengembangan
melalui
pemahaman/ memahami dilakukan pada
saat belajar matematika, harus benarbenar mengerti bahwa materi-materi yang
dipelajari
tidak
hanya
dihapal.
Kemampuan mengkomunikasikan dapat
diartikan sebagai suatu kemampuan
dalam
menyampaikan
sesuatu.
Sedangkan
pemecaham
masalah
matematika dapat dilakukan dengan
mengkaitkan/
merelasikan
antara
pernyataan-pernyataan yang ada untuk
mendapatkan akhir/ menarik kesimpulan.
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