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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan secara umum mempunyai arti yaitu sebagai suatu proses 

kehidupan mengembangkan diri. Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang penting dalam sistem pendidikan. Hal ini terlihat dari setiap 

jenjang pendidikan di Indonesia matematika wajib ada dan menjadi mata 

pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.  

NCTM (2000) menyatakan terdapat lima kemampuan dasar 

matematika yaitu pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan 

bukti (reasoning and proof), komunikasi (communication),  koneksi 

(connection), representasi (representation). Kemampuan penalaran memiliki 

peran penting dalam proses berfikir seseorang. Menurut Suriasumantri 

(2009) ciri utama matematika ialah metode dalam penalaran (reasoning). 

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan 

yang berupa pengetahuan. Penalaran dibagi menjadi dua yaitu penalaran 

deduktif dan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses atau 

aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu 

pernyataan baru yang bersifat umum (general) berdasar beberapa 

pernyataan khusus yang diketahui benar (Shadiq 2009). Menurut Adjie 

(2008) penalaran atau berpikir induktif sebagai kemampuan seseorang 
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dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum melalui pernyataan yang 

bersifat khusus. 

 Menurut Keraf (1992) penalaran induktif dapat dibedakan dalam 

bagian-bagian berikut yaitu : generalisasi, hipotese dan teori, analogi 

induktif, kausal, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

dalam kemampuan penalaran matematis di dalamnya memuat kemampuan 

generalisasi matematis. Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari mata pelajaran 

matematika agar peserta didik memiliki kemampuan menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat ‘generalisasi’, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika (Depdiknas, 2006).  

 Pada dasarnya setiap siswa memiliki kemampuan penalaran, hanya 

saja kemampuan penalaran pada setiap siswa tidaklah sama. Hal ini dapat 

diartikan juga bahwa setiap siswa memiliki kemampuan generalisasi, 

hanya saja tingkatan generalisasinya berbeda. Jika setiap siswa dikatakan 

memiliki kemampuan penalaran maka setiap siswa juga memiliki 

kemampuan generalisasi, karena generalisasi merupakan bagian dari 

penalaran induktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

generalisasi matematis juga sangat penting bagi siswa. 

 Becker dan Rivera (Hashemi, 2013) dalam penelitiannya 

menegaskan bahwa menggunakan generalisasi menjadi masalah yang 
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paling penting dan harus diperkenalkan ke siswa, dianggap penting 

menggunakan generalisasi matematis, karena dalam buku Mason (2010) 

mengungkapkan bahwa generalisasi merupakan darah kehidupan dari 

matematika selain itu generalisasi merupakan salah satu proses berpikir 

matematika yang fundamental/pokok. Beberapa pendapat ahli yang telah 

dijelaskan di atas, maka kemampuan generalisasi sangat penting dan 

sangat bermanfaat untuk proses berpikir matematika siswa.  

 Pembelajaran matematika disiapkan untuk siswa agar sanggup 

menghadapi perubahan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

yang menggunakan pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, dan 

jujur, efektif, dan efisien. Pembelajaran matematika mencakup aspek 

afektif yakni perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan (afektif) 

dalam diri siswa. Sikap yang dimaksud adalah disposisi matematis. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan matematika menurut Permendikbud no. 

21 tahun 2016 yang menyatakan bahwa standar isi disesuaikan dengan 

substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan 

sikap sosial. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas : menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati dan mengamalkan. 

 Menurut Sugilar (2013) sikap dan kebiasaan berpikir yang baik 

pada hakekatnya akan membentuk dan menumbuhkan disposisi matematis. 

Disposisi matematis atau yang disebut sebagai sikap siswa terhadap 

matematika dalam menyelesaikan tugas matematika dengan cara tekun, 

tidak mudah putus asa, percaya diri, merasa tertantang, memiliki rasa ingin 
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tahu yang tinggi, memiliki kemauan cara lain dan merefleksikan terhadap 

cara berpikir yang telah dilakukan. 

 Kemampuan generalisasi dan disposisi matematis merupakan hal 

yang diperlukan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, peran 

utama guru yaitu membantu siswa untuk dapat bernalar dan berpikir dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan sikap positifnya.    

 SMP Muhammadiyah Sumbang merupakan sekolah menengah 

pertama yang beralamat di Jl. Raya Karangcegak Kecamatan Sumbang 

Kabupaten Banyumas. Penerapan kurikulum di sekolah ini masih 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah ini 

merupakan sekolah swasta unggulan di wilayah Kecamatan Sumbang, hal 

ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Sekolah ini berjumlah 14 kelas yaitu 

kelas VII dan IX masing-masing berjumlah 4 kelas dan kelas VIII 

berjumlah 5 kelas. Dalam setiap kelasnya dikelompokkan berdasarkan 

gender, yaitu untuk kelas VII dan IX masing-masing kelas A dan B adalah 

kelompok siswa perempuan dan kelas C dan D adalah kelompok siswa 

laki-laki sedangkan kelas VIII , kelas A dan B adalah kelompok siswa 

perempuan dan kelas C, D dan E adalah kelompok siswa laki-laki.  

 Pada dasarnya siswa memiliki disposisi matematis hanya saja 

disposisi matematis yang dimiliki siswa berbeda-beda. Sama halnya siswa 

di SMP Muhammadiyah Sumbang juga memiliki disposisi matematis yang 

berbeda-beda. Perbedaan disposisi matematis yang dimiliki siswa akan 
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berdampak pada bagaimana siswa dalam menghadapi persoalan 

matematika, salah satunya adalah dalam menghadapi persoalan 

generalisasi matematis. Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

salah satu guru masalah yang dihadapi siswa ketika menghadapi soal 

generalisasi matematis adalah siswa belum bisa memahami soal dan siswa 

kesulitan dalam mengidentifikasi suatu pola terutama siswa kelas VII. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) 

menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikkan soal 

tes generalisasi matematis adalah siswa belum bisa memahami soal, siswa 

kesulitan dalam menentukan strategi yang akan digunakan serta 

mentransformasikannya, terjadi miskonsepsi pada proses pengerjaan soal 

yaitu pada pengoperasian dua bilangan dan sudut atau dengan kata lain 

kurangnya pemahaman pada materi prasyarat dan siswa belum memahami 

apa itu pola. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, perlu 

dilaksanakan penelitian untuk mendeskripsikan Kemampuan Generalisasi  

Matematis Ditinjau dari Disposisi Matematis Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah Sumbang. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada bagaimana deskripsi 

kemampuan generalisasi matematis ditinjau dari disposisi matematis siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah Sumbang pada tahun ajaran 2017/2018. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kemampuan generalisasi matematis ditinjau dari disposisi 

matematis siswa kelas VII SMP Muhammdiyah Sumbang . 

 

D. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Guru  

 Dapat mengetahui sejauh mana kemampuan generalisasi matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan disposisi 

matematis, serta sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

2. Bagi Sekolah  

 Dapat dijadikan referensi untuk melakukan bimbingan yang terkait 

dengan siswa terutama dalam pembelajaran matematika sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti  

 Dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti dalam 

mendeskripsikan atau menggambarkan kemampuan generalisasi 

matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. 
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