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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual  

a. Kemampuan Generalisasi Matematis 

 Adjie (2008) menyebutkan penalaran induktif adalah kemampuan 

seseorang dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum melalui melalui 

pernyataan yang bersifat khusus. Penalaran yang menggunakan pendekatan 

induktif pada prinsipnya menyelesaikan persoalan (masalah) matematika 

tanpa memakai rumus (dalil), melainkan dimulai dengan memperhatikan 

data/soal. Dari data/soal tersebut diproses sehingga berbentuk kerangka/pola 

dasar tertentu yang dicari sendiri, sedemikian rupa sehingga dapat menarik 

kesimpulan. Keraf (1992) menyatakan generalisasi merupakan bagian dari 

penalaran induktif. 

Keraf (1992) juga menyatakan generalisasi merupakan proses 

penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk 

menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua 

fenomena tadi. Generalisasi akan mempunyai makna yang penting, jika 

kesimpulan yang diturunkan dari sejumlah fenomena tadi bukan saja 

mecakup semua fenomena itu, tetapi juga harus berlaku pada fenomena-

fenomena lain yang sejenis belum diselidiki. 

Mundiri (2010) menjelaskan bahwa generalisasi juga disebut sebagai 

suatu proses berpikir yang mendahului penyelidikan atas fenomena-

fenomena yang khusus dalam jumlah yang cukup banyak untuk menuju 
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kepada suatu kesimpulan umum mengenai semua hal yang terlibat. 

Sehingga hukum yang disimpulkan dari fenomena yang diselidiki berlaku 

bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. 

Menurut NCTM (2000) mendeskripsikan proses generalisasi adalah 

mencatat keteraturan dan memformulasikan konjektur. Selain itu, menurut 

Stacey (Hashemi, 2013) generalisasi adalah metode untuk membantu 

menutupi jarak antara pengetahuan sebelumnya dan gagasan baru, karena 

generalisasi dapat membuat hubungan dari pengetahuan sebelumnya untuk 

mencapai konsep terkait baru. 

Generalisasi juga diartikan penalaran yang menyimpulkan suatu 

konklusi yang bersifat umum dari premis-premis yang berupa proposisi 

empirik (Soekadijo, 1985). Sejalan dengan hal-hal tersebut Surajiyo (2006) 

mengemukakan generalisasi sebagai penalaran yang menyimpulkan suatu 

kesimpulan bersifat umum dari premis premis yang berupa proposisi 

empiris.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

generalisasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menalar yang 

bertujuan untuk mengambil suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang 

mendasarinya. 

Soekadijo (1985) mengemukakan suatu proposisi dapat dikatakan 

generalisasi apabila memenuhi tiga syarat, yaitu : 

1. Generalisasi harus tidak  terbatas secara numerik, artinya generalisasi 

tidak boleh terikat kepada jumlah tertentu. 
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2. Generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal, artinya 

generalisasi tidak boleh terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi harus 

berlaku di mana saja dan kapan saja 

3. Generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Yang dimaksud 

dengan ‘dasar pengandaian’ adalah : dasar dari yang disebut ‘contary-to-

facts conditionals’ atau ‘unfulfilled conditionals’. 

Adapun tahapan kemampuan generalisasi matematis menurut Mason 

(Lestari dan Yudhanegara, 2015) terdiri dari 4 yaitu : 

1) Mengenal sebuah aturan atau pola 

Pada tahap ini siswa baru sampai pada tahap mengenal suatu aturan atau 

pola. Pada tahap ini siswa juga telah mampu mempresepsi atau 

mengidentifikasi pola. Selain itu siswa telah mengetahui bahwa masalah 

yang disajikan dapat diselesaikan menggunakan aturan atau pola. 

2) Menguraikan sebuah aturan atau pola 

Pada tahap ini siswa telah mampu menggunakan hasil identifikasi pola 

untuk menentukan struktur data berikutnya. Pada tahap ini siswa juga 

telah mampu menguraikan sebuah aturan atau pola. 

3) Menghasilkan sebuah aturan atau pola  

Pada tahap ini siswa telah mampu menghasilkan sebuah aturan dan pola 

umum serta mampu memformulasikan kemumumam secara numerik atau 

verbal. 
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4) Menerapkan aturan atau pola   

Pada tahap ini siswa telah mampu menggunakan hasil generalisasi untuk 

menyelesaikan masalah, dan siswa telah mampu menerapkan aturan atau 

pola dari persoalan. 

Berdasarkan tahapan generalisasi di atas, maka dalam penelitian ini 

indikator kemampuan generalisasi matematis yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Generalisasi Matematis 

Kemampan Generalisasi Indikator 

Mengenal sebuah aturan atau 

pola  

Siswa mampu mengenal suatu 

aturan atau pola dan mampu 

mengidentifikasinya. 

Menguraikan sebuah aturan 

atau pola 

 

Siswa mampu menggunakan hasil 

identifikasi pola untuk menentukan 

struktur/ data berikutnya. 

Menghasilkan sebuah aturan 

atau pola  

 

Siswa mampu menghasilkan pola 

umum serta memformulasikan 

keumuman secara numerik. 

Menerapkan aturan atau pola   

 

Siswa mampu menggunakan pola 

umum secara numerik untuk 

menyelesaikan masalah. 
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b. Disposisi matematis  

Menurut Kilpatrick (2001) disposisi matematis (mathmatical 

disposition) merupakan sikap produktif atau sikap positif serta kebiasaan 

untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang logis dan berfaedah. 

Sedangkan NCTM (2000) mengemukakan bahwa disposisi matematik 

menunjukan rasa percaya diri, ekspektasi, dan metakognisi, perhatian serius 

dalam belajar matematika, kegigihan dalam menghadapi dan menyelesaikan 

masalah, rasa ingin tahu yang tinggi serta kemampuan berbagi pendapat 

dengan orang lain.   

Menurut Sumarmo (2014) disposisi matematik (mathematical 

disposition) merupakan kecendrungan, keinginan, kesadaran, dedikasi yang 

kuat pada diri siswa untuk berpikir dan berbuat secara matematik dengan 

cara yang positif. Menurut Maxwell (2001) disposisi terdiri dari (1) 

inclination (kecendrungan) yaitu bagaimana sikap siswa terhadap tugas-

tugas, (2) sensitivy (kepekaan) yaitu bagaimana kesiapan siswa dalam 

menghadapi tugas, (3) ability (kemampuan) yaitu bagaimana siswa fokus 

untuk menyelesaikan tugas secara lengkap dan (4) enjoyment  (kesenangan) 

yaitu bagaimana tingkah laku siswa dalam menyelesaikan tugas. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) terdapat beberapa indikator 

disposisi matematis yaitu (1) rasa percaya diri dalam menggunakan 

matematika. (2) fleksibilitas dalam menyelidiki, gagasan matematis dan 

berusaha mencari metode alternatif dalam menyelesaikan masalah (3) tekun 

mengerjakan tugas matematika (4) memiliki minat, rasa ingin tahu, dan 
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daya temu dalam melakukan tugas matematika (5) memonitor dan 

merefleksikan penalaran mereka sendiri (6) menilai aplikasi matematika ke 

situasi lain dalam matematika dan pengalaman sehari-hari (7) mengapresiasi 

peran matematika dalam kultur dan nilai matematika sebagai alat dan 

sebagai bahasa. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan peneliti 

menyimpulkan bahwa disposisi matematis merupakan kecendrungan, 

keinginan, kesadaran, dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk berpikir dan 

berbuat secara matematik dengan cara yang positif. Berdasarkan hal tersebut 

maka indikator disposisi yang peneliti gunakan yaitu : 

1) Rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika, menyelesaikan 

masalah, memberi alasan dan mengkomunikasikan gagasan. 

2) Fleksibilitas dalam menyelidiki, gagasan matematis dan berusaha 

mencari metode alternatif dalam menyelesaikan masalah. 

3) Gigih, tekun dalam mengerjakan tugas matematika. 

4) Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam melakukan tugas 

matematika.  

5) Merefleksi pemikiran dan kinerja 

6) Mengaplikasikan peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Penghargaan terhadap peran matematika. 

Dari ketujuh indikator disposisi di atas, akan disusun menjadi 

beberapa nomor pertanyaan positif dan beberapa nomor pertanyaan yang 
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negatif. Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket yang 

diambil dari Qodriah (Hendriana 2014).   

B. Penelitian  Relevan 

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. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sunendar (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pembelajaran konsektual dapat digunakan untuk mengembangkan disposisi 

matematika peserta didik. Hal ini tergambar pada langkah-langkah 

pembelajarannya. Pada langkah Relating, mengembangkan rasa ingin tahu, 

pada langkah Experiencing mengembangkan rasa percaya diri peserta didik, 

pada langkah Applying mengembangkan kegigihan dan ketekunan peserta 

didik, pada langkah Cooperating mengembangkan fleksibilitas dan 

keterbukaan dalam berpikir dan langkah Transfering mengembangkan 

kemampuan memonitor proses bepikir dan kinerja sendiri (reflektif).  

Kesamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas yaitu 

sama-sama menggunakan kemampuan generalisasi matematis dan juga 

disposisi matematis. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada 

pengambilan subjek, tempat penelitian dan indikator yang digunakan. 
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C. Kerangka Pikir 

Generalisasi merupakan bagian dari penalaran induktif. Penalaran 

induktif  diartikan sebagai proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum 

(general) berdasar pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar 

(Shadiq,2009). Sedangkan disposisi matematik merupakan suatu sikap 

dimana siswa memiliki rasa percaya diri, minat, rasa ingin tahu, 

fleksibilitas, bergairah, daya temu dan juga dapat merefleksikan, 

mengaplikasikan serta dapat berbagi pendapat dengan orang lain. 

Singkatnya, disposisi matematis merupakan kecenderungan siswa berfikir 

dan bertindak secara matematik dengan cara yang positif. Di dalam proses 

bernalar dan berpikir memerlukan tindakan yang positif dari siswa dalam 

memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini berarti antara disposisi 

matematis dan kemampuan generalisasi matematis memiliki keterkaitan. 

Disposisi matematis yang baik pada siswa dapat mendukung kemampuan 

generalisasi siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. 
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Penelitian 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. 

      
        

        
         

Masalah yang dihadapi siswa SMP Muhammadiyah 
Sumbang ketika menghadapi soal generalisasi matematis 
adalah siswa belum bisa memahami soal dan siswa 
kesulitan dalam mengidentifikasi suatu pola terutama siswa 
kelas VII 

Disposisi 
Matematis 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

Indikator Kemampuan Generalisasi : 

1. Siswa mampu mengenal suatu aturan 
atau pola dan mampu 
mengidentifikasinya. 

2. Siswa mampu menggunakan hasil 
identifikasi pola untuk menentukan 
struktur/ data berikutnya. 

3. Siswa mampu menghasilkan pola 
umum serta memformulasikan 
keumuman baik secara numerik 
maupun verbal. 

4. Siswa mampu menggunakan pola 
umum secara numerik atau verbal 
untuk menyelesaikan masalah. 

Deskripsi Kemampuan Generalisasi 

Ditinjau dari Disposisi Matematis 

Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah Sumbang. 
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