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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka 

pada bab ini akan dikemukakan pembahasan hasil peneltian berdasarkan hasil 

analisis deskriptif. Berikut pembahasan hasil tes tulis tentang Kemampuan 

Penalaran Induktif Matematis Siswa Ditinjau dari Kemampuan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Siswa Kelas 

VIII C MTs Darul Huda Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2017/2018. 

A. Kemampuan Penalaran Induktif Matematis Siswa pada Kelompok 

Berkemampuan Tinggi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara, siswa yang 

memiliki kemampuan akademis tinggi mampu memperkirakan proses solusi dan 

metode yang akan digunakan dengan baik dan dapat memberikan penjelasan. Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan bahwa aspek kemampuan penalaran 

matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan proses solusi. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika 

tinggi mampu memperkirakan proses solusi dengan baik dan mampu menjelaskan 

rencana yang telah dibuat.
87

 Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan 

pernyataan bahwa salah satu indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang 

akan diukur meliputi siswa mampu menduga rumus, tahap ini merujuk pada 

kegiatan siswa dalam menentukan rumus yang sesuai namun masih disertai 
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keraguan. Dalam penelitian yang telah dilakukan siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi mampu menduga rumus yang akan digunakan dengan baik.
88

  

Sumarmo juga mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek 

kemampuan penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi 

memperkirakan proses solusi.
89

 Berbeda dengan pernyataan bahwa aspek 

kemampuan penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan 

memperkirakan solusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa mengalami 

kesulitan dalam memperkirakan solusi.
90

  

Siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi belum mampu 

memperkirakan jawaban dari soal yang diberikan. Siswa belum mampu 

memperkirakan jawaban tanpa terlebih dahulu menghitungnya. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa aspek kemampuan 

penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan 

jawaban. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi belum mampu memperkirakan jawaban dari tes yang 

diberikan.
91

 Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang 

mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan diukur 

meliputi kemampuan memperkirakan jawaban. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa mengalami kesulitan dalam memperkirakan jawaban.
92

 Berbeda 

dengan pernyataan dari Sumarmo yang mengemukakan aspek kemampuan 
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penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi memperkirakan 

jawaban.
93

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi mampu menggunakan pola 

hubungan untuk menganalisis situasi dengan baik. Siswa mampu membuat bentuk 

matematika dari informasi-informasi yang terdapat pada soal. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Bjuland. Bjuland menggambarkan aktivitas 

bernalar matematik dengan menganalisis situasi-situasi matematik, memprediksi, 

membangun argumen-argumen secara logis, dan mengevaluasi.
94

 Sumarmo juga 

mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi menggunakan pola 

hubungan untuk menganalisis situasi.
95

 Selain itu, hal tersebut juga didukung 

dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa salah satu indikator kemampuan 

penalaran induktif siswa yang akan diukur meliputi siswa mampu mencari dan 

menduga pola, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa dalam mencari pola yang 

sesuai berdasarkan informasi yang diberikan pada soal. Dalam penelitian yang 

telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika tinggi
, 

siswa mampu 

mencari dan menduga pola dengan baik.
96

 

Pernyataan lain yang juga mendukung mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan 

proses solusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi mampu menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis 
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situasi yang dihadapi dengan melakukan manipulasi matematika yaitu menulskan 

pernyataan-pernyataan dalam soal menjadi kalimat matematika.
97

 Berbeda dengan 

pernyataan yang mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis 

yang akan diukur meliputi kemampuan merancang pola suatu masalah 

berdasarkan kondisi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa kesulitan 

dalam merancang pola suatu masalah berdasarkan kondisi.
98

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi mampu melakukan 

generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang 

teramati dengan baik. Siswa mampu menggunakan metode yang lebih sederhana 

dan umum digunakan. Generalisasi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan 

merupakan unsur yang penting dalam penalaran induktif matematis.
99

 Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Gardner. Menurut Gardner penalaran matematis 

merupakan kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis atau 

mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah 

tidak rutin.
100

 Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari 

Mullis. Mullis menyatakan bahwa penalaran matematis mencakup kemampuan 

menemukan konjektur, analisis, evaluasi, generalisasi, koneksi, sintesis, 

pemecahan masalah tidak rutin, dan justifikasi atau pembuktian. Semua 
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kemampuan tersebut tidak muncul secara sendiri-sendiri melainkan saling 

berkaitan satu dengan lainnya.
101

  

Sumarmo juga mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek 

kemampuan penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi 

generalisasi, penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang 

teramati.
102

 Pernyataan lain mengemukakan bahwa salah satu indikator 

kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur meliputi siswa mampu 

melakukan generalisasi, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa dalam membuat 

suatu kesimpulan atau rumus yang bersifat umum. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika tinggi mampu membuat rumus 

umum.
103

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi mampu melakukan 

analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data, konsep, atau 

proses dengaan baik. Siswa mampu mengasah kemampuan berpikir dalam 

menentukan metode yang sesuai dengan informasi-informasi yang diketahui 

dalam soal. Analogi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan merupakan unsur 

yang penting dalam penalaran induktif matematis.
104

 Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan dari Kepler yang menyatakan kemampuan menganalogikan 

sesuatu bisa dijadikan petunjuk yang sangat diyakini seseorang dalam 

menyelesaikan masalah yang memiliki unsur serupa.
105

 Holyoak menyatakan inti 

dari penggunaan analogi dalam pembelajaran matematika adalah untuk 
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memecahkan masalah dengan cara siswa menerapkan pengetahuan yang sudah 

diketahui untuk memecahkan masalah baru. Selain itu, Hosman dan Akhadiah 

menyatakan proses penalaran salah satunya dengan analogi yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan persamaan pada aspek-aspek yang penting antara dua hal 

atau gejala.
 106

 Sumarmo juga mendukung pernyataan tersebut dengan 

mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan 

data, konsep, atau proses.
107

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi mampu melakukan 

transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat khusus yang satu 

diterapkan pada kasus khusus lainnya dengan baik. Transduktif tergolong pada 

berpikir tingkat rendah dalam penalaran induktif matematis.
108

 Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Artzt dn Taloz-Femia merumuskan bahwa 

penalaran matematik adalah bagian berpikir matematika yang meliputi membuat 

perumusan dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan 

bagaimana gagasan tersebut saling terkait.
109

 Sumarmo juga mendukung 

pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif 

matematis yang harus dipenuhi meliputi transduktif, yaitu menarik kesimpulan 

dari satu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus 

lainnya.
110
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B. Kemampuan Penalaran Induktif Matematis Siswa pada Kelompok 

Berkemampuan Sedang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara, siswa yang 

memiliki kemampuan akademis sedang belum mampu memperkirakan proses 

solusi dan metode yang akan digunakan dengan baik dan dapat memberikan 

penjelasan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang mengungkapkan 

bahwa salah satu indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur 

meliputi siswa mampu menduga rumus, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa 

dalam menentukan rumus yang sesuai namun masih disertai keraguan. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika sedang 

belum mampu menduga rumus yang akan digunakan dengan baik.
111

 Pernyataan 

lain mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan 

diukur meliputi kemampuan memperkirakan solusi. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa mengalami kesulitan dalam memperkirakan solusi.
112

 

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa aspek 

kemampuan penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan 

memperkirakan proses solusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa 

dengan kemampuan matematika sedang mampu memperkirakan proses solusi 

dengan baik dan mampu menjelaskan rencana yang telah dibuat.
113

 Sumarmo juga 

mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan 
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penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi memperkirakan proses 

solusi.
114

  

Siswa yang memiliki kemampuan akademis sedang belum mampu 

memperkirakan jawaban dari soal yang diberikan. Siswa belum mampu 

memperkirakan jawaban tanpa terlebih dahulu menghitungnya. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa aspek kemampuan 

penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan 

jawaban. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan 

matematika sedang belum mampu memperkirakan jawaban dari tes yang 

diberikan.
115

 Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang 

mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan diukur 

meliputi kemampuan memperkirakan jawaban. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa mengalami kesulitan dalam memperkirakan jawaban.
116

 Berbeda 

dengan pernyataan dari Sumarmo yang mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi memperkirakan 

jawaban.
117

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis sedang mampu menggunakan 

pola hubungan untuk menganalisis situasi dengan baik. Siswa mampu membuat 

bentuk matematika dari informasi-informasi yang terdapat pada soal. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Bjuland. Bjuland menggambarkan aktivitas 

bernalar matematik dengan menganalisis situasi-situasi matematik, memprediksi, 
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membangun argumen-argumen secara logis, dan mengevaluasi.
118

 Sumarmo juga 

mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi menggunakan pola 

hubungan untuk menganalisis situasi.
119

 Pernyataan lain mengemukakan bahwa 

salah satu indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur 

meliputi siswa mampu mencari dan menduga pola, tahap ini merujuk pada 

kegiatan siswa dalam mencari pola yang sesuai berdasarkan informasi yang 

diberikan pada soal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan 

kemampuan matematika sedang mampu mencari dan menduga pola dengan 

baik.
120

 

Hal terebut berbeda dengan pernyataan yang mengemukakan aspek 

kemampuan penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan 

memperkirakan proses solusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa 

dengan kemampuan matematika sedang belum mampu menggunakan pola dan 

hubungan untuk menganalisis situasi yang dihadapi dengan baik. Siswa belum 

mampu melakukan manipulasi matematika yaitu menulskan pernyataan-

pernyataan dalam soal menjadi kalimat matematika.
121

 Selain itu, pernyataan lain 

mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan diukur 

meliputi kemampuan merancang pola suatu masalah berdasarkan kondisi. Dalam 
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penelitian yang telah dilakukan, siswa kesulitan dalam merancang pola suatu 

masalah berdasrkan kondisi.
122

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis sedang belum mampu melakukan 

generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang 

teramati dengan baik. Siswa mampu menggunakan metode yang lebih sederhana 

dan umum digunakan. Generalisasi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan 

merupakan unsur yang penting dalam penalaran induktif matematis.
123

 Siswa 

dengan kemampuan sedang belum mampu melakukan generalisai, hal tersebut 

juga didukung dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa salah satu 

indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur meliputi siswa 

mampu melakukan generalisasi, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa dalam 

membuat suatu kesimpulan atau rumus yang bersifat umum. Dalam penelitian 

yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika sedang belum 

mampu membuat rumus umum.
124

 

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari Gardner. Menurut 

Gardner penalaran matematis merupakan kemampuan menganalisis, 

menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang 

tepat dan menyelesaikan masalah tidak rutin.
125

 Selain itu, pernyataan tersebut 

juga berbeda dari pernyataan Mullis yang menyatakan bahwa penalaran matematis 

mencakup kemampuan menemukan konjektur, analisis, evaluasi, generalisasi, 
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koneksi, sintesis, pemecahan masalah tidak rutin, dan justifikasi atau pembuktian. 

Semua kemampuan tersebut tidak muncul secara sendiri-sendiri melainkan saling 

berkaitan satu dengan lainnya.
126

 Berbeda pula dengan pernyataan Sumarmo yang 

mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi generalisasi, penarikan kesimpulan umum berdasarkan 

sejumlah data yang teramati.
127

  

Siswa yang memiliki kemampuan akademis sedang cukup mampu melakukan 

analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data, konsep, atau 

proses. Siswa cukup mampu mengasah kemampuan berpikir dalam menentukan 

metode yang sesuai dengan informasi-informasi yang diketahui dalam soal. 

Analogi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan merupakan unsur yang penting 

dalam penalaran induktif matematis.
128

 Hal tersebut didukung dengan pernyataan 

dari Kepler yang menyatakan kemampuan menganalogikan sesuatu bisa dijadikan 

petunjuk yang sangat diyakini seseorang dalam menyelesaikan masalah yang 

memiliki unsur serupa.
129

 Holyoak menyatakan inti dari penggunaan analogi 

dalam pembelajaran matematika adalah untuk memecahkan masalah dengan cara 

siswa menerapkan pengetahuan yang sudah diketahui untuk memecahkan masalah 

baru. Selain itu, Hosman dan Akhadiah menyatakan proses penalaran salah 

satunya dengan analogi yaitu menarik kesimpulan berdasarkan persamaan pada 

aspek-aspek yang penting antara dua hal atau gejala.
 130

 Sumarmo juga 

mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan 
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penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi analogi, yaitu 

penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data, konsep, atau proses.
131

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis sedang cukup mampu melakukan 

transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat khusus yang satu 

diterapkan pada kasus khusus lainnya. Transduktif tergolong pada berpikir tingkat 

rendah dalam penalaran induktif matematis.
132

 Hal tersebut didukung dengan 

pernyataan dari Artzt dn Taloz-Femia merumuskan bahwa penalaran matematik 

adalah bagian berpikir matematika yang meliputi membuat perumusan dan 

menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan 

tersebut saling terkait.
133

 Sumarmo juga mendukung pernyataan tersebut dengan 

mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat 

khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya.
134

 

 

 

C. Kemampuan Penalaran Induktif Matematis Siswa pada Kelompok 

Berkemampuan Rendah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara, siswa yang 

memiliki kemampuan akademis rendah belum mampu memperkirakan proses 

solusi dan metode yang akan digunakan dengan baik dan dapat memberikan 

penjelasan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang mengungkapkan 

bahwa salah satu indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur 
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meliputi siswa mampu menduga rumus, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa 

dalam menentukan rumus yang sesuai namun masih disertai keraguan. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika rendah 

belum mampu menduga rumus yang akan digunakan dengan baik.
135

 Pernyataan 

lain mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan 

diukur meliputi kemampuan memperkirakan solusi. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa mengalami kesulitan dalam memperkirakan solusi.
136

 

Pernyataan lain juga menyatakan bahwa aspek kemampuan penalaran 

matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan proses solusi. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika 

rendah belum mampu memperkirakan proses solusi dengan baik dan mampu 

menjelaskan rencana yang telah dibuat.
137

 Berbeda dengan pernyaataan Sumarmo 

yang mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi memperkirakan proses solusi.
138

  

Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah belum mampu 

memperkirakan jawaban dari soal yang diberikan. Siswa belum mampu 

memperkirakan jawaban tanpa terlebih dahulu menghitungnya. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa aspek kemampuan 

penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan memperkirakan 

jawaban. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan 

matematika rendah belum mampu memperkirakan jawaban dari tes yang 
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diberikan.
139

 Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang 

mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan diukur 

meliputi kemampuan memperkirakan jawaban. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan, siswa mengalami kesulitan dalam memperkirakan jawaban.
140

 Berbeda 

dengan pernyataan dari Sumarmo yang mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi memperkirakan 

jawaban.
141

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah mampu menggunakan 

pola hubungan untuk menganalisis situasi dengan baik. Siswa mampu membuat 

bentuk matematika dari informasi-informasi yang terdapat pada soal. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Bjuland. Bjuland menggambarkan aktivitas 

bernalar matematik dengan menganalisis situasi-situasi matematik, memprediksi, 

membangun argumen-argumen secara logis, dan mengevaluasi.
142

 Sumarmo juga 

mendukung pernyataan tersebut dengan mengemukakan aspek kemampuan 

penalaran induktif matematis yang harus dipenuhi meliputi menggunakan pola 

hubungan untuk menganalisis situasi.
143

 Selain itu, hal tersebut juga didukung 

dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa salah satu indikator kemampuan 

penalaran induktif siswa yang akan diukur meliputi siswa mampu mencari dan 

menduga pola, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa dalam mencari pola yang 

sesuai berdasarkan informasi yang diberikan pada soal. Dalam penelitian yang 
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telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika rendah mampu mencari 

dan menduga pola dengan baik.
144

 

Hal terebut berbeda dengan pernyataan yang mengemukakan aspek 

kemampuan penalaran matematis yang akan diukur meliputi kemampuan 

memperkirakan proses solusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, siswa 

dengan kemampuan matematika rendah belum mampu menggunakan pola dan 

hubungan untuk menganalisis situasi yang dihadapi dengan baik. Siswa belum 

mampu melakukan manipulasi matematika yaitu menulskan pernyataan-

pernyataan dalam soal menjadi kalimat matematika.
145

 Selain itu, pernyataan lain 

mengungkapkan bahwa aspek kemampuan penalaran matematis yang akan diukur 

meliputi kemampuan merancang pola suatu masalah berdasarkan kondisi. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan, siswa kesulitan dalam merancang pola suatu 

masalah berdasarkan kondisi.
146

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah belum mampu melakukan 

generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang 

teramati dengan baik. Siswa mampu menggunakan metode yang lebih sederhana 

dan umum digunakan. Generalisasi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan 

merupakan unsur yang penting dalam penalaran induktif matematis.
147

 Siswa 

dengan kemampuan sedang belum mampu melakukan generalisai, hal tersebut 

juga didukung dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa salah satu 

indikator kemampuan penalaran induktif siswa yang akan diukur meliputi siswa 
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mampu melakukan generalisasi, tahap ini merujuk pada kegiatan siswa dalam 

membuat suatu kesimpulan atau rumus yang bersifat umum. Dalam penelitian 

yang telah dilakukan, siswa dengan kemampuan matematika rendah belum 

mampu membuat rumus umum.
148

 

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari Gardner. Menurut 

Gardner penalaran matematis merupakan kemampuan menganalisis, 

menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang 

tepat dan menyelesaikan masalah tidak rutin.
149

 Selain itu, pernyataan tersebut 

juga berbeda dari pernyataan Mullis yang menyatakan bahwa penalaran matematis 

mencakup kemampuan menemukan konjektur, analisis, evaluasi, generalisasi, 

koneksi, sintesis, pemecahan masalah tidak rutin, dan justifikasi atau pembuktian. 

Semua kemampuan tersebut tidak muncul secara sendiri-sendiri melainkan saling 

berkaitan satu dengan lainnya.
150

 Berbeda pula dengan pernyataan Sumarmo yang 

mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi generalisasi, penarikan kesimpulan umum berdasarkan 

sejumlah data yang teramati.
151

  

Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah belum mampu melakukan 

analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data, konsep, atau 

proses. Siswa belum mampu mengasah kemampuan berpikir dalam menentukan 

metode yang sesuai dengan informasi-informasi yang diketahui dalam soal. 

Analogi tergolong pada berpikir tingkat tinggi dan merupakan unsur yang penting 
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dalam penalaran induktif matematis.
152

 Hal tersebut berbeda dari pernyataan 

Kepler yang menyatakan kemampuan menganalogikan sesuatu bisa dijadikan 

petunjuk yang sangat diyakini seseorang dalam menyelesaikan masalah yang 

memiliki unsur serupa.
153

 Berbeda pula dari pernyataan Holyoak yang 

menyatakan inti dari penggunaan analogi dalam pembelajaran matematika adalah 

untuk memecahkan masalah dengan cara siswa menerapkan pengetahuan yang 

sudah diketahui untuk memecahkan masalah baru. Selain itu, berbeda pula dari 

pernnyataan Hosman dan Akhadiah yang menyatakan proses penalaran salah 

satunya dengan analogi yaitu menarik kesimpulan berdasarkan persamaan pada 

aspek-aspek yang penting antara dua hal atau gejala.
 154

 Pernyaataan Sumarmo 

juga berbeda dengan mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif 

matematis yang harus dipenuhi meliputi analogi, yaitu penarikan kesimpulan 

berdasarkan keserupaan data, konsep, atau proses.
155

 

Siswa yang memiliki kemampuan akademis rendah belum mampu melakukan 

transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat khusus yang satu 

diterapkan pada kasus khusus lainnya. Transduktif tergolong pada berpikir tingkat 

rendah dalam penalaran induktif matematis.
156

 Hal tersebut berbeda dengan 

pernyataan dari Artzt dn Taloz-Femia merumuskan bahwa penalaran matematik 

adalah bagian berpikir matematika yang meliputi membuat perumusan dan 

menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan 
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tersebut saling terkait.
157

 Berbeda pula dengan pernyataan Sumarmo yang 

mengemukakan aspek kemampuan penalaran induktif matematis yang harus 

dipenuhi meliputi transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus atau sifat 

khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus lainnya.
158
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