
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Susanto, 2015:185). Matematika merupakan salah satu bidang 

studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Belajar matematika merupakan syarat cukup 

untuk melanjutkan pendidikan jenjang keberikutnya. Karena dengan 

belajar matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan 

aktif. Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, 

maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol-simbol itu. 

Pada proses pembelajaran matematika guru dituntut untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika (Susanto, 2015: 186). 

Selain itu guru juga melakukan evaluasi dalam pembelajaran matematika 

dengan menilai kemampuan pemecahan matematika siswa. Guru dapat 

mengetahui siswa mana yang bisa melanjutkan pelajarannya karena sudah 

berhasil menguasai materi, maupun siswa-siswa yang belum berhasil 

menguasai materi. 

Berdasarkan hasil UAS matematika siswa kelas VII D di SMP Negeri 

2 Colomadu tahun 2015/2016 dari 36 siswa yang berhasil mencapai KKM 

sekitar 25%. Hasil wawancara dengan guru mata matematika menjelaskan 

penilaian kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dilihat dari 

proses pembelajaran. Setelah selesai menyampaikan materi, guru 



2 
 

 
 

biasanya memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengetahui apakah 

siswa sudah memahami materi yang sudah disampaikan. Selain itu guru 

juga menilai kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan ulangan harian. Dengan melakukan ulangan harian guru 

dapat mengetahui seberapa paham siswa memahami tentang suatu konsep 

matematika dan seberapa paham siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah dalam pembelajaran matematika.  

Soal tes yang digunakan pada UAS yaitu soal pilihan ganda dan 

uraian. Model penilaian ini biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran 

berlangsung, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir 

semester. Soal tes yang diberikan kepada siswa belum sesuai dengan 

kriteria taksonomi SOLO. Taksonomi SOLO mempunyai tingkatan-

tingkatan dalam membuat soal, dari tingkatan yang mudah, sedang 

sampai tingkatan tinggi. Dengan adanya kriteria tingkatan taksonomi 

SOLO dalam soal tes dapat membantu guru untuk mengetahui bagaimana 

siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika dan 

guru dapat mengetahui tingkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Pada penelitian ini kemampuan matematika siswa akan dinilai dengan 

menggunakan taksonomi SOLO. SOLO adalah singkatan Structure Of 

Learning Outcome (Struktur Hasil Belajar yang Teramati). Menurut 

Biggs & Collis dalam (Suratno, 2014: 178) taksonomi ini didasarkan pada 

studi tentang berbagai bidang konten akademis dan prinsip bahwa, ketika 

siswa belajar, hasil belajar mereka melewati tahap-tahap yang 

kompleksitasnya makin meningkat. Taksonomi SOLO digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

diklasifikasikan menjadi lima tingkatan mulai dari tingkat sederhana 

sampai tingkat tinggi (Putri, 2013). 

Ada beberapa tingkatan dalam taksonomi SOLO yaitu prastruktural, 

unistruktural, multistuktural, relasional dan extended abstrack. Menurut 
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Manibuy (2014) tentang deskripsi kelima tingkatan kemampuan pada 

taksonomi SOLO yaitu: 

1. Tingkat prastruktural, dimana siswa belum memahami soal yang 

diberikan sehingga cenderung tidak memberikan jawaban. 

2. Tingkat unisruktural, dimana siswa menggunakan sepenggal informasi 

yang jelas dan langsung dari soal sehingga dapat menyelesaikan soal 

dengan sederhana dan rapi. 

3. Tingkat multistruktural, dimana siswa menggunakan dua penggal 

informasi atau lebih dari soal yang diberikan untuk menyelesaikan 

soal dengan tepat tetapi tidak dapat menghubungkannya secara 

bersama-sama. 

4. Tingkat relasional, dimana siswa berpikir dengan menggunakan dua 

penggal informasi atau lebih dari soal yang diberikan dan 

menghubungkan informasi-informasi tersebut untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan dengan tepat dan dapat menarik kesimpulan. 

5. Tingkat extended abstract, dimana siswa berpikir induktif dan 

deduktif, menggunakan dua penggal informasi atau lebih dari soal 

yang diberikan dan menghubungkan informasi-informasi tersebut 

kemudian menarik kesimpulan untuk membangun suatu konsep baru 

dan menerapkannya. 

Hasil penelitian Ekawati (2013) menyimpulkan bahwa respon siswa 

pada level extended abstract masih sangatlah rendah. Untuk dapat 

mencapai pada level tertinggi yaitu extended abstract, siswa perlu 

memahami masalah, menggunakan data atau informasi yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dan tepat dalam melakukan perhitungan. 

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa berdasarkan taksonomi SOLO pada kelas VII D di SMP Negeri 2 

Colomadu. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

penelitian yang dapat dikemukakan yaitu: “Bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan taksonomi SOLO?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan 

taksonomi SOLO. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian perlu dirumuskan manfaat penelitian, karena akan 

mengarahkan jalannya penelitian yang akan dilakukan. Adapun manfaat 

dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam suatu 

pembelajaran dalam materi SMP khususnya matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, dapat mengetahui kemampuan matematika siswa dan 

meningkatkan kemampuan matematika siswa. 

c. Bagi kepala sekolah, dapat meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah dan dapat membimbing guru dalam meningkatkan 

kualitas dalam pembelajaran. 

d. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman dalam pembelajaran 

dengan menggunakan taksonomi SOLO untuk menilai kemampuan 

pemecahan masalah siswa.  
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E. Definisi Operasional 

1. Taksonomi SOLO 

Taksonomi SOLO adalah klasifikasi hirarkhis (tingkatan) dimana 

setiap tingkat hasil pembelajaran menjadi fondasi bagi tingkat 

berikutnya (Suratno, 2014: 178). Taksonomi SOLO dibagi menjadi 

beberapa tingkatan, yaitu prastruktural, unistruktural, multistruktural, 

relasional dan extended abstract. Taksonomi SOLO digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah yang diklasifikasikan menjadi lima tingkatan mulai dari 

tingkat sederhana sampai tingkat tinggi (Putri, 2013). 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan 

(Abdurrahman, 2010: 254). Kemampuan pemecahan masalah 

membantu siswa untuk berpikir analitik dalam mengambil suatu 

keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi baru (Cooney 

dalam Soemarmo, 2014). Kemampuan pemecahan masalah 

matematika sebaiknya ditanamkan sejak SD sehingga kemudian hari 

mereka dapat menggunakannya sebagai dasar memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah-langkah dalam memecahkan masalah menurut Polya 

sebagai berikut: 

a. Memahami masalah. 

b. Membuat perencanaan strategi pemecahan masalah. 

c. Melaksanakan perencanaan strategi pemecahan masalah. 

d. Melihat kembali kelengkapan masalah. 

 


