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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar matematika itu penting, Rachmayani (2014: 14) menyatakan 

matematika merupakan ilmu dasar yang sangat bermanfaat, baik dilihat dari 

aspek terapan maupun aspek penalarannya memiliki peranan penting bagi 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pelajaran matematika, 

diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, 

rasional, sistematis, efektif, dan efisien dalam memecahkan suatu masalah 

(Ambarwati: 2011). Oleh karena itu, pentingnya belajar matematika menuntut 

siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal.  

Namun pada kenyataannya, hasil belajar matematika siswa-siswi di 

Indonesia masih sangat kurang. Berdasarkan survei yang dilakukan 

Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2015, 

Indonesia menempati urutan ke-44 dari 45 Negara yang disurvei PISA pada 

kompetensi matematika. Walaupun demikian, Indonesia mengalami kenaikan 

pencapaian pendidikan yang cukup signifikan dari tahun 2012. Rata-rata 

peningkatan pada kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 

403 poin di tahun 2015. Pada kompetensi matematika meningkat dari 375 poin 

menjadi 386, dan kompetensi membaca menunjukkan peningkatan yang belum 

signifikan yaitu dari 396 poin di tahun 2012 hanya menjadi 397 poin di tahun 

2015.  

Menurut Abdurahman (2010: 13), rendahnya hasil belajar matematika 

dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, baik faktor dari dalam diri siswa 

(internal) maupun faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar yang bersumber dari dalam diri siswa antara lain 

kemampuan pemahaman konsep, motivasi, minat, dan sebagainya. Sedangkan 

faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi kualitas pengajaran, kurikulum, 

model pembelajaran, fasilitas, sumber belajar dan suasana belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran 

matematika kelas VII SMP Negeri 2 Baki yang bernama Bapak Wiyono, S.Pd. 
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diperoleh bahwa hasil belajar matematika di SMP tersebut masih rendah. Hal 

tersebut terlihat pada data Laporan Ujian Nasional Kemendikbud tahun 

2014/2015 pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) nomor 3 yaitu; 

Memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta konsep 

hubungan antar sudut dan/atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah SMP Negeri 2 Baki mendapatkan nilai rata-rata 32,04. Dibandingkan 

rata-rata pada tingkat Kabupaten Sukoharjo yaitu 45,46 rata-rata hasil yang 

diperoleh SMP N 2 Baki pada SKL tersebut dapat dikatakan masih sangat 

rendah.  

Bapak Wiyono, S.Pd. menambahkan, rendahnya hasil belajar 

matematika di SMP Negeri 2 Baki disebabkan oleh rendahnya keterampilan 

berpikir matematika. Keterampilan berpikir merupakan salah satu kecakapan 

hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Keterampilan 

berpikir sangat penting untuk membekali siswa bersaing di dunia global 

(Anjasari, 2014). Perkembangan ilmu pengetahuan abad 21 menuntut setiap 

individu untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ciri-

ciri SDM yang berkualitas adalah mampu mengelola, menggunakan dan 

mengembangkan keterampilan berpikir.  

Keterampilan berpikir menurut Bloom dibagi menjadi dua, pertama 

keterampilan berpikir tingkat rendah (lower order thinking skills) yang terdiri 

dari tiga indikator tingkatan yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), dan 

menerapkan (C3). Kedua keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking skills) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu: menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) (Sobirin, 2016). Klasifikasi 

keterampilan berpikir ini disebut taksonomi Bloom. Jika siswa mempunyai 

kemampuan berpikir di semua tingkatan berpikir, maka mereka akan mampu 

memecahkan masalah yang komplek dan bervariasi. Oleh karena itu 

mengetahui tingkat berpikir siswa menjadi sangat penting untuk 

pengembangan kemampuan berpikir siswa lebih lanjut. 

Benjamin Bloom pada tahun 1950 mengembangkan Taksonomi Bloom 

yang menekankan pada aspek kognitif dengan mengekspresikan berbagai jenis 

pemikiran. Bloom’s Taxonomy provided carefully developed definitions for 
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each of six major categories that he defined in the cognitive domain. The 

categories are knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, 

and evaluation (Nayef, 2013). Definisi taksonomi Bloom dikembangkan 

secara cermat untuk masing-masing dari enam kategori yang didefinisikan 

dalam domain kognitif. Kategorinya adalah pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Namun penelitian yang dilakukan Amer (2006) yang berjudul 

“Reflextion on Bloom’s Taxonomy” mengungkapkan bahwa dalam penerapan 

taksonomi bloom sejak publikasi pada tahun 1956 terdapat beberapa 

kelemahan dan keterbatasan praktis. Sehingga pada tahun 1990-an, taksonomi 

Bloom didesain ulang oleh murid Benjamin Bloom yang bernama Lorin 

Anderson dan Krathwohl. Anderson mendesain ulang nama-nama klasifikasi 

dan menukar dua komponen utama pada piramida. Kategorinya adalah 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. Taksonomi tersebut dinamakan Taksonomi Bloom revisi Anderson 

dan Krathwohl. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

tingkat keterampilan berpikir siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki dalam 

menyelesaikan soal garis dan sudut berdasarkan taksonomi Bloom revisi 

Anderson dan Krathwohl tahun 2010. Dengan demikian, peneliti dapat 

mengetahui tingkatan pengetahuan siswa terkhusus pada materi garis dan 

sudut.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkana latar belakang tersebut, permasalahan ini dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa-siswi cenderung rendah. 

2. Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi dari faktor dalam diri 

siswa (internal) yang meliputi kemampuan berpikir, motivasi, dan minat, 

maupun faktor dari luar diri siswa (eksternal) meliputi kualitas pengajaran, 

kurikulum, model pembelajaran, fasilitas, sumber belajar dan suasana 

belajar. 

3. Keterampilan berpikir matematika siswa rendah. 



4 
 

C. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini difokuskan pada tingkat keterampilan berpikir matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki dalam menyelesaikan soal garis dan 

sudut berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl tahun 

2010. 

2. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki 

Sukoharjo pada tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Materi pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan sudut penyiku dan 

pelurus. 

4. Penggunaan alat analisis taksonomi Bloom revisi Anderson dan 

Krathwohl tahun 2010 pada domain kognitif. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana deskripsi tingkat keterampilan berpikir matematika pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Baki dalam menyelesaikan soal garis dan sudut 

berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl tahun 2010. 

2. Sejauh mana tingkat keterampilan berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal garis dan sudut berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan berpikir matematika pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki dalam menyelesaikan soal garis dan 

sudut berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl tahun 

2010. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterampilan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal garis dan sudut berdasarkan taksonomi Bloom yang 

direvisi? 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

memperoleh  informasi tentang tingkat keterampilan berpikir matematika 
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siswa SMP Negeri 2 Baki dalam menyelesaikan soal garis dan sudut 

berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl tahun 2010. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

a) Bagi guru dan siswa, untuk mengetahui tingkat keterampilan berpikir 

matematika  dalam menyelesaikan soal garis dan sudut. 

b) Bagi guru, untuk pertimbangan dalam pembelajaran agar dapat 

melakukan langkah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

matematika. 

c) Bagi kepala sekolah, untuk membina warga sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan untuk membina 

keprofesionalisme guru. 

d) Bagi orang tua, untuk memberikan bimbingan dan binaan kepada 

anak. 

e) Bagi peneliti, untuk menganalisis tingkat keterampilan berpikir siswa 

SMP Negeri 2 Baki dalam menyelesaikan soal garis dan sudut 

berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl tahun 

2010. 

 


