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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam 

perkembangan zaman dan membentuk siswa yang berkualitas. Matematika 

merupakan mata pelajaran yang dipelajari sejak mulai sekolah dasar, 

menengah hingga perguruan tinggi. Matematika sangat penting untuk 

dipelajari bahkan dikuasai (Rosdiana, 2018). Belajar matematika merupakan 

salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Belajar matematika juga dapat melatih kemampuan siswa untuk berpikir 

kreatif, sistematis dan logis. Siswa diharapkan mampu mencari solusi dari 

masalah matematika khususnya dalam menyelesaikan soal-soal dengan teliti, 

logis dan tepat. Menurut Agustina (2016: 2) bahwa matematika tidak berarti 

jika hanya dihafalkan, dengan pemahaman yang mendalam dan bermakna 

ketika belajar matematika siswa akan merasakan manfaat matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Guru diharapkan dapat 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 menilai kemampuan siswa dengan cara 

melakukan evaluasi pembelajaran dengan menilai kemampuan pemahaman 

konsep matematis untuk mengetahui siswa yang sudah menguasai materi 

maupun siswa yang belum menguasai materi. Evaluasi pembelajaran tersebut 

biasanya dilakukan dengan cara menyelesaikan soal matematika. Pemahaman 

konsep matematis merupakan modal awal dalam pembelajaran matematika, 

jika pemahaman konsep matematis siswa dikategorikan rendah maka akan 

menjadi penghambat dalam menyelesaikan permasalahan matematika seperti 

menyelesaikan soal yang membutuhkan penalaran hingga mengaplikasikan 

dan mengkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian untuk 
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menyelesaikan soal matematika diperlukan kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang baik. 

Kemampuan pemahaman konsep matematis yang baik mampu 

membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan lebih mudah untuk mengingat, 

menggunakan, dan menyusun kembali konsep tersebut. Selain itu, 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal jika telah memahami konsep 

yang telah diberikan dan dipelajarinya. Soal-soal dalam matematika memiliki 

tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Dengan demikian siswa dituntut untuk 

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis dalam menyelesaikan 

soal atau masalah matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa dalam menyelesaikan masalah dapat dilihat dari respon siswa ketika 

berhadapan dengan masalah matematika (Napfiah, 2016). Dalam 

menyelesaikan soal matematika, siswa memiliki tingkat kemampuan 

pemahaman konsep matematis berbeda-beda dari mulai tingkat rendah, 

sedang dan tinggi.  

Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih rendah di 

jenjang pendidikan menengah. Menurut Magfiroh (2013) bahwa hasil belajar 

matematika siswa yang rendah disebabkan karena siswa kurang memahami 

konsep yang dipelajari. Berdasarkan observasi ke MTs Baiturrahman Kota 

Sukabumi diperoleh nilai ulangan harian mata pelajaran matematika kelas VII 

tahun ajaran 2017/2018 pada materi segitiga dan segiempat menunjukkan 

bahwa siswa bernilai tinggi sebesar 12%, siswa bernilai sedang 29% dan 

siswa bernilai rendah 59%. Soal ulangan harian yang digunakan mengandung 

beberapa indikator pemahaman konsep matematis seperti siswa harus 

mengelompokkan bangun datar sesuai dengan jenisnya, menyebutkan 

pengertian persegi panjang, menggambar sketsa belah ketupat dan 

menggunakan prosedur pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal. Dari 

hal tersebut siswa yang bernilai rendah memiliki persentase paling tinggi 

disebabkan karena siswa masih mengalami kesulitan baik dalam 

pembelajaran maupun menyelesaikan masalah matematika. Kesulitan 
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menyelesaikan soal pada materi segitiga dan segiempat seperti siswa 

kesulitan menerapkan rumus-rumus ketika menyelesaikan soal karena 

menghafal, kesulitan memahami makna dari luas dan keliling segiempat serta 

belum mampu mengungkapkan ide untuk menentukan solusi permasalahan 

yang diberikan.  

Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang rendah dalam 

menyelesaikan soal  merupakan suatu masalah dalam pembelajaran 

matematika. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

dapat disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dapat berasal dari faktor internal atau faktor eksternal siswa. 

Misalnya faktor internal yaitu cara belajar, motivasi belajar, minat belajar dan 

kecerdasan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu lingkungan, keluarga, guru, 

metode belajar dan lain sebagainya. 

Tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal segitiga dan segiempat dapat diketahui dengan 

menggunakan Taksonomi SOLO. Menurut Lian, Yew, dan Idris (2010) dalam 

bidang matematika, Taksonomi SOLO digunakan untuk menilai hasil kognitif 

siswa dalam beberapa keahlian dan cakupan matematika termasuk statistik, 

aljabar, peluang, geometri, analisis kesalahan dan pemecahan masalah. 

Taksonomi SOLO digunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan siswa 

dalam merespon suatu masalah menjadi lima tingkatan berbeda dan bersifat 

hierarkis yaitu prasturktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan 

abstrak yang diperluas (Azizah, 2015). 

Menurut Sriyati (2016) Taksonomi SOLO (The Structure of The 

Observed Learning Outcome) dikembangkan oleh Bigg dan Collis untuk 

mengklasifikasikan kualitas respon dan kemampuan siswa terhadap suatu 

masalah. Taksonomi SOLO digunakan untuk alat ukur dan alat evaluasi siswa 

mengenai kualitas jawaban terhadap suatu masalah. Menurut Herliani (dalam 

Pesona dan Yunianta, 2018), “taksonomi SOLO  memiliki tingkat 

kemampuan siswa pada lima level berbeda dan bersifat hierarkis, yaitu level 
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0: prastruktural (prestructural), level 1: unistruktural (uni-structural), level 2: 

multistruktural (multi-structural), level 3: relasional (relational), dan level 4: 

extended abstract”. 

Menurut Wibawa (2017) dalam penelitiannya bahwa siswa yang 

memiliki skor di atas KKM telah mencapai level multistruktural dan level 

relasional, sedangkan siswa memiliki skor di bawah KKM mencapai level 

unistruktural dan level multistruktural. Sedangkan menurut Laili dan 

Zuliawati (2014) dalam penelitiannya mengenai respon siswa terhadap 

masalah matematika dalam perspektif Taksonomi SOLO bahwa tidak ada 

subjek yang terdapat pada level prastruktural, pada level unistruktural 

terdapat satu subjek, level multistruktural terdapat tiga subjek, pada level 

relasional terdapat satu subjek dan pada level extended abstrak terdapat satu 

objek. Penelitian Safitri (2016) bahwa siswa yang berkemampuan tinggi 

berdasarkan taksonomi SOLO dapat mencapai tingkatan extended abstrack, 

berkemampuan sedang pada tingkatan relasional, dan berkemampuan rendah 

pada tingkatan multistruktural. Dari uraian tersebut bahwa tingkat 

kemampuan siswa berdasarkan Taksonomi SOLO yaitu siswa yang 

berkemampuan rendah dapat mencapai pada level unistructural, 

berkemampuan sedang pada level multistructural, dan berkemampuan tinggi 

pada level extened abstract. 

Menggunakan kriteria tingkat Taksonomi SOLO dapat membantu 

untuk mengetahui tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

dalam menyelesaikan soal materi segitiga dan segiempat. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “analisis tingkat kemampuan 

pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan 

Taksonomi SOLO”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasaran uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berdasarkan Taksonomi SOLO? 

2. Faktor penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi siswa 

berkemampuan pemahaman konsep tingkat rendah dalam menyelesaikan 

soal matematika berdasarkan Taksonomi SOLO? 

3. Bagaimana alternatif solusi bagi siswa yang berkemampuan pemahaman 

konsep tingkat rendah dalam menyelesaikan soal matematika 

berdasarkan Taksonomi SOLO? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tetap fokus dengan apa yang ingin diteliti, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penelitin ini hanya mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

2. Faktor-faktor penyebab siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep 

matematis tingkat rendah. 

3. Alternatif solusi bagi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman 

konsep matematis tingkat rendah. 

4. Penelitian ini dilakukan kepada siswa MTs kelas VII pada materi segitiga 

dan segiempat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berdasarkan Taksonomi SOLO. 

2. Mengetahui faktor penyebab siswa berkemampuan pemahaman konsep 

tingkat rendah dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan 

Taksonomi SOLO. 
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3. Mendeskripsikan alternatif solusi bagi siswa yang berkemampuan 

pemahaman konsep tingkat rendah dalam menyelesaikan soal 

matematika berdasarkan Taksonomi SOLO. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan 

baru dan menambah informasi bagi perkembangan pembelajaran 

matematika mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

ketika menyelesaikan soal materi segitiga dan segiempat. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan jadi pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru sebagai masukan agar dapat memberikan pembelajaran 

yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

b. Bagi siswa agar lebih aktif dan optimal dalam belajar untuk dapat 

menyelesaikan soal matematika dengan baik. 

c. Bagi peneliti sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan. 

 


