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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pemecahan masalah pada proses pembelajaran matematika sangat 

diperlukan untuk mengasah kemampuan masalah terutama dalam masalah 

kehidupan sehari-hari. Rosita (2017: 123) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah matematis penting untuk dikembangkan karena kemampuan 

pemecahan masalah matematis dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi, untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

permasalahan kehidupan sehari-hari. Menurut Nisa (dalam Indriani 2018: 57) 

menyatakan  bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah tujuan 

utama dalam pembelajaran, karena dengan melakukan pemecahan masalah 

siswa memperoleh proses menalar dan melakukan kreativitas dalam berpikir 

untuk mempelajari hal-hal baru dalam matematika dengan pemahaman yang 

lebih besar. Kemampuan pemecahan masalah pada proses pembelajaran harus 

lebih ditingkatkan kembali sebab kemampuan pemecahan masalah siswa 

berlatih  lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah apapun yang diterima. 

Cara untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah dengan cara 

memberikan soal cerita kepada siswa. Menurut Hartini (n.d) mengungkapkan 

dengan memberikan dengan memberikan soal cerita dapat menentukan 

kemampuan pemecahan masalah. Karena soal cerita merupakan soal uraian 

yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan sehai-hari. Selain itu 

menurut Nahdataeni dan Linawati (2015) suatu soal dikatakan suatu masalah 

jika soal tersebut memebrikan tantangan dan tidak dapat dikerjakan dengan 

proses rutin. Sehimgga dengan pemberian soal cerita siswa merasa tertantang 

untuk mengerjakan soal tersebut agar kemampuan pemecahan masalah dapat 

diasah. George Polya (dalam Rosita 2017: 124) secara garis besar 

mengemukakan empat langkah dalam pemecahan masalah yaitu memahami 

masalah (Understanding the Problem), menyususn rencana pemecahan 

(Devising a plan), melaksanakan rencana (Carrying out the plan), dan 

memeriksa kembali (Looking back).    
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara kepada guru mata 

pelajaran matematika, siswa masih kesulitan dalam memecahkan masalah 

matematika karena siswa kurang paham dan tidak tahu konsep apa yang harus 

diterapkan dalam menyelesaikan soal matematika. Terbukti dari hasil ulangan 

harian siswa SMP Al-Isma’iliyah kelas VIII, masih banyak nilai yang dibawah 

Kriterian Ketuntasan Minimal (KKM) dalam hasil belajar. Dengan demikian 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal masih banyak kesulitan. Hasil 

atau nilai siswa yang belum tuntas mencapai KKM disebabkan oleh rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika salah 

satunya pada materi bangun ruang sisi datar. Terbukti dari hasil ulangan harian 

siswa pada materi bangun ruang sisi datar masih banyak nilai yang belum 

tuntas. Berikut presentase nilai ulangan harian siswa pada materi bangun ruang 

sisi datar.  

Tabel 1.1  

Persentase Nilai Harian Siswa 

No 
Tahun 

Ajaran 

Jumlah 

Siswa 

Nilai Persentase  

< 𝟕𝟎 

Persentase  

> 𝟕𝟎 < 𝟕𝟎 > 𝟕𝟎 

1 2016/ 2017 30 28 2 93 % 7 % 

2 2017/ 2018 31 22 9 71 % 29 % 

Tabel di atas dijelaskan hasil ulangan matematika pada materi bangun 

ruang sisi datar masih banyak nilai kurang dari KKM. Pada tahun ajaran 

2016/2017 yang mendapatkan nilai lebih dari KKM hanya 2 siswa dari 30 

jumlah siswa keseluruhan atau hanya 7% yang sudah mencapai di atas nilai 

KKM. Sedangkan pada tahun ajaran 2017/2018 yang mendapatkan nilai di atas 

KKM hanya 9 siswa dari 31 jumlah siswa keseluruhan atau hanya 29% nilai di 

atas KKM. Dengan demikian menurut guru mata pelajaran matematika di SMP 

Al-Isma’iliyah, masih banyak siswa yang belum mencapai nilai KKM 

dikarenakan salah satunya kurang dalam kemampuan pemecahan masalah 

matematika.  

Setiap siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

berbeda-beda antara siswa dengan siswa lainnya. Setiap masalah memerlukan 

penyelesaian dan kemampuan pemecahan matematis adanya ketergantungan 
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dengan masalah yang terdapat di dalam matematika (Indrawati, 2017: 93). 

Suatu masalah adalah tidak kemampuannya siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika dan masalah juga mempunyai suatu tujuan untuk penyelesaian 

dalam memecahkan suatu masalah. Menurut (Indrawati, 2017: 93) menyatakan 

bahwa masalah adalah pertanyaan soal yang harus dijawab dan direspon oleh 

siswa, dalam hal ini tidak semua pertanyaan suatu masalah. Suatu pertanyaan 

dikatakan masalah jika ditunjukan adanya suatu tantangan (challengge ) yang 

tidak dapat dipecahkan dengan suatu prosedur yang rutin (routine procedur) 

yang sudah diketahui oleh siswa.  

 Salah satu cara guru untuk evaluasi dan mengetahui kemampuan siswa 

dalam pemecahan masalah bisa menggunakan taksonomi SOLO. Menurut 

(Ramlan, 2016: 90) menyatakan bahwa Taksonomi SOLO telah menjadi alat 

penilaian alternatif kuat untuk memantau pertumbuhan kemampuan pemecahan 

masalah. Kemampuan pemecahan berdasarkan tingkatan taksonomi SOLO 

digunakan untuk mengetahui respon siswa dalam kemampuan pemecahan 

masalah sesuai dengan tingkatannya yaitu, Level Prasstruktural, Level 

Unistruktural, Level Multistruktural, Level Relasional, dan Level Extended 

Abstrak. Berdasarkan tingkatan taksonomi SOLO, kemampuan siswa bisa 

diukur melalui tingkata-tingkatan tersebut dengan membuat suatu soal 

pemecahan masalah dari yang mudah sampai dengan yang sulit.  

Adapun penjelasan dari masing-masing tingkatan taksonomi SOLO  oleh 

Andesti (2017), Prastruktural adalah kemampuan siswa yang tidak melibatkan 

suatu informasi untuk meyelesaikan suatu permasalahan. Unistruktural adalah 

suatu kemampuan siswa yang hanya satu informasi saja yang dapat 

digunakannya tetapi sudah mendapatkan hasil atau penyelesaian. 

Multistruktural adalah kemampuan siswa yang dua atau lebih informasi yang 

bisa dikaitkan untuk mendapatkan penyelesaian suatu pemecahan masalah dan 

bisa digunakan suatu rumus yang saling berkaitan satu sama lain. Relasional 

adalah kemampuan siswa dalam menggunakan dua informasi atau lebih tidak 

secara langsung saling berkaitan dengan satu sama lain tetapi bisa 

menggunakan cara baru untuk bisa mendapatkan hasil atau penyelesaian. 
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Extended Abstrak adalah kemampuan siswa yang menggunakan suatu 

informasi yang abstrak dari suatu soal dan bisa mendapatkan hipotesis dari 

suatu permasalahan untuk bisa mendapatkan hasil atau penyelesaian.  

Materi untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa salah 

satunya pada materi bangun ruang sisi datar. Dalam materi tersebut kita bisa 

membuat soal pemecahan masalah dengan tingkatan soal dari yang paling 

mudah sampai yang sulit sesuai dengan tingkatan taksonomi SOLO. Bentuk 

soal yang dibuat untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut, jika soal yang 

diberikan tingkat kemampuannya tinggi bisa diselesaikan maka kemampuan 

siswa tersebut dalam pemecahan matematikanya tinggi pula atau mencapai 

tingkatan taksonomi SOLO Extended Abstrak. Sedangkan jika soal yang 

diberikan tinggkat kemampuannya rendah maka siswa tersebut kemampuan 

pemecahan matematikanya rendah pula atau tingkat taksonomi SOLO 

Prastruktural.  

Adapun beberapa penelitian tentang analisis kemampuan pemecahan 

masalah matematika menggunakan taksonomi SOLO, pernah dilakukan oleh 

Pesona (2018: 107) hasil dari penelitiannya, siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi, mampu mengerjakan dengan benar siswa tersebut dapat 

mampu mengerjakan sampai extended abstrak. Siswa dengan kemampuan 

sedang, siswa tersebut mengerjakan soal-soal yang ada dengan benar namun 

mengalami kesulitan mengolah dan menggunakan informasi sehingga siswa 

tersebut mencapai tingkat multistruktural. Siswa dengan kemampuan rendah, 

siswa tersebut hanya mengerjakan sebagian besar pertanyaan dalam soalyang 

diberikan sehingga siswa mencapai tingkatan unistruktural.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa bisa diakibatkan oleh kurangnya 

kemampuan siswa dalam memahami setiap soal yang dimiliki siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika juga dapat diidentifikasi serta 

dapat dievaluasi oleh beberapa tingkatan taksonomi SOLO. Dengan demikian 

peneliti tertarik untuk mengukur kemampaun siswa dalam pemecahan masalah 

matematika dilakukan dengan level taksonomi SOLO. Dari latar belakang yang 
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sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Berdasarkan Taksonomi 

SOLO”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan langkah-langkah polya? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan taksonomi SOLO? 

 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah karena peneliti hanya 

fokus dengan apa yang akan diteliti. adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya pada materi Bangun Ruang Sisi Datar 

kelas VIII C SMP Al-Isma’iliyah 

2. Penelitian ini menganalisi kemampuan pemecahan masalah matematika 

berdasarkan langkah polya dan taksonomi SOLO.  

Langkah - langkah polya dalam pemecahan masalah diantaranya:  

a. Memahami Masalah 

b. Merencanakan Penyelesaian  

c. Melalui Perhitungan  

d. Memeriksa Kembali  

Taksonomi SOLO ada beberapa level diantaranya: 

a. Level Prastruktural  

b. Level Unistruktural  

c. Level Multistruktural 

d. Level Relasional 

e. Level Ektended Abstrak  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan langkah-langkah polya.  

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berdasarkan taksonomi SOLO. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan bisa menjadi sumber bagi penelitian kajian 

pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan taksonomi SOLO.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat berharga, menambahkan 

pengalaman dan menambahkan pengetahuan pemecahan masalah 

matematika. 

b. Bagi siswa, penelitian ini untuk mengoptimalkan dan mempersiapkan 

diri dalam mengerjakan soal pemecahan masalah 

c. Bagi guru, penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematika dan bisa dijadikan kajian 

untuk pemecahan masalah. 

d. Bagi sekolah, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan 

sistem pembelajaran selanjutnya.  

 

 

 

 


