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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar bertujuan 

memberikan bekal kepada siswa untuk hidup bermasyarakat dan dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah dimaksudkan agar siswa tidak hanya 

terampil menggunakan matematika, tetapi dapat memberikan bekal kepada 

siswa dengan tekanan penataan nalar dalam penerapan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Matematika merupakan 

salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari 

tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika 

diajarkan di taman kanak-kanak secara informal.  

Belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya. 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 

(Ahmad, 2014 : 183). Usia siswa Sekolah Dasar (7-8 tahun hingga 12-13 

tahun), menurut teori kognitif Piaget termasuk pada tahap operasional 

kongkret. Berdasarkan perkembangan kognitif ini, maka anak usia Sekolah 

Dasar pada umumnya mengalami kesulitan dalam memahami matematika 

yang bersifat abstrak. Karena keabstrakannya matematika relativ tidak mudah 
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untuk dipahami oleh siswa SD. Pembelajaran matematika merupakan suatu 

proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak 

terpisahkan. Kegiatan tersebut adalah belajar dan mengajar. Kedua aspek ini 

akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi 

interaksi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara 

siswa dengan lingkungan di saat pembelajaran matematika sedang 

berlangsung. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru maupun 

siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di SD adalah agar siswa 

mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dengan 

pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam 

penerapan matematika. 

Dalam pembelajaran matematika siswa dihadapkan pada suatu 

permasalahan yang harus dipecahkan. Kemampuan memecahkan suatu 

masalah yang berkaitan dengan matematika menjadi sangat penting karena 

akan melatih siswa berpikir deduktif dan teratur. Soal cerita merupakan salah 

satu soal yang seringkali dijumpai dalam pembelajaran matematika. Untuk 

dapat menyelesaikan soal cerita sangat diperlukan pemahaman. Setelah 

membaca soal cerita diharapkan siswa dapat mencerna maksud dari kalimat-

kalimat yang ada pada soal seperti : 1. Mendata hal-hal yang diketahui 

berdasarkan keterangan yang termuat dalam soal 2. mencermati apa yang 

ditanyakan termasuk satuan-satuan yang ditanyakan 3. menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 
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Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat menyelesaikan 

soal cerita adalah pemahaman kalimat, memahami simbol-simbol dalam 

matematika, memahami satuan-satuan yang dipakai dalam matematika, dan 

memahami urutan-urutan dalam menyelesaikan soal cerita matematika.   

Untuk mengetahui kemampuan matematika siswa, khususnya pada 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa, diperlukan sebuah 

alat yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Salah satu alat yang 

digunakan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan siswa terhadap 

suatu masalah adalah taksonomi SOLO. Taksonomi SOLO pertama 

dikenalkan oleh Biggs dan Collis pada tahun 1982. SOLO merupakan 

singkatan dari Structure of Observed Learning Outcome, atau dalam bahasa 

Indonesia dapat diartikan struktur observasi dari hasil proses belajar. SOLO 

mengelompokkan tingkat kemampuan siswa kedalam lima level yaitu 

prastruktural (pre-structural), unistruktural (unu-structural), multistruktural 

(multy-structural), relasional (relational) dan yang paling tinggi adalah 

abstrak diperluas (extented abstract). Taksonomi SOLO didesain sebagai alat 

evaluasi tentang kualitas respon siswa terhadap suatu tugas. Taksonomi yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon suatu 

masalah dengan cara membandingkan jawaban benar optimal dengan 

jawaban yang diberikan siswa. Taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur 

kualitas jawaban siswa terhadap suatu masalah berdasar pada kompleksitas 

pemahaman atau jawaban siswa terhadap masalah yang diberikan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diketahui bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dalam 

bentuk soal cerita matematika sangat penting , disamping itu guru juga harus 

mengetahui kesulitan/kendala siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sehingga guru dapat memberikan solusi yang tepat dan diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dalam bentuk 

soal cerita. Peneliti tertarik untuk mengetahui kemampuan siswa kelas V SD, 

di SD Negeri 1 Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana tingkat kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan taksonomi 

SOLO”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan  

taksonomi SOLO. 
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D. Manfaat Penelitian   

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi informasi 

ilmiah terutama dalam ilmu pendidikan untuk menunjang kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika.  

2. Praktis  

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

anak dalam menyelesaikan soal cerita matematika, sehingga dapat 

diketahui siswa yang masih belum sempurna ataupun yang sudah 

sempurna. Serta dapat memberikan alternatif pemecahan masalah 

pembelajaran yang dihadapi siswa dengan metode pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan kualitas siswa.  

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam mneyelesaikan soal cerita, sehingga siswa dapat meningkatkan 

keaktifan dalam belajar untuk dapat menyelesaikan soal cerita 

matematika dengan baik.  

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan peneliti untuk 

dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa SD dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika.  
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