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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Pembelajaran Matematika di SD  

a. Pengertian Matematika 

Matematika, menurut Ruseffendi (Heruman, 2010 : 1), adalah 

bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara 

induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, 

ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat 

matematika menurut Soedjadi (Heruman, 2010 : 1), yaitu memiliki 

objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir 

deduktif.  

Kata Matematika berasal dari bahasa Latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”, sedang dalam 

bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran (Depdiknas, 2001 : 7). 

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, 

penalaran yang jelas dan sistematis, dan struktur atau keterkaitan antar 

konsep yang kuat.  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan beragumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dunia kerja, 

TINGKAT KEMAMPUAN MENYELESAIKAN …,OVI EKA FAJARWATI, FKIP UMP, 2015



7 
 

serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa 

depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari., tetapi terutama dalam 

dunia kerja, dan untuk mendukung ilmu pengetahuan. Oleh karena itu 

matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai oleh siswa, terutama 

sejak usia sekolah dasar.  

Menurut Brownell (TPIP FIP-UPI, 2009 : 163), matematika dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas ide, prinsip, dan proses 

sehingga keterkaitan antar aspek-aspek tersebut harus dibangun dengan 

penekanan bukan pada memori atau hapalan melainkan pada aspek 

penalaran atau intelegensi anak. Kemampuan koneksi matematik 

tersebut, dalam NTCM Standards (TPIP FIP-UPI, 2009 : 163) 

dijelaskan bahwa pembelajaran matematika harus diarahkan pada 

pengembangan kemampuan berikut : 1) memperhatikan serta 

menggunakan koneksi matematik antar berbagai ide matematik 

2) memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu dengan 

lainnya sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan  

3) memperhatikan serta menggunakan matematika dalam konteks di 

luar matematika.  

Makna matematika serta kemampuan yang bisa dikembangkan 

melalui matematika berdasarkan pandangan yang dikemukakan 

Riedesel, Schwartz, dan Clements, 1996 (TPIP FIP-UPI, 2009 : 170) 
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1) Matematika bukan sekedar aritmatika. Berbicara tentang 

matematika, masyarakat seringkali memandangnya secara sempit 

yakni hanya sebagai aritmetika. Dengan demikian, kurikulum 

matematika, terutama untuk sekolah dasar, hanya dipandang 

sebagai kumpulan keterampilan berhitung seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Matematika 

memuat keterampilan lebih luas dari sekedar berhitung. 

Matematika pada hakekatnya merupakan suatu cara berpikir serta 

memuat ide-ide yang saling berkaitan.  

2) Matematika merupakan problem posing dan problem solving. 

Dalam kegiatan bermatematika, pada dasarnya anak akan 

berhadapan dengan dua hal yakni masalah-masalah apa yang 

mungkin muncul atau diajukan dari sejumlah fakta yang dihadapi 

(problem posing) serta bagaimana menyelesaikan masalah tersebut 

(problem solving). Kegiatan yang bersifat problem posing, anak 

memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

mengidentifikasi fakta-fakta yang diberikan serta permasalahan 

yang bisa muncul dari fakta-fakta tersebut. Sedangkan melalui 

problem solving, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan tidak rutin yang memuat berbagai 

tuntutan kemampuan berpikir termasuk yang tingkatannya lebih 

tinggi. 
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3) Matematika merupakan studi tentang pola dan hubungan. Aktivitas 

ini tercakup kegiatan memahami, membicarakan, membedakan, 

mengelompokkan, serta menjelaskan pola baik berupa bilangan 

atau fakta-fakta lain.  

4) Matematika merupakan bahasa. Sebagai bahasa, matematika 

menggunakan istilah serta simbol-simbol yang didefinisikan secara 

tepat dan berhati-hati. Dengan demikian matematika dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 

berkomunikasisecara matematik baik dalam ilmu pengetahuan, 

kehidupan sehari-hari, maupun dalam matematika sendiri.  

5) Matematika merupakan cara dan alat berpikir. Kerena cara berpikir 

yang dikembangkan dalam matematika menggunakan kaidah-

kaidah penalaran yang konsisten dan akurat. Maka matematika 

dapat digunakan sebagai alat berpikir yang sangat efektif untuk 

memandang berbagai permasalahan termasuk diluar matematika 

sendiri. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

dapat dilihat melalui cara pandang secara matematik serta dapat 

diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam 

matematika. 

6) Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang secara 

dinamik. Perkembangan yang sangat pesat serta kontribusinya yang 

luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, telah menyebabkan 

bergesernya pandangan dari matematika sebagai ilmu yang static 
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ke matematika sebagai ilmu yang bersifat dinamik generatif. 

Perubahan pandangan ini telah berimplikasi pada berubahnya aspek 

pedagogis dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada 

matematika sebagai pemecahan masalah dan pengembangan 

kemampuan berpikir matematik. 

7) Matematika adalah aktivitas (doing mathematics). Aktifitas 

bermatematika tidak hanya berfokus pada solusi akhir yang dicari, 

melainkan pada prosesnya yang antara lain mencakup pencarian 

pola dan hubungan, pengujian konjektur, serta estimasi hasil. 

Dalam aktivitas tersebut, anak dituntut untuk menggunakan dan 

mengadaptasi pengetahuan yang sudah dimiliki mengarah pada 

pengembangan pemahaman baru. Selain melalui aktivitas yang 

dikembangkan dalam matematika sendiri, proses pengembangan 

pengetahuan baru tersebut dapat juga diawali dengan aktivitas di 

luar dunia matematika melalui penyelesaian masalah yang bersifat 

kontekstual. Aktivitas seperti ini diperkirakan akan bisa 

meningkatkan kemampuan penalaran adaptif siswa khususnya 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di luar matematika 

yang memungkinkan diselesaikan secara matematik. 

b. Pembelajaran Matematika 

Menurut Corey (Susanto, 2013 : 186), pembelajaran adalah 

suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

TINGKAT KEMAMPUAN MENYELESAIKAN …,OVI EKA FAJARWATI, FKIP UMP, 2015



11 
 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu. Pembelajaran dalam pandangan Corey sebagai upaya 

menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir 

siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasa yang baik terhadap materi matematika. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan yaitu 

kegiatan belajar dan mengajar. (Susanto, 2013 : 186) 

c. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Menurut Depdiknas (2001 : 9), kompetensi atau kemampuan 

umum pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, sebagai berikut : 

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian beserta operasi campurannya, termasuk yang 

melibatkan pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun 

ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan 

volume. 

3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat.  
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4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antarsatuan, dan 

penaksiran pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti ukuran 

tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikannya.  

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengomunikasikan gagasan secara matematika.  

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar, sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematik. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengomuniksikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.  

5) Memiliki sikap menghargai menggunkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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d. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika SD dalam 

mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya 

dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan 

kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru 

harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda, beda, serta 

tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran matematika.  

Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar (penanaman 

konsep), pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Tujuan akhir 

pembelajaran matematika di SD yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menuju tahap keterampilan harus melalui langkah-langkah benar 

yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini adalah 

pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep 

matematika : 

1) Penanamna konsep dasar (Penanaman Konsep), yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa 

belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan 

dengan kata “mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep 

dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

TINGKAT KEMAMPUAN MENYELESAIKAN …,OVI EKA FAJARWATI, FKIP UMP, 2015



14 
 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep 

ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk 

membantu kemampuan pola pikir siswa. 

2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami 

suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua 

pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran 

penanaman konsep dalam suatu pertemuan. Kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan 

yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman 

konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap 

sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester 

atau kelas sebelumnya.  

3) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran 

pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti 

halnya pada pemahaman konsep, pembinaan keterampilan juga 

terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep 

dalam satu pertemuan. Kedua, pembelajaran pembinaan 

keteraampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi 

masih merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman 
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konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya.  

 

2. Soal Cerita  

a. Pengertian Soal Cerita 

Pada pembelajaran matematika, soal cerita berkaitan dengan 

kata-kata atau rangkaian kalimat yang mengandung konsep-konsep 

matematika. Menurut Sweden, Sandra, dan Japa (dalam Harmini, 2012 : 

122) soal cerita adalah soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang 

diambil dari pengalaman-pengalaman siswa yang berkaitan dengan 

konsep-konsep matematika. Menurut Muhsetyo (dalam Endang, 2012 : 

122) soal matematika yang dinyatakan dengan serangkaian kalimat 

disebut dengan soal bentuk cerita. 

Soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita 

pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah kehidupan 

sehari–hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan 

akan mempengaruhi panjang pendeknya cerita tersebut. Makin besar 

bobot masalah yang diungkapkan, memungkinkan panjang cerita yang 

disajikan (Abidin, 1989 : 10) 

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa soal cerita adalah soal matematika yang 

diungkapkan atau dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat 
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dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan suatu 

cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan 

pengalaman sehari-hari. Biasanya siswa akan lebih tertarik untuk 

menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada hubungannya dengan 

kehidupannya. Siswa diharapkan dapat menafsirkan kata-kata dalam 

soal, melakukan kalkulasi dan menggunakan prosedur-prosedur relevan 

yang telah dipelajarinya. Soal cerita melatih para siswa berpikir secara 

analisis, melatih kemampuan menggunakan tanda operasi hitung 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian), serta prinsip-

prinsip atau rumus-rumus dalam geometri yang telah dipelajari. 

Disamping itu juga memberikan latihan dalam menterjemahkan cerita-

cerita tentang situasi kehidupan nyata ke dalam bahasa Indonesia. 

Sebagaimana halnya pengajaran matematika pada umumnya, dalam 

pembelajaran soal cerita peserta didik sering berhadapan dengan 

masalah. Masalah tersebut bisa muncul dalam kegiatan belajar 

mengajar tampa disadari dan sebaliknya  bisa juga sengaja dimunculkan 

oleh guru karena tuntutan strategi belajar mengajar yang dipergunakan 

b. Pendekatan-Pendekatan dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Dalam mengajarkan soal cerita dapat digunakan dua 

pendekatan, yaitu: pendekatan model dan pendekatan terjemahan 

(translasi) untuk soal cerira (Endang, 2012 : 122). 

1) Pendekatan Model 
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Pada pendekatan model, siswa membaca atau mendengarkan soal 

cerita, kemudian siswa mencocokan situasi yang dihadapi itu 

dengan model yang sudah dipelajari sebelumnya. Pendekatan 

model jika dibandingkan dengan pendekatan translasi, memiliki 

keunggulan sebagai berikut : 

a) Bagi siswa yang memiliki kemampuan membaca lemah dapat 

dengan mudah memahami permasalahan setelah melihat model 

yang dihadapinya walaupun hanya dengan membaca sekilah 

permasalahan tersebut. 

b) Lebih cocok untuk soal cerita yang disajikan secara lisan atau 

menggunakan audio-tape, sehingga perlu melengkapi 

pendekatan translasi dengan pendekatan model.  

2) Pendekatan Terjemahan Soal Cerita 

Pendekatan terjemahan melibatkan siswa pada kegiatan membaca 

kata demi kata dan ungkapan demi ungkapan dari soal cerita yang 

sedang dihadapinya untuk kemudian menerjemahkan kata-kata dan 

ungkapan-ungkapan tersebut ke dalam kalimat matematika.  

Langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman untuk 

menyelesaikan soal cerita, yaitu: 

a) Temukan apa yang ditanyakan oleh soal cerita itu. 

b) Cari informasi/keterangan yang esensial. 

c) Pilih operasi/pengerjaan yang sesuai. 

d) Tulis kalimat matematikanya. 
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e) Selesaikan kalimat matematikanya. 

f) Nyatakan jawab dari soal cerita itu dalam bahasa Indonesia 

sehingga menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut. 

3. Pengertian Taksonomi SOLO (The Structure of the Observed Learning 

Outcome)  

Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tassein yang berarti 

untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat 

diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki 

(tingkatan) tertentu. Di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih 

umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik (Wowo 

Sunaryo, 2011: 8) 

Taksonomi terdiri dari kelompok (taksa) dan materi pelajaran yang 

diurutkan menurut persamaan dan perbedaan, prinsip atau dasar klasifikasi 

(hukum), misalnya, persamaan dan perbedaan dalam struktur, perilaku, 

dan fungsi (Wowo Sunaryo, 2011:9). Taksonomi juga mempunyai arti 

klasifikasi berhirarkhi dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. 

Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada 

kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema 

taksonomi. Suatu kegiatan pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, yaitu hasil belajar berupa perubahan tingkah-laku mahasiswa. 

Tanpa adanya tujuan pembelajaran yang jelas, pembelajaran akan menjadi 

tanpa arah dan menjadi tidak efektif. Untuk dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi tujuan atau hasil 
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belajar menjadi sangat penting bagi guru (pendidik). Pemahaman ini guru 

akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apakah tujuan 

pembelajaran lebih bersifat kognitif, dan mengacu kepada tingkat 

intelektual tertentu, atau lebih bersifat afektif atau psikomotor. 

Taksonomi SOLO dirancang oleh Biggs dan Collis (Wowo Sunaryo, 

2012 : 95) telah disediakan cara sistematis dalam menggambarkan 

bagaimana kinerja pembelajaran dapat tumbuh mulai dari kompleksitas 

sampai tingkat abstraksi, ketika menguasai banyak informasi yang 

diterima, khususnya semacam tugas yang dilakukan disekolah. Selain itu, 

mengusulkan implikasi yang jelas dan bagaimana sekolah 

mengembangkan program secara sistematik. Mereka berpendapat untuk 

mengurutkan struktur kompleksitas suatu konsep dan keterampilan yang 

mungkin digunakan kemudian untuk mengidentifikasi target tertentu atau 

untuk membantu para guru menilai hasil belajar tertentu.  

Taksonomi SOLO dapat membantu usaha menggambarkan tingkat 

kompleksitas pemahamann siswa tentang subyek, melalui lima tingkat 

respons, dan diklaim dapat diterapkan disetiap wilayah subjek. Tidak 

semua siswa mendapatkannya melalui lima tingkat, demikian pula tidak 

semua guru dapat melakukannya tanpa pelatihan yang sistematik. Secara 

garis besar tentang tingkatan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pre-Structural. 

Tahap ini siswa hanya memiliki sangat sedikit sekali informasi 

yang bahkan tidak saling berhubungan, sehingga tidak membentuk 
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sebuah kesatuan konsep sama sekali dan tidak mempunyai makna 

apapun. 

b. Tahap Uni-Structural. 

Tahap ini terlihat adanya hubungan yang jelas dan sederhana antara 

satu konsep dengan konsep lainnya tetapi inti konsep tersebut secara 

luas belum dipahami. Beberapa kata kerja yang dapat mengindikasi 

aktivitas pada tahap ini adalah; mengindentifikasikan, mengingat dan 

melakukan prosedur sederhana. 

c. Tahap Multi-Structural. 

Tahap ini siswa sudah memahami beberapa komponen namun hal 

ini masih bersifat terpisah satu sama lain sehingga belum membentuk 

pemahaman secara komprehensif. Beberapa koneksi sederhana sudah 

terbentuk namun demikian kemampuan meta-kognisi belum tampak 

pada tahap ini. Adapun beberapa kata kerja yang mendeskripsikan 

kemampuan siswa pada tahap ini antara lain; membilang atau 

mencacah, mengurutkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, membuat 

daftar, menggabungkan dan melakukan algoritma. 

d. Tahap relational. 

Tahap ini siswa dapat menghubungkan antara fakta dengan teori 

serta tindakan dan tujuan. Tahap ini siswa dapat menunjukan 

pemahaman beberapa komponen dari satu kesatuan konsep, memahami 

peran bagian-bagian bagi keseluruhan serta telah dapat 

mengaplikasikan sebuah konsep pada keadaan-keadaan yang serupa. 
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Adapun kata kerja yang mengidikasikan kemampuan pada tahap ini 

antara lain; membandingkan, membedakan, menjelaskan hubungan 

sebab akibat, menggabungkan, menganalisis, mengaplikasikan, 

menghubungkan.  

e. Tahap Extended Abstract 

Pada tahap ini siswa melakukan koneksi tidak hanya sebatas 

pada konsep-konsep yang sudah diberikan saja melainkan dengan 

konsep-konsep diluar itu. Dapat membuat generalisasi serta dapat 

melakukan sebuah perumpamaan-perumpamaan pada situasi-situasi 

spesifik. Kata-kerja yang merefleksikan kemampuan pada tahap ini 

antara lain, membuat suatu teori, membuat hipotesis, membuat 

generalisasi, melakukan refleksi serta membangun suatu konsep.  

Ciri-ciri dari tiap pelevelan taksonomi SOLO adalah sebagai berikut: 

1) Level Prestruktural 

Level prestruktural ciri-cirinya adalah menolak untuk 

memberikan jawaban atau jika menjawab secara cepat atas dasar 

pengamatan dan emosi tanpa sadar dan alasan yang logis atau 

mengulang pertanyaan. Siswa prestruktural tidak melakukan respon 

yang sesuai dengan sekumpulan pernyataan yang diberikan. Siswa 

tidak memahami masalah yang diberikan, mengabaikan 

pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang diberikan, 

atau bila diberikan respon maka respon tersebut tidak relevan 

dengan informasi-informasi yang diberikan.  
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1) Level Unistruktural 

Level unistruktural ciri-cirinya adalah dapat menarik 

kesimpulan hanya berdasarkan satu data yang cocok secara 

kongkrit atau menjawab secara singkat, hanya memberikan 

jawaban secara langsung tanpa memberikan cara pengerjaan yang 

rasional, siswa mencoba menjawab pertanyaan secara terbatas, 

dengan cara memilih satu penggal informasi yang ada, memberikan 

jawaban langsung tanpa cara pengerjaan.  

2) Level Multistruktural 

Level multistruktural ciri-cirinya adalah dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan dua data atau lebih atau konsep yang 

cocok. Menjawab secara benar atau salah pada jawaban akhir 

dengan memberikan cara pengerjaan yang kurang rasional. Siswa 

yang memiliki kemampuan merespon masalah dengan beberapa 

strategi yang terpisah. Banyak hubungan yang dapat siswa buat, 

namun hubungan-hubungan tersebut belum tepat. Respon yang 

dibuat siswa pada level ini didasarkan pada hal-hal yang konkret 

tanpa memikirkan bagaimana interelasinya.  

3) Level Relasional 

Level relasional ciri-cirinya adalah dapat berfikir secara induktif, 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau konsep yang 

cocok serta melihat dan mengadakan hubungan-hubungan antara 

TINGKAT KEMAMPUAN MENYELESAIKAN …,OVI EKA FAJARWATI, FKIP UMP, 2015



23 
 

data atau konsep tersebut. Pemahaman siswa terhadap beberapa 

komponen terintegrasi secara konseptual. Siswa dapat menerapkan 

konsep untuk masalah yang familier dan situasional. Siswa dapat 

mengaitkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Siswa dengan 

karakteristik seperti tersebut dapat dikategorikan pada level 

relasional. Siswa menjawab dengan cara pengerjaan yang rasional 

tetapi salah pada pengambilan keputusan atau jawaban akhir.  

4) Level Abstrak Diperluas 

Level abstrak diperluas ciri-cirinya adalah dapat berpikir secara 

induktif dan deduktif, dapat mengadakan atau melihat hubungan-

hubungan, membuat hipotesis, menarik kesimpulan dan 

menerapkannya pada situasi lain. Siswa pada level ini  menjawab 

soal secara benar dan dengan cara pengerjaan yang logis serta 

rasional.  

Taksonomi SOLO, menggunakan kerangka modifikasi Piaget 

(dalam Wowo Sunaryo, 2012 : 96), yang perkembangannya sama 

melalui tingkat respon yang diulang pada setiap tahapan seperti : 

1) Sensorimotor (dari lahir), 2) Ikonik (dari 18 bulan), 3) Simbolik 

konkret (dari 6 tahun), 4) Formal (dari 16 tahun), 5) Pasca-formal 

(dari 18 tahun) 

Tidak begitu banyak perubahan dalam setiap tingkat respon dari 

tingkat sebelumnya. Tambahan itu hanya berupa repertoar respons 

kognitif yang telah tersedia. Di berbagai situasi, mungkin saja seorang 
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siswa “mundur” ke tingkat sebelumnya. Siswa memberikan tanggapan 

atau memanfaatkan fungsi kognitif yang lebih tinggi daripada yang 

dibutuhkan, juga mengadopsi pendekatan „multi-modal‟ untuk tugas. 

Biggs dan Collis, 1991 (Wowo Sunaryo, 2012 : 96).  

Taksonomi SOLO, didasarkan pada hasil analisis kerja beberapa 

ratus siswa dari berbagai usia di berbagai subjek dan identifikasi pola 

yang berulang dalam pemikirannya. Biggs dan Collis, menemukan 

kemajuan yang berkaitan dengan usia umum melalui sekolah 

menengah, dari multistruktursl untuk relasional untuk diperpanjang 

berpikir abstrak (setara dengan tahap oprasi formal Piaget dan biasanya 

tidak dicapai sebelum usia 16 tahun).  

Setiap tingkat taksonomi SOLO, mengacu pada kebutuhan 

jumlah kerja memori atau rentang perhatian, karena pada tingkat yang 

lebih tinggi ada aspek yang tidak hanya lebih dari sebuah situasi untuk 

mempertimbangkan, tetapi juga lebih dari hubungan antara aspek 

situasi actual dan hipotesis. Tujuan dari taksonomi SOLO adalah untuk 

menyediakan cara sistematis menggambarkan bagaimana kinerja 

seorang pembelajar tumbuh dalam structural kerumitan ketika 

menangani dan menguasai berbagai tugas. Oleh karena itu, dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan kurikulum 

yang menggambarkan tujuan atau target kinerja, serta untuk 

mengevaluasi outcome pembelajaran, sehingga tingkat kemampuan 

siswa dapat diidentifikasi.  
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Taksonomi SOLO didesain sebagai suatu alat evaluasi tentang 

kualitas respons siswa terhadap suatu tugas. Taksonomi yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon (baca: menjawab) 

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. 

Taksonomi SOLO berperan menentukan kualitas respon siswa 

terhadap masalah tersebut. Artinya taksonomi SOLO dapat digunakan 

sebagai alat menentukan kualitas jawaban siswa. Berdasarkan kualitas 

yang diperoleh dari hasil jawaban siswa, selanjutnya dapat ditentukan 

kualitas ketercapaian proses kognitif yang ingin diukur oleh alat 

evaluasi tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Luvia Febryani Putri (2013) tentang Identifikasi 

kemampuan matematika siswa dalam memecahkan masalah aljabar dikelas 

VIII berdasarkan taksonomi SOLO, menunjukkan bahwa pada kegiatan 

pembelajaran, kebanyakan guru selalu memberikan contoh-contoh bagaimana 

memecahkan suatu masalah, tanpa memberikan kesempatan banyak pada 

siswa untuk berusaha menemukan sendiri penyelesaiannya, padahal setiap 

siswa mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang 
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berbeda-beda.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam 

analisis datanya 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

karena di dalam penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah aljabar berdasarkan taksonomi SOLO 

yaitu subjek berkemampuan tinggi mencapai level unistruktural sampai 

relasional. Subjek berkemampuan sedang mencapai level unistruktural 

sampai multistruktural dan subjek berkemampuan rendah mencapai level 

unistruktural. 

Penelitian oleh Elly Susanti  (2013) tentang profil berfikir siswa 

dalam mengkontruksikan ide-ide koneksi matematis berdasarkan taksonomi 

SOLO menunjukan tentang profil berfikir siswa untuk mengkontruksikan ide-

ide dalam membangun koneksi dari beberapa konsep yang terkait dari soal 

pemecahan masalah berdasarkan taksonomi SOLO. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada koneksi unistruktural siswa mampunyai 

kemampuan mengkontruksi ide koneksi matematis yang relevan secara 

sederhana dalam satu potongan konsep saja sampai siswa menemukan 

pengetahuan baru, pada koneksi multistruktural siswa mempunyai 

kemampuan mengkontruksi beberapa ide koneksi matematis yang relevan 

tetapi tidak bisa saling menghubungkan ide-ide tersebut dengan ide-ide 

koneksi matematis yang lain sampai siswa menemukan pengetahuan baru, 

pada koneksi relational siswa mempunyai kemampuan mengkontruksi semua 

ide koneksi matematis yang relevan dan bisa menghubungkan ide-ide tersebut 
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dengan ide-ide koneksi matematis yang lain dalam satu domain sampai siswa 

menemukan pengetahuan baru, dan pada koneksi extended abstrak siswa 

mempunyai kemampuan mengkontruksikan semua ide koneksi matematis 

yang relevan dan bisa menghubungkan ide-ide tersebut dengan ide-ide 

koneksi matematis dalam satu domain sampai menemukan pengetahuan baru, 

serta dapat menggeneralisasikan dan dapat mengaplikasikan dalam situasi 

baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis 

datanya.  

Penelitian di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti karena fokus pada taksonomi SOLO, namun demikian penelitian ini 

lebih fokus pada penyelesaian soal cerita matematika.  

C. Kerangka Pikir  

Kemampuan menyelesaikan soal cerita berarti seberapa mampu siswa 

menyelesaikan soal cerita dengan tahapan-tahapan atau dengan rumus-rumus 

yang sesuai. Setiap siswa memiliki kemampuan menyelesaikan soal cerita 

yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat pemahaman siswa dalam 

mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematikanya.  

Pada penelitian ini akan membahas bagaimana tingkat kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita khususnya pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar. Siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal dengan baik yaitu 

mencapai level Abstak diperluas, artinya siswa menjawab dengan benar 

disertai alur berfikir dan cara pengerjaan yang rasional serta pengambilan 

keputusan secara tepat. Adapun untuk menilai tingkat kemampuan siswa 
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perlu adanya penilaian yang khusus. Penilaian digunakan sebagai alat untuk 

mengukur atau mengetahui sejauh mana siswa mampu menyelesaikan atau 

mengerjakan soal cerita. Alat ukur yang digunakan adalah tes berbentuk soal 

cerita dalam pembelajaran matematika. Untuk dapat mengetahui level atau 

tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

peneliti menggunakan penilaian berdasarkan taksonomi SOLO, yang nantinya 

akan didapat lima level kemampuan berdasarkan taksonomi SOLO yaitu level 

prestruktural, level unistruktural, level multistruktural, level relasional, dan 

level abstrak diperluas. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tingkat kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam meyelesaikan soal cerita matematika yaitu dijelaskan 

pada gambar 2.1 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Taksonomi SOLO 

Pembelajaran Matematika 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

Prestruktural Unistruktural Multistruktural Relasional Abstrak 

diperluas 
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