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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah ilmu dasar yang perlu dipelajari oleh setiap orang, 

karena matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, serta mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama, sehingga siswa memliki kemampuan memperoleh, 

mengola, dan memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. 

Pada materi pembelajaran matematika, objek dasar yang dipelajari adalah  

abstrak. Objek-objek tersebut meliputi fakta, konsep, operasi ataupun relasi, dan 

prinsip (Soedjadi, 2000:13). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

matematika diperlukan pemahaman terhadap objek kajian matematika tersebut. 

Belajar matematika tidak hanya dituntut untuk menguasai konsep-konsep dalam 

matematika, tetapi siswa juga dituntut untuk bisa menerapkan konsep dalam 

menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, belajar matematika memerlukan 

kesiapan intelektual yang memadai dan kemampuan kognitif agar dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. 

Menurut Rahardjo dan Waluyati (2011:8), bentuk soal yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dapat berupa 

soal cerita atau non cerita. Soal cerita yang dimaksud erat kaitannya dengan 
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masalah yang ada dalam kehidupan siswa sehari-hari, sehingga yang dimaksud 

dengan soal cerita matematika adalah soal matematika yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat 

matematika yang memuat bilangan, operasi hitung, dan relasi. 

Pemberian tugas atau masalah yang berupa soal matematika kepada siswa 

sangat diperlukan guna mendorong siswa untuk berpikir. Selain itu, pemberian 

tugas atau masalah kepada siswa adalah untuk mengetahui kemampuan kognitif 

siswa yang ditunjukkan melalui jawaban siswa terhadap tugas atau masalah 

tersebut. 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu dari bidang pengembangan 

oleh guru untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Melalui kemampuan kognitif tersebut memungkinkan manusia 

mengetahui, menyadari, mengerti, menggunakan abstraksi, menalar dan 

membahas, dan menjadi kreatif.  

Salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menganalisis 

kemampuan kognitif siswa adalah dengan taksnomi ranah kognitif yaitu 

taksonomi SOLO. Kuswana (2014:98-99), menyatakan bahwa taksonomi SOLO 

dapat membantu usaha menggambarkan tingkat kompleksitas pemahaman siswa 

tentang subjek, melalui lima tingkat respons, dan diklaim dapat diterapkan pada 

siswa. Taksnomi SOLO mempunyai beberapa kelebihan, yaitu (1) alat yang 

mudah dan sederhana untuk menentukan level respon siswa terhadap suatu 

pertanyaan matematika, (2) alat yang mudah dan sederhana untuk pengkategorian 

kesalahan dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan matematika, dan (3) alat 



3 
 

 
 

yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan menentukan tingkat kesulitan 

atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan matematika. 

Biggs dan Collis (1991) membuat kategori kemampuan belajar siswa 

dalam lima tingkat kemampuan kognitif yang disebut dengan the Structure of the 

Observed Learning Outcome (SOLO) atau struktur hasil belajar yang teramati. 

Menurut Kuswana (2014:98), tujuan dari taksonomi SOLO adalah untuk 

menyediakan cara sistematis menggambarkan bagaimana kinerja seorang 

pembelajar tumbuh dalam struktural kerumitan ketika menangani dan menguasai 

berbagai tugas. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menentukan tujuan atau target kinerja, serta untuk mengevaluasi pembelajaran 

sehingga tingkat kemampuan siswa dapat diidentifikasi. 

Tahap-tahap perkembangan kognitif siswa perlu diketahui dan dipahami 

guru gunanya sebagai acuan dalam memberikan pemahaman  konsep materi, cara 

penyampaian materi, membuat alat evaluasi, serta memilih kegiatan belajar 

mengajar yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa 

yang menerima materi tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif akan 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. 

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar adalah karakteristik 

siswa. Salah satu karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi belajar yaitu 

kepribadian. Kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri 

atau jati diri seseorang serta kesan umum seseorang tentang diri sendiri atau orang 

lain. Zaman dan Abdillah (2009:20) mengelompokkan tipe kepribadian menjadi 

empat kecendrungan kepribadian manusia. Bagaimana memusatkan perhatian 

(extrovert-introvert), bagaimana menerima informasi dari luar (sensing-intuition), 
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bagaimana menarik kesimpulan dan keputusan (thinking-feeling), dan bagaimana 

pola hidup (judging-perceiving). 

Berdasarkan bagaimana pola hidup, Zaman dan Abdillah (2009:34-35) 

membagi tipe kepribadian menjadi dua, yaitu judging dan perceiving. Secara 

umum kepribadian judging menghendaki gaya atau pola sikap yang ditunjukan 

teratur, senang dengan keputusan yang pasti, tindakannya terencana dengan jelas, 

cenderung menyukai kategor-kategori dan batasan yang jelas. Seorang siswa 

dengan kepribadian judging tekesan kurang luwes, tetapi berorientasi pada aturan 

dan hasil saat mengerjakan sesuatu. Mereka selalu merencanakan dan 

mempersiapkan apa yang diperlukan dalam belajar atau aktivitas yang 

dilakukannya, begitu juga dalam menyelesaikan soal. 

Taksonomi SOLO digunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan siswa 

dalam merespon suatu masalah menjadi lima level berbeda dan bersifat hirarkis 

yaitu prasturkutral, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. 

Dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan tingkatan taksonomi SOLO, 

siswa dengan kepribadian judging mampu memeperoleh pengalaman 

menggunakan kemampuan yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam 

menyelesaikan soal matematika karena pada soal matematika memiliki banyak 

jawaban benar dengan berbagai strategi atau cara dalam menyelesaikannya. 

Berdasarkan pengamatan penulis saat PPL di SMP Negeri 18 Kota Jambi 

pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, didapat bahwa siswa dalam kegiatan 

pembelajaran cukup disiplin dan serius. Akan tetapi juga terdapat siswa yang suka 

bercanda, suka keluyuran, dan santai dalam belajar. Meskipun cara belajar siswa 

tersebut berbeda-beda tetapi mereka tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar 
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terhadap ilmu pengetahuan. Dengan menyadari perbedaan kondisi pada masing-

masing siswa, maka setiap siswa akan mempunyai kemampuan kognitif yang 

berbeda pula. Sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan kognitif siswa, 

khususnya siswa yang mempunyai kepribadian judging. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 

15 November 2017 di kelas VIII D SMP Negeri 18 Kota Jambi, menunjukkan 

bahwa terdapat 80% siswa yang tipe kepribadiannya adalah judging sedangkan 

20% lainnya bertipe kepribadian perceiving. Dari hasil tes soal cerita matematika 

berdasarkan taksonomi SOLO, didapatkan bahwa gambaran level kemampuan 

kognitif siswa masih rendah yaitu siswa hanya mencapai level unistruktural dan 

mulitstruktural saja. 

Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap salah satu guru mata 

pelajaran matematika, bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas VIII D 

masih rendah, hal ini berarti kemampuan kognitif siswa kelas VIII D masih 

rendah pula. Sedangkan menurut Piaget (Daryanto, 2010:11) bahwa anak usia 11-

18 tahun sudah mampu berpikir abstrak dan logis, mampu bekerja secara efektif 

dan sistematis, menganalisis secara kombinasi, serta menarik generalisasi. 

Pemilihan metode menggunakan taksonomi SOLO ini tidak diambil begitu 

saja, tetapi hal ini diperkuat adanya beberapa penelitian yang mendukung seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015:51), dengan judul “Analisis 

Kemampuan Kognitif dalam Memecahkan Masalah pada Pokok Bahasan 

Aritmatika Sosial Berdasarkan Taksonomi SOLO Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 

Jember”. Adapun hasil penelitian yang dia lakukan adalah sebagagai berikut, 

analisis kemampuan kognitif siswa dalam penelitian ini adalah pada level 
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prastruktural siswa kurang cermat dalam membaca soal sehingga dalam menjawab 

pertanyaan hanya dengan mengulangi pertanyaan. Pada level unistruktural siswa 

kurang teliti dalam memahami soal sehingga siswa kebanyakan salah dalam 

menafsirkan bahasa soal. Pada level relasional siswa kurang teliti dalam membaca 

dan melakukan proeses perhitungan dan kesalahan saat membaca pertanyaan. 

Pada level abstrak diperluas siswa mamahami soal dan penerapan yang diberika 

soal sehingga siswa mencapai pada level tertinggi pada level SOLO. Presentase 

jawaban siswa berturu-turut adalah 8,33% berada pada level prastruktural, 15% 

berada pada level unistrukturalm 12,5% berada pada level multistruktural, 36,67% 

berada pada level relasional dan 27,5% berada pada level abstrak diperluas. 

Sedangkan  penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2015:132), dengan judul 

“Analisis Kemampuan Berpikir berdasarkan Taksonomi SOLO Siswa Gaya 

Belajar Intuition dalam Menyelesaikan Soal Trigonometri Kelas X SMAN 6 Kota 

Jambi” didapatkan hasil penelititan yang dia lakukan adalah sebagai berikut, 

secara keseluruhan gambaran level kemampuan berpikir siswa intuition masih 

rendah yaitu subjek hanya mencapai level unistruktural dan multistruktural saja. 

Adapun presesntase rata-rata masing-masing level kemampuan yang subjek 

penuhi adalah sebagai berikut: level prastruktrual 12,5%, level unistruktural 

100%, level multistruktural 87,5%, level relasional 25%, dan level abstrak 

diperluas sebesar 12,5%. 

Pemilihan taksonomi SOLO dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis tingkat kemampuan kognitif siswa tipe kepribadian judging dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi teorema pythagoras, diharapkan dapat 
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digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa tipe kepribadian judging 

dan presentase setiap kemampuan kognitif siswa tipe kepribadian judging. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menganalisis kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi teorema pythagoras. Dan untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Kemampuan Kognitif Siswa Tipe Kepribadian Judging dalam 

Penyelesaian Soal Cerita pada Materi Teorema Pythagoras berdasarkan 

Taksonomi Solo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana kemampuan kognitif siswa tipe kepribadian judging kelas VIII 

SMP dalam penyelesaian soal cerita pada materi teorema pythagoras 

berdasarkan taksonomi SOLO? 

2. Apa jenis kesalahan yang dilakukan siswa dengan tipe kepribadian judging 

kelas VIII SMP dalam penyelesaian soal crita pada materi teorema pythagoras 

berdasarkan taskonomi SOLO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kemampuan kognitif siswa tipe 

kepribadian judging kelas VIII SMP dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi teorema pythagoras berdasarkan taksonomi SOLO. 
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2. Mengetahui kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa tipe kepribadian 

judging kelas VIII SMP yang kemampuan kognitifnya masih rendah dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi teorema pythagoras berdasarkan 

taksonomi SOLO. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Siswa dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahn, serta meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam hal 

menanggapi masalah atau soal matematika yang disusun sesuai dengan 

kemampuan kognitif siswa. 

2. Guru dapat memberikan pembelajaran atau latihan soal kepada siswa agar 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah pada materi teorema pythagoras. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah informasi serta menjadi bahan masukan guna 

pengembangan ilmu di bidang pendidikan matematika. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis kemampuan kognitif 

berdasarkan taksonomi SOLO. Kemampuan kognitif yang dianalisis yaitu pada 

ranah kognitif (prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak 

diperluas). Penelitian ini memilih siswa dengan tipe kepribadian judging sebagai 

subjek penelitian. 
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1.5.2 Keterbatasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah:  

1. Subjek penelitian merupakan siswa tipe kepribadian judging. 

2. Dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat penelitian, maka penelitian ini 

dilakukan di kelas VIII D SMP Negeri 18 Kota Jambi. Soal yang digunakan 

dalam penelitian berupa essay pada materi teorema pythagoras. 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam tulisan 

ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah menjadi bagian-

bagian (decomposition) sehingga susunan bentuk sesuatu yang diuraikan itu 

tampak dengan jelas sehingga dapat dimengerti permasalahannya. 

2. Kemampuan kognitif merupakan salah satu bidang pengembangan oleh guru 

untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

3. Kepribadian tipe judging adalah seorang yang tidak suka dengan kejutan. Pola 

sikap yang ditunjukkan teratur. Ia senang dengan keputusan yang pasti. Dalam 

melakukan tindakan, ia terencana dengan jelas, serta cenderung menyukai 

kategori-kategori dan batasan-batasan yang tegas. Untuk mengatur 

kegiatannya, ia terkadang memiliki catatan atau jadwal kegiatan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 
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4. Soal cerita merupakan soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang 

diambil dari pengalaman-pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep-

konsep matematika. 

5. Taksonomi SOLO (Sturcture of the Observed Learning Outcomes) merupakan 

taksonomi ranah kognitif. Taksnomi SOLO mendeskripsikan level 

meningkatnya pemahaman  siswa terhadap tugas melalui lima tingkat yaitu 

prestructural, unistructural, multisructural, relational, dan extended abstract. 

 


