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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ditempuh siswa 

dalam pendidikan formal. Matematika termasuk mata pelajaran yang penting baik 

dari segi teoritis maupun aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

matematika sendiri memiliki peran yang sangat penting karena matematika 

merupakan salah satu bagian terpenting dalan bidang ilmu pengetahuan dan ilmu 

dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. 

Matematika sebagai matematika sekolah dapat dilihat dari empat aspek 

yaitu penyajian, pola pikir, semesta pembicaraan, dan tingkat keabstrakan. 

Penyajian tidak harus diawali dengan teorema maupun definisi, pola pikir yang 

digunakan dapat secara deduktif maupun induktif. Sesuai dengan tingkat 

perkembangan intelektual siswa, maka matematika disajikan dalam kekompleksan 

semestanya. Semakin meningkat tahap perkembangan intelektual siswa maka 

semesta matematikanya semakin meningkat. Demikian pula dengan tingkat 

keabstrakan matematika harus menyesuakan dengan tingkat perkembangan 

intelektual siswa (Hendriana. 2017 : 13). 

Sebagian siswa menganggap matematika bukanlah mata pelajaran yang 

menyenangkan, bahkan tak jarang menganggap matematika sebagai mata pelajaran 

yang menakutkan. Sering matematika diidentikkan dengan materi yang sulit, 

perhitungan yang rumit, banyak rumus yang dianggap membingungkan sebagian 

siswa.
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Berbagai asumsi tentang matematika menimbulkan kesulitan belajar siswa 

serta  dalam pengerjaan soal matematika. Kesulitan belajar ini sendiri menurut 

Syah, Muhibbin (2013: 184) terjadi akibat adanya siswa-siswa yang berkategori “di 

luar rata-rata” yaitu (sangat pintar dan sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan 

yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Kesulitan belajar 

juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata (normal) disebabkan 

oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik yang 

sesuai dengan harapan. 

Setiap siswa memiliki tingkat respon yang berbeda-beda sehingga 

ditemukan kesulitan yang terindikasi dari kesalahan yang dilakukan siswa maupun 

hasil yang mereka tunjukkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Tingkat 

respon siswa dalam menyelesaikan soal perlu diketahui oleh guru. Setelah guru 

mengetahui tingkat respon siswa, secara  tidak langsung guru juga akan mengetahui 

sejauh mana tingkat daya serap siswa di dalam menerima materi yang telah 

diajarkan. Guru dapat mendeteksi posisi struktur respon yang dimiliki siswa secara 

kognitifnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan taksonomi 

Structure of the Observed Learning Outcome atau sering disingkat taksonomi 

SOLO. 

Menurut Kuswana (2014: 96), Taksonomi SOLO dapat membantu usaha 

menggambarkan tingkat kompleksitas pemahaman siswa tentang subjek, melalui 

lima tingkat respons, yaitu: 

1. Pre-structural; dalam hal ini para siswa hanya memperoleh potongan-

potongan dari informasi yang terlepas satu sama lain, yang tidak 

terorganisasi dan tidak ada artinya; 
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2. Unistructural; koneksi-koneksi dibuat, jelas nyata dan sederhana, tetapi 

maknanya tidak diserap; 

3. Multistructural; sejumlah koneksi-koneksi bisa dibuat, hanya 

metaconnections antara mereka menjadi luput/ kehilangan, seperti makna 

untuk kesluruhan informasi; 

4. Relational; siswa mampu menghargai makna dari hubungan bagian dengan 

keseluruhan informasi; 

5. Ringkasan abstrak diperluas; siswa membuat hubungan-hubungan tidak 

hanya di dalam bidang hal yang diberikan, juga ada yang datang dari luar 

(mampu menggeneralisasi dan memindahkan prinsip dan gagasan-gagasan 

yang spesifik). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru mata pelajaran matematika 

di SMP Negeri 22 Kabupaten Tebo bahwa nilai-nilai latihan maupun ujian yang 

diperoleh siswa bermacam-macam dikarenakan dalam satu kelas tediri dari 

berbagai siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kesulitan belajar siswa 

tidak dapat dinyatakan guru dengan spesifik ketika peneliti tanyakan dikarenakan 

jumlah siswa yang banyak dan guru mengajar di beberapa kelas. Kesulitan belajar 

siswa kurang dapat diamati secara baik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, 

namun bisa diketahui dari jawaban atau hasil dari latihan atau ulangan yang 

diberikan dimana mereka diwajibkan mengerjakannya secara individu dimana tes 

tersebut dibatasi dengan penerepan taksonomi SOLO. Sehingga akan terlihat sejauh 

mana kesulitan belajar siswa berdasarkan tingkat kemampuan intelektual yang 

mereka miliki sesuai taksonomi SOLO. 
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Hal tersebut sesuai dengan hakikat manusia yang unik, karena pada 

dasarnya setiap individu berbeda satu sama lain yaitu salah satunya kemampuan 

dalam belajar. Hal ini mengakibatkan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran 

berbeda satu dengan yang lain, dan berdampak pada hasil belajar yang antara siswa 

satu dengan yang lain akan bervariasi. Tingkat kemampuan dan cara berpikir siswa 

yang berbeda-beda akan membuat mereka mengalami kesulitan belajar yang 

berbeda-beda pula. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kesulitan belajar siswa 

materi garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran karena 

pertanyaan atau soal terkait materi ini bisa disusun berdasarkan tingkatan 

taksonomi SOLO. Materi ini merupakan salah satu materi geometri yang dipelajari 

pada mata pelajaran matematika kelas VIII semester genap yang harus dikuasai 

dengan baik oleh siswa. Materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya dan 

menuntut pemahaman siswa terkait penggunaan beberapa rumus dalam 

menyelesaikan soal-soal serta perhitungan-perhitungan. Selain itu dikarenakan 

materi geometri seperti garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua 

lingkaran dapat menggambarkan kompleksitas pertanyaan dan jawaban. Sehingga 

seberapa besar pemahaman dan pengetahuan siswa dapat dengan mudah terlihat 

dan memudahkan peneliti menjabarkan kesulitan belajar yang mereka alami. 

Pemahaman akan kesulitan belajar siswa berdasarkan pengkategorian 

taksonomi SOLO khususnya pada mata pelajaran matematika sangat memudahkan 

untuk lebih memahami siswa. Hal itu dikarenakan akan membantu mengetahui 

berbagai persoalan siswanya dalam kegiatan pembelajaran serta sejauh mana 

kemampuan siswa. Kesulitan belajar siswa  khususnya dalam pelajaran matematika 
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akan dijumpai sangat beragam karena tingkat kemampuan yang mereka miliki juga 

berbeda-beda. Terlebih taksonomi SOLO adalah klasifikasi hirarkhis (tingkatan) 

dimana setiap tingkat hasil pembelajaran menjadi pondasi bagi tingkatan lainnya. 

Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan 

menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan 

matematika. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Berdasarkan Taksonomi Structure of 

the Observed Learning Outcome (SOLO) dalam Menyelesaikan Soal-soal Materi 

Garis Singgung Persekutuan Dalam dan Persekutuan Luar Dua Lingkaran Kelas 

VIII  SMP”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu: 

1.2.1 Kesulitan belajar apa saja yang dialami siswa berdasarkan Taksonomi 

SOLO dalam menyelesaikan soal-soal materi garis singgung persekutuan 

dalam dan persekutuan luar dua lingkaran di kelas VIII SMP N 22 

Kabupaten Tebo?” 

1.2.2 Apa penyebab siswa mengalami kesulitan belajar tersebut? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1.3.1 Mendeskripsikan Kesulitan belajar yang dialami siswa berdasarkan 

Taksonomi SOLO dalam menyelesaikan soal-soal materi garis singgung 
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persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran di kelas VIII SMP N 

22 Kabupaten Tebo . 

1.3.2 Mengetahui penyebab siswa mengalami kesulitan belajar tersebut 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian perlu dirumuskan manfaat penelitian, karena akan  

mengarahkan jalannya penelitian yang akan dilakukan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  kesulitan-

kesulitan belajar yang dialami siswa dalam berdasarkan taksonomi SOLO 

menyelesaikan soal-soal pada materi garis singgung persekutuan dalam dan 

persekutuan luar dua lingkaran serta dapat mengetahui penyebab-penyebabnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat menjadi perngalaman dan menambah pengetahuan 

akan informasi terhadap kesulitan-kesulitan belajar yang mereka alami 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika serta sebagai pengenalan 

soal-soal matematika yang terdiri dari beberapa tingkatan penyelesaian. 

b. Bagi guru, dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami yang 

siswa serta tingkatan kemampuan siswanya sehingga bisa menjadi 

refensi atau pedoman untuk menindaklanjuti langkah-langkah apa yang 

perlu dilakukan selanjutnya. 
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c. Bagi kepala sekolah, dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan 

dapat membimbing guru dalam meningkatkan kualitas dalam 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman dalam pembelajaran dan 

memperoleh analisis serta mendapat gambaran secara detail mengenai 

kesulitan belajar yang dialami siswa berdasarkan Taksonomi SOLO 

dalam menyelesaikan soal-soal materi singgung persekutuan dalam dan 

persekutuan luar dua lingkaran.  

e.  Bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan informasi terkait kesulitan 

belajar siswa dan taksonomi SOLO. 

 

1.5  Definisi Operasional 

1.5.1 Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa. 2008: 60), analisis 

merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya). Pengertian analisis dalam penelitian ini adalah 

penyelidikan mengenai kesulitan belajar yang dialami siswa berdasarkan 

Taksonomi SOLO yang  dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi 

singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran di kelas VII SMP 

N 22 Kabupaten Tebo. 

 

1.5.2 Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar 

dimana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut dapat 



 
8 

 

 
 

berpengaruh terhadap nilai-nilai dan prestasi belajar siswa. Dalam hal ini kesulitan 

belajar siswa dapat diketahui dengan melihat hasil jawaban siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal tes. 

 

1.5.3 Taksonomi SOLO 

Taksonomi SOLO adalah klasifikasi hirarkhis (tingkatan) dimana setiap 

tingkat hasil pembelajaran menjadi pondasi bagi tingkatan lainnya. Taksonomi 

SOLO dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu prastruktural, unistruktural, 

multistruktural, relasional dan extended abstract. Taksonomi SOLO merupakan alat 

yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan menentukan tingkat kesulitan atau 

kompleksitas suatu soal atau pertanyaan matematika. 

 


