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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan 

di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali masalah yang dapat dipecahkan 

menggunakan ilmu matematika. Salah satu contohnya dalam berkompetisi. 

Matematika juga berperan membangun kemajuan pola pikir siswa yang kreatif, 

imajinatif, dan logis. Dalam ajang kompetisi seperti Olimpiade Matematika, tak 

jarang mata pelajaran matematika di banjiri peserta. Apalagi kompetisi sekelas 

OSN (Olimpiade Sains Nasional) yang diselenggarakan oleh pemerintah, siswa 

sangat antusias dan belajar dengan giat guna mengikuti lomba tersebut.   

Menurut Muhadjir dalam Suryowati, (2017), kompetisi seperti OSN dapat 

menguatkan karakter peserta didik, dengan kerja keras, ketekunan, ketelitian dan 

kejujuran yang akan digunakan menjadi ilmuwan hebat, selain itu ilmu 

pengetahuan menjadi salah satu yang paling dibutuhkan dalam kehidupan ini. Jadi 

lomba OSN sangat membantu  menyeleksi bakat siswa terhadap mata pelajaran 

yang diminati, dan mempunyai tingkat soal yang bisa mengasah kemampuan 

siswa untuk memiliki daya juang yang tinggi. Oleh karena itu, kompetisi berguna 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  

Selain untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, olimpiade sains 

ini memang menjadi ajang untuk mengikuti olimpiade ke jenjang yang lebih 

tinggi. Seperti IMO (International Mathematics Olympiad), Olimpiade 

matematika yang telah diselenggarakan sejak tahun 1959 di Romania diikuti oleh 

kurang lebih 100 negara dan setiap negara pasti memiliki siswa terbaiknya dalam 
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kompetisi tersebut (Jupri & Mauhibah, 2014). Kesempatan ini adalah kesempatan 

terbaik yang diberikan oleh negara Indonesia kepada siswa dari manapun asalnya, 

dengan kemampuan bakat dan minat siswa, siswa terus didorong untuk berkarya, 

berprestasi, berinovasi agar dapat mencapai keinginan yang paling terbaik dari 

kemampuan dari dalam dirinya. Serta menjadikannya jiwa yang aktif dan ulet 

dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tak lupa pula untuk siswa SMP yang 

bermimpi masuk SMA favorit, mereka tak perlu khawatir, karena telah disediakan 

jalur khusus untuk siswa yang lolos OSN . 

Pada kompetisi seperti OSN, siswa sering kali kesulitan dalam 

mengerjakannya, dikarenakan  soal tipe non-rutin jarang diberikan kepada siswa saat 

proses belajar mengajar dikelas. Perlunya bimbingan khusus untuk siswa yang 

mengerjakan soal seperti OSN, pendampingan yang rutin sangat membantu siswa 

dalam mempelajari soal yang diberikan. Keadaan diatas menyebabkan lemahnya 

pengetahuan konseptual serta prosedural siswa dan tidak memberikan tantangan bagi 

siswa di sekolah, dampaknya prestasi pada bidang olimpiade matematika kurang begitu 

menggembirakan (Yohanes, 2016). Hal tersebut berlaku juga di Sekolah SMP Luqman 

Al-Hakim di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018, siswa yang mengikuti OSN dilatih 

soal-soal tipe non-rutin untuk meningkatkan kemampuan matematikanya. Menurut 

wawancara dengan guru pembina olimpiade, siswa yang mengikuti OSN sudah dilatih 

semenjak kelas VII dan siswa diseleksi secara ketat oleh pihak sekolah untuk mewakili 

lomba OSN tingkat kabupaten/kota. 

Pada kenyataannya, wawancara pada guru di sekolah SMP Luqman Al-

Hakim  Surabaya, soal tipe tidak rutin juga dapat diselesaikan oleh siswa yang 

mempunyai bakat dalam bidang matematika, namun perlu pemahaman dan 
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kemampuan koneksi matematika yang sangat tinggi agar soal dapat dipecahkan. 

Pengetahuan dasar seperti pengetahuan konseptual dan prosedural tetap 

dibutuhkan pada pengerjaan soal, tapi siswa yang dapat mengerjakan soal 

olimpiade, biasanya tergolong siswa yang cerdas, memiliki nilai sempurna 

disetiap ulangan harian maupun UTS dan UAS.  Pada penelitian (Khamidah, 

2017) sebagian besar siswa lemah dalam pemahaman konseptual dan pengetahuan 

proseduralnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami teknik 

maupun prosedur dalam menyelesaikan masalah dengan benar dan siswa masih 

memiliki sifat ketergantungan kepada guru dalam menyelesaikan masalah. 

Dengan begitu, kemampuan berfikir siswa akan terhambat karena pemahaman 

konsep yang kurang matang, dan ketergantungan terhadap guru semakin besar, 

oleh karenanya kemampuan awal matematika dibutuhkan dalam menyelesaikan 

masalah matematika, sehingga siswa dapat berfikir dengan mengkoneksikan daya 

nalarnya, dan dapat menjelaskan prosedur menjawab soal dengan tepat. 

Berdasarkan  referensi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui pengetahuan 

konseptual dan prosedural yang bagaimana untuk menyelesaikan soal OSN SMP. 

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengetahuan Konseptual dan Prosedural Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika SMP”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan pada latar belakang, maka 

dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah 
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pengetahuan konseptual dan prosedural siswa SMP dalam menyelesaikan soal 

Olimpiade Sains Nasional?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tujuan penelitian agar 

keberhasilan dalam penelitian dapat tercapai. Dari rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan konseptual dan 

prosedural siswa dalam menyelesaikan soal OSN Matematika  yang nantinya 

dapat digunakan guru sebagai acuan perbaikan pada proses pembinaan dalam 

menyelesaikan soal OSN Matematika. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat fokus pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti 

diperlukan adanya batasan suatu permasalahan. Batasan masalah dari penelitian ini 

yaitu penelitian difokuskan pada pengetahuan konseptual dan prosedural dalam 

menyelesaikan Soal OSN Matematika SMP. Pengambilan sumber data hanya dibatasi 

sebanyak dua orang dikarenakan terdapat dua siswa berkemampuan tinggi di 

sekolahnya yang sering diikutkan dalam ajang kompetisi seperti olimpiade matematika. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah 

penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat bagi siswa yaitu siswa mengerti akan 

kemampuan pengetahuan konseptual dan proseduralnya serta menambah 
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pengalaman dalam mengerjakan soal OSN. Manfaat bagi guru yaitu mengetahui 

deskripsi pengetahuan konseptual dan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal 

olimpiade matematika, yang nantinya juga dapat digunakan untuk evaluasi 

pengajaran terhadap guru dalam membina OSN. 

 

1.6  Definisi Operasional 

1.6.1 Pengetahuan Konseptual  

Pengetahuan konseptual adalah suatu ide atau teori yang tersusun 

secara sistematis dan dihubungkan melalui jaringan ide-ide yang lain 

sehingga membentuk ide atau teori yang terorganisasi dengan baik. 

1.6.2 Pengetahuan Prosedural 

   Pengetahuan prosedural adalah mengenai “bagaimana” siswa 

mampu menemukan cara agar menyelesaikan masalah menggunakan 

metode, tekhnik, algoritma, keterampilan, serta langkah-langkah yang 

tepat sehingga dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. 

 

 

 

 


