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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A.  Latar Belakang 

Banyak orang mengatakan mutu pendidikan Indonesia, terutama 

dalam mata pelajaran matematika masih rendah, hal tersebut diperkuat dengan 

data UNESCO yang menunjukkan peringkat matematika Indonesia berada 

dideretan 34 dan 38 negera. Sejauh ini Indonesia masih belum mampu lepas 

dari deretan penghuni papan bawah. Berdasarkan penelitian Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2003 bahwa 

jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak 

dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun siswa kelas 8 di 

Indonesia rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika, sementara di 

Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapuran 112 jam. Tapi 

kenyataannya prestasi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut. 

Banyak faktor yang berpengaruh dalam rendahnya prestasi belajar 

matematika. Salah satunya soal yang diberikan guru matematika di Indonesia 

terlalu kaku. Akibatnya siswa seringkali merasa bosan dan menganggap 

matematika sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan. 

Matematika merupakan ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis yang membutuhkan pemahaman 

secara bertahap dan berurutan. Dalam pembelajaran Matematika, aspek-aspek 

pemahaman rumus dan aplikasinya merupakan hal yang sangat penting yang 
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harus dimiliki siswa. Namun dalam kenyatannya masih banyak siswa yang 

masih mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah dalam matematika, 

karena pemahaman konsep yang sangat kurang.  

Pelaksanaan pendidikan dalam suatu negara harus mampu diukur 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem pendidikan yang digunakan. 

Berhasil tidaknya suatu sistem pendidikan yang diterapkan selayaknya 

menjadi acuan setiap bangsa dan negara sebagai modal untuk langkah 

berikutnya. Standar nasional pendidikan mempunyai komponen yang dapat 

dijadikan indikator untuk menilai berhasil tidaknya sistem pendidikan yang 

sedang berlangsung. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 tahun 2005 Bab X menyebutkan penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah salah satunya adalah penilaian hasil belajar 

oleh pemerintah dalam hal ini Ujian Nasional. Seperti yang disebutkan di 

dalam bagian ke empat Bab X tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pemerintah Pasal 66 menyebutkan penilaian hasil belajar bertujuan untuk 

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan 

dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional. 

Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi yang 

dilakukan pemerintah. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVI ). Publik sebagai salah 

satu komponen evaluasi pendidikan, setuju apabila Ujian Nnasional dipakai 

sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun Ujian nasional 

saat ini lebih berkaitan dengan dimensi kognitif atau akademik siswa. 

Padahal, pendidikan pada hakekatnya adalah upaya mengubah prilaku peserta 

didik. Dalam prosesnya, perubahan perilaku membutuhkan banyak aspek 

penanganan, meliputi aspek kognitif, sikap (afektif), dan keterampilan gerak 

(psikomotorik). Sementara ujian nasional cenderung mengabaikan aspek 

afektif dan psikomotorik. 

Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk pemetaan mutu program, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan 

berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik, serta pembinaan dan 

pemberian bantuan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2005 Pasal 2). Pada era global saat ini, semua Negara berkompetisi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk sering 

dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu peningkatan 

kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang 

Laporan Hasil Wilayah Ujian Nasional untuk tingkat nasional jenjang SMA 

negeri dan swasta, memberikan hasil berupa nilai kelulusan sebesar 96,4% di 

tahun pelajaran 2008/2009,  99,04% di tahun pelajaran 2009/2010 dan 
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99,22% di tahun pelajaran 2010/2011. Ini berarti mengalami kenaikan 

presentase kelulusan. Dengan nilai rata-rata di tahun 2008/2009 masing-

masing untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 6,79, Bahasa Inggris 

sebesar 7,76 dan Matematika sebesar 7,71. Pada tahun pelajaran  2009/2010 

masing-masing untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 7,95, Bahasa 

Inggris sebesar 7,95, dan Matematika sebesar 8,09. Sedangkan nilai rata-rata 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 7,66, Bahasa Inggris sebesar 

7,84, dan Matematika sebesar 7,59 di tahun pelajaran 2010/2011. Kalau dari 

segi arti statistika bisa diinterpretasikan sebagai adanya peningkatan ataupun 

penurunan hasil, karena Ujian Nasional di sini dijadikan sebagai salah satu 

alat untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan fakta di atas penulis tertarik melakukan penelitian guna 

mengetahui penyebaran soal-soal ujian nasional matematika SMA/MA dari 

aspek kognitif dan aspek validitas isi. Menurut TIMSS Framework 2011, 

cognitive demand dapat dibagi menjadi mengetahui (knowing), menerapkan 

(applying) dan penalaran (reasoning). Sedangkan dalam kurikulum satuan 

pendidikan SMA/MA untuk mata pelajaran matematika terdapat  enam 

validitas isi yaitu Aljabar, Logika Matematika, Geometri, Kalkulus, Statistika 

dan Peluang, dan Trigonometri.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  balakang diatas dapat dikemukakan rumusan 

permasalahan yaitu : “ Bagaimana deskripsi penyebaran soal ujian nasional 

ditinjau dari analisis validitas isi dan aspek kognitif pada mata pelajaran 

matematika SMA?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebaran soal 

ujian nasional matematika di SMA di tinjau dari analisis validitas isi dan 

aspek kognitif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dapat dijadikan bahan kajian untuk memperluas 

pengetahuan dan peningkatan profesionalisme tentang penelitian secara 

ilmiah. 

2. Membantu tim penyusun untuk dapat intropeksi diri dalam pembuatan 

soal ujian nasional matematika. 

3. Sebagai rujukan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan. 
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4. Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam tahapan 

dalam proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Validitas isi 

Terdapat enam topik dalam mata pelajaran Matematika SMA, yaitu: 1) 

Aljabar, 2) Logika Matematika, 3) Geometri, 4) Statistika dan Peluang, 5) 

Kalkulus, dan 6) Trigonometri 

2. Cognitive Demand (Aspek kognitif) 

Cognitive Demand (Aspek Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir. Dalam pengembangan TIMSS 2011 aspek kognitif 

di bagi menjadi tiga yaitu pengetahuan, penerapan dan penalaran. 

3. Ujian Nasional 

Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan 

pemerintah. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVI ). Publik sebagai 

salah satu komponen evaluasi pendidikan, setuju apabila Ujian Nasional 

dipakai sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. 


