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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, 

Indonesia perlu mengalami perubahan dalam dunia pendidikan dan mampu 

bersaing dalam dunia internasional. Tetapi, pada kenyataannya Indonesia 

hanya memiliki kemampuan matematika yang cukup rendah. Indonesia dalam 

menghadapi soal-soal matematika PISA masih mengalami kesulitan. Banyak 

faktor mempengaruhi rendahnya prestasi di Indonesia yaitu guru kurang 

menguasai dalam memahami kurikulum 2013, siswa kurang terlatih dalam 

mengerjakan soal-soal dengan karakteristik PISA, siswa kurang memahami 

dalam menyelesikan soal-soal kontekstual. PISA (Programme for 

Internasional Student Assesment) merupakan suatu studi bertaraf internasional 

yang diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development) yang mengaji tentang kemampuan literasi siswa (Edo, dkk: 

2014). 

Kurikulum 2013 yaitu siswa dituntut untuk lebih mandiri dan siswa 

bisa menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan sehari-hari. 

Pengembangan soal matematika di era globalisasi ini mengacu pada soal 

Program for Internasional Student Assesment (PISA) Soal matematika ini 

diberikan kepada siswa kelas VIII untuk menentukan sejauh mana siswa 

mampu bersaing di era globalisasi. Keterlibatan Indonesia dalam Program for 

Internasional Student Assesment (PISA) adalah dalam upaya melihat sejauh 

mana program di Indonesia berkembang dibanding dengan negara-negara lain. 

Selain itu latihan soal-soal serupa PISA bisa membuat kemampuan penalaran 

siswa dan kemampuan dalam pemecahan masalah bisa meningkat. Hal ini 

dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.  
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Menurut Wardani (dalam Silva, dkk: 2013) soal-soal PISA sangat 

menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Seorang siswa 

dikatakan mampu menyelesaikan masalah apabila ia dapat menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya kedalam ke dalam situasi baru 

yang belum di kenal. 

Di dalam soal-soal PISA terdapat delapan ciri kemampuan kognitif 

matematika yaitu thinking and reasoning, argumentation, communication, 

modeling, problem posing and solving, representation, using symbolic, formal 

and technical language and operation, and use of aids and use of aids and 

tools. Kedelapan kemampuan kognitif matematika itu sangat sesuai dengan 

tujuan pembelajaran matematika yang terdapat pada kurikulum kita (Silva, 

dkk: 2013). 

Kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang 

menuntut kemampuan untuk menelaah, memberi alasan dan 

mengomunikasikannya secara efektif, serta memecahkan dan 

menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi masih sangat 

kurang. Hal ini mungkin disebabkan kebijakan pemerintah dengan adanya 

Ujian Nasional (UN) di mana penyebaran soal UN masih berada pada level 

bawah dari aspek kognitif yang tidak sejalan dengan peraturan pemerintah 

mengenai KTSP yang mengisyaratkan agar terpenuhinya aspek kognitif 

sebagai salah satu aspek penting dalam pendidik. Disisi lain banyak buku-

buku paket sekolah menengah pertama yang masih belum dilengkapi dengan 

soal-soal latihan dengan karakteristik PISA. 

Sehubungan dengan hal ini, akan diadakan penelitian 

“PENGEMBANGAN SOAL MATEMATIKA SERUPA PISA DALAM 

KONTEN SPACE AND SHAPE PADA SISWA KELAS VIII”. Dengan upaya 

siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal matematika serupa PISA dan dapat 

mengasah kemampuan penalaran matematisnya. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang ada sebagai berikut: 

1. Kurangnya siswa dalam berlatih mengerjakan soal-soal matematika serupa 

PISA. 

2. Karakteristik soal-soal matematika serupa PISA masih jarang ditemui 

dalam buku paket siswa. 

3. Kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Usaha agar efektif dan efisien dalam mengadakan penelitian, maka 

perlu pembatasan masalah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perancangan soal-soal matematika serupa PISA dalam konten Space and 

Shape. 

2. Pengembangan soal-soal matematika serupa PISA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

secara umum dari penelitian ini yaitu Bagaimana merancang pengembangan 

soal matematika serupa PISA dalam konten space and shape pada siswa kelas 

VIII ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah merancang soal matematika serupa PISA 

dalam konten space and shape pada siswa kelas VIII. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

    Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

perkembangan pendidikan di Indonesia. Terutama bagi perkembangan 

soal-soal matematika serupa PISA dalam konten space and shape pada 

siswa kelas VIII. 

 

2. Manfaat Praktis 

    Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

guru matematika tingkat sekolah menengah pertama khususnya guru 

kelas VIII dalam memilih soal-soal matematika yang lebih berbobot. 

Bagi siswa dapat menambah wawasan mengenai soal-soal yang lebih 

mengutamakan kemampuan penalaran. 

 

 


