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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini evaluasi dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan oleh 

negara-negara maju yang ada di dunia. Evaluasi ini digunakan untuk 

merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya sumber daya manusia 

yang kompetitif terhadap globalisasi. Untuk menghadapi era Masyarakat 

Ekonomi Asean (asean economics community) atau MEA 2015, Indonesia 

perlu adanya perubahan dalam dunia pendidikan agar mampu bersaing dalam 

dunia Internasional. Tetapi, pada kenyataannya Indonesia masih memiliki 

kemampuan matematika yang cukup rendah. Dalam mengerjakan soal PISA, 

Indonesia masih mengalami banyak kendala dan kesulitan. Rendahnya 

prestasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, siswa 

kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal dengan karakteristik PISA, 

siswa kurang memahami soal-soal matematika kontektual dan kurangnya 

penguasaan guru dalam kurikulum 2013. 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 liberasi siswa (Sri Imelda, 

2013) 

Kurikulum 2013 menjelaskan, bahwa siswa tidak hanya diharapkan 

dapat penerapan konsep saja, tetapi lebih kepada bagaimana konsep itu dapat 

diterapkan dalam berbagai macam situasi, dan kemampuan siswa dalam 

bernalar dan berargumentasi tentang bagaimana soal itu dapat diselesaikan. 

Soal matematika ini diberikan pada siswa pada  usia 15 tahun dimana siswa 

sudah mampu dalam menggunakan pengetahuan matematika yang di miliki 

dalam berbagai konteks dan situasi. Masalah yang diberikan merupakan suatu 

uraian yang memuat satu atau beberapa konsep matematika. Siswa kelas VIII 

sekolah menengah pertama, hampir rata-rata telah berusia 15 tahun. PISA 

mengukur kemampuan siswa pada akhir usia wajib belajar  untuk  

mengetahui kemampuan siswa dalam penalaran, mengidentifikasi dan 
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menggunakan dasar-dasar matematika. Oleh karena itu, kemampuan 

matematika siswa kelas VIII termasuk sudah cukup mampu menggunakan 

penalaran dalam menyelesaikan masalah matematis dan menggunakan 

pengetahuan, keterampilan yang di miliki ketika menghadapi tantangan 

kehidupan.  

Menurut OECD (dalam Budi Murtiyasa, 2015) PISA telah menjadi 

standar baru bagi pembelajaran matematika. Salah satu tujuan dari studi PISA 

yaitu mengetahui kemampuan siswa dalam penalaran, mengidentifikasi dan 

memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperluan dalam 

ehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain siswa harus memiliki literasi 

matematika. Konsep tentang literasi matematika dimaksudkan kemampuan 

induvidu untuk memformulasikan, menggunakan dan menginterprestasikan 

matematika dalam berbagai konteks.  

Kemampuan siswa dalam membaca dan menulis ataupun melek 

aksara, dalam hal ini semua hal itu biasa disebut dengan literasi matematika. 

Stacey, K (dalam Kohar dan Zulkardi : 2014) juga berpendapat bahwa  

“Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and 

interpret mathematics in a variety of contexts.  It includes reasoning 

mathematically and using mathematical concepts,  procedures, facts and 

tools to describe, explain and predict phenomena. It assists individuals to 

recognise the role that mathematics plays in the world and to make the well-

founded judgments and decisions needed by constructive, engaged and 

reflective citizens.” Dari definisi ini, setidaknya ada tiga hal utama yang 

menjadi pokok pikiran dari konsep literasi matematika, yaitu (1) kemampuan 

merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks yang selanjutnya disebut sebagai proses matematika, (2) pelibatan 

penalaran matematis dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat 

matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi 

fenomena, dan (3) manfaat dari kemampuan literasi matematika yaitu dapat 

membantu seseorang dalam menerapkan matematika ke dalam dunia sehari-
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hari sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat yang konstruktif dan 

reflektif. 

Menurut Wardani (dalam Silva, dkk: 2013) soal-soal PISA sangat 

menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Seorang siswa 

dikatakan mampu menyelesaikan masalah apabila dia mampu dalam 

menerapkan pengertahuan yang telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi 

baru yang belum dikenal.  

Dari penjabaran di atas terlihat bahwa diperlukan suatu soal khusus 

yang memberi ruang bagi siswa untuk melatih kemampuan penalaran dalam 

menyelesaikan masalah. Soal PISA adalah soal-soal yang mampu mengasah 

kemampuan penalaran siswa dalam menghubungan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Fokus utama soal PISA adalah kemampuan siswa 

dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam menghadapi 

tantangan kehidupan. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di lapangan, mengenai 

masalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal PISA dengan ini akan 

diadakan penelitian tentang “ Analisis Kemampuan Penalaran Siswa Dalam 

Menyelesaikan Soal Serupa PISA pada Siswa Kelas VIII ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dikemukakan rumusan 

masalah yaitu :  

1. Bagaimana kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP dalam 

menyelesaikan soal matematika serupa PISA (Programme for 

Internasional Student Assesment)   

2. Bagaimana analisis kemampuan penalaran siswa kelas VIII dalam 

kompetensi pada PISA (Programme for Internasional Student Assesment)   

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diambil tujuan 

penelitian ini  
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1. Mengetahui kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika serupa PISA (Programme for Internasional Student 

Assesment)   

2. Menganalisis kemampuan penalaran siswa dalam kompetensi pada PISA 

(Programme for Internasional Student Assesment)   

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis maupun 

praktis, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru untuk 

mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika terutama soal-soal serupa PISA (Programme for 

Internasional Student Assesment) sehingga hasil belajar siswa lebih baik. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

untuk siswa, guru, dan sekolah. Bagi siswa, penelitian ini berguna untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam matematika. Bagi guru, penelitian ini 

dapat membantu dalam mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika terutama soal matematika 

serupa PISA dan memahami pelajaran matematika sehingga dapat 

mengoptimalkan hasil prestasi belajar matematika. Bagi sekolah, 

penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka peningkatan hasil 

belajar siswa dalam matematika dan sebagai cara untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal.   

 

E. Pembatasan Masalah 

Agar efektif dan efisien dalam melakukan penelitian, maka perlu 

pembatasan masalah. Mengingat  luasnya  permasalahan,  maka  perlu  diberi  

batasan sebagai berikut : 
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1. Soal matematika serupa PISA yang diberikan berbentuk uraian dan sesuai 

dengan komponen pada PISA bagi siswa kelas VIII. 

2. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Banyudono pada siswa kelas VIII, 

dengan subjek penelitian siswa kelas VIII B. 

 

 


