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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, siswa di Indonesia harus memiliki 

kemampuan, pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi proses belajar 

seumur hidup dan persaingan global. Siswa di Indonesia harus mampu bersaing 

sejak dini dengan siswa-siswa dari negara lain. Salah satu cara untuk mengetahui 

sejauh mana siswa di Indonesia mampu bersaing dengan siswa-siswa dari negara 

lain adalah dengan mengikuti studi atau tes yang diselenggarakan dengan skala 

internasional seperti PISA. 

PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan studi 

internasional tentang literasi membaca, literasi matematika dan literasi sains 

yang dikoordinasikan oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) berkedudukan di Paris, Perancis. PISA diselenggarakan setiap tiga 

tahun sekali, pada tahun 2000 Indonesia mulai bergabung dengan PISA. 

Keterlibatan Indonesia dalam mengikuti PISA adalah salah satu upaya 

pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemampuan siswa 

Indonesia bersaing dengan siswa dari negara lain. PISA melakukan penilaian 

yang berorientasi pada masa depan yaitu menguji kemampuan siswa dalam 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk 

menghadapi kehidupan sehari-hari. Partnership of 21
st 

Century Skills (dalam 

Basuki dan Hariyanto 2014: 177) mengidentifikasikan bahwa siswa pada abad 

ke-21 harus mampu mengembangkan keterampilan kompetitif yang berfokus 

pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking 

skills). 

Hasil literasi matematika PISA, pada tahun 2000 Indonesia memperoleh 

nilai 367. Pada tahun 2003, 2006 dan 2009 berturut-turut memperoleh nilai 360, 

391 dan 371. Tahun 2012, memperoleh nilai 375 sedangkan rata-rata nilai dari 

seluruh negara peserta adalah 494. Tahun 2015, memperoleh nilai 386 

sedangkan rata-rata nilai dari seluruh negara peserta adalah 490. Berdasarkan 
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data di atas, dapat diketahui bahwa perolehan hasil literasi matematika PISA 

Indonesia masih dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia masih kurang.  

Menurut Basuki dan Hariyanto (2014: 181) bahwa dari hasil kajian PISA 

maupun TIMSS, hasil ujian siswa sekolah menengah di Indonesia masih 

memprihatinkan karena Indonesia selalu masuk dalam peringkat-peringkat 

terendah. Berdasarkan hasil studi PISA yang dipublikasikan oleh OECD, tahun 

2000 Indonesia berada diperingkat ke-39 dari 41 negara, tahun 2003 berada 

diperingkat ke-38 dari 40 negara. Tahun berikutnya posisi Indonesia semakin 

terpuruk, pada tahun 2006 menempati peringkat ke-50 dari 57 negara, tahun 

2009 menempati peringkat ke-61 dari 65 negara dan peringkat ke-64 dari 65 

negara tahun 2012. Pada tahun 2015 menempati peringkat ke-64 dari 72 negara.  

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih 

rendah.  

Keselarasan antara kurikulum dan implementasinya merupakan salah satu 

hal yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. “Komponen yang terlibat 

dalam proses pendidikan antara lain raw input (siswa), input instrumen, input 

lingkungan, pelaksanaan pendidikan dan lulusan” (Yusuf 2015: 2). Hayat dan 

Yusuf (2010: 285) menjelaskan bahwa cara untuk mendukung keselarasan antata 

kurikulum dan implementasinya adalah dengan mengembangkan bahan ajar 

seperti buku teks, pedoman pengajaran dan panduan dari departemen pendidikan 

yang dituangkan dalam kurikulum. Peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya merupakan sarana minimal yang harus dimiliki 

dalam suatu proses pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia yang 

mengalami pembaruan mengakibatkan buku teks yang digunakan siswa juga 

berubah, disesuaikan dengan kurikulum yang dijalankan.  

Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

11 tahun 2005, menjelaskan bahwa buku teks pelajaran berperan penting dan 

strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya untuk 

pendidikan dasar dan menengah. Isi dari buku teks sangat penting untuk 

menunjang kualitas belajar siswa. Menurut Jupri, Drijvers dan Panhuizen (2014) 
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menyatakan “kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual 

disebabkan kurangnya buku teks matematika yang menekankan pada pemecahan 

masalah sehari-hari seperti yang diujikan oleh PISA”, terutama pada materi 

aljabar. Kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan siswa untuk bisa 

menyelesaiakan soal PISA dan diharapkan mampu meningkatkan hasil penilaian 

PISA. Dengan demikian, untuk meningkatkan prestasi siswa perlu adanya 

pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal, 

terutama untuk soal berskala internasional. Berdasarkan uraian di atas, perlu 

dikaji kembali mengenai kualitas guru, sumber belajar siswa, kurikulum yang 

berlaku dan sistem evaluasi yang dilakukan. Penulis tertarik untuk mengkaji soal 

pada buku teks matematika siswa kelas VII semester 2 kurikulum 2013 (edisi 

revisi 2016) menggunakan framework PISA.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana kesesuaian soal-soal pada buku teks matematika 

siswa kelas VII semester 2 kurikulum 2013 (edisi revisi 2016) ditinjau dari 

framework PISA?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah 

“Mendeskripsikan kesesuaian soal-soal pada buku teks matematika siswa kelas 

VII semester 2 kurikulum 2013 (edisi revisi 2016) ditinjau dari framework 

PISA”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas soal-soal pada 

buku teks matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

soal-soal dengan framework PISA yang terdapat dalam buku teks 

matematika.  

b. Bagi guru  

Penelitian ini dapat dijadikan wawasan untuk lebih memahami 

karakteristik soal-soal yang sesuai dengan framework PISA pada buku 

teks matematika dan mengutamakan soal terkait kemampuan penalaran. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman 

untuk mengembangkan karakteristik soal-soal dengan framework PISA. 

d. Bagi penulis buku 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan 

penulisan buku teks yang sesuai dengan framework PISA. 


