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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bagian penting dari 

pendidikan manusia, karena matematika relevan dengan berbagai 

cabang ilmu yang kita temui dalam kehidupan sehari-sehari. Di dalam 

matematika, pemahaman konsep lebih ditekankan untuk memecahkan 

masalah dari pada hafalan. Untuk memecahkan suatu masalah 

matematika, siswa di tuntut untuk menguasai konsep serta menerapkan 

konsep-konsep tersebut yang sesuai dengan pokok bahasan. Suparni, 

Ibrahim (2012: 35), menjelaskan bahwa matematika adalah ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran yang penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. 

Sejauh ini pendidikan di Indonesia dalam bidang matematika 

masih tergolong rendah, hal ini tercermin dari hasil Trends In 

International Sience Study (TIMSS). Trends In International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) merupakan studi 

international tentang perkembangan, prestasi matematika dan sains 

yang diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation 

of Education Achievement (IEA) secara berkala yaitu 4 tahun sekali. 

Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1995, kemudian berturut-

turut pada tahun 1999, 2003, 2007, 2011, 2015. 

Indonesia mulai berpartisipasi dalam TIMSS pada tahun 1999. 

Dari data yang di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2015) dalam bidang matematika, pada tahun 1999 

Indonesia menempati peringkat 32 dari 38 negara, tahun 2003 

Indonesia menempati peringkat 35 dari 46 negara, tahun 2007 

Indonesia menempati peringkat 35 dari 49 negara, pada tahun 2011 

Indonesia menempati posisi 46 dari 40 negara, dan tahun 2015 
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Indonesia menempati peringkat 44 dari 49 neraga peserta TIMSS untuk 

jenjang kelas IV. Jika kita lihat, pencapaian prestasi belajar Indonesia 

masih jauh dari harapan. 

Dalam TIMSS 2011 assessment framework (Mullis, 2009) 

Disebutkan bahwa dimension penelitian pada TIMSS meliputi dua 

dimensi, yaitu dimensi konten kognitif yang msing-masing terdiri dari 

beberapa domain. Untuk penilaian terhadap siswa kelas IV SD, dimensi 

konten matematika sejalan dengan kurikulum yaitu, bilangan, geometri 

dan pengukuran, dan tampilan data. Sedangkan dimensi kognitif 

meliputi tiga domain, yaitu pengetahuan (knowing), penerapan 

(applying) dan penalaran (reasoning) dengan presentase masing-masng 

berturut-turut adalah 35%, 40%, dan 25%. Berdasarkan karakteristik 

soal TIMSS yang telah dianalisis, maka dikembangkan soal sesuai 

dengan karakteristik soal TIMSS dengan kisi-kisi soal yang 

dikembangkan mengacu pada indikator SKL UN. 

Bentuk soal TIMSS adalah pilihan ganda, dengan empat pilihan 

jawaban, isian singkat dan urian. Isian singkat dan uraian sering disebut 

“constructed response”. Untuk soal pilihan ganda akan diberi skor 1 jik 

benar dan skor 0 jika salah. Sedangkan untuk soal bentuk uraian akan 

diberi skor 2 untuk jawaban yang lengkap dan benar, skor 1 untuk 

jawaban yang benar namun kurang lengkap dan skor 0 untuk jawaban 

yang salah atau tidak menjawab. Soal-soal pilihan ganda tersebut 

mencakup kemampuan menganalisa (analyze), menggeneralisasi 

(generalize), mengintegrasi (integrade), memberikan alasan (Justify), 

dan memecahkan soal non-rutin (solve non-rutine problem) (Mullis et 

al.2009:46). Soal-soal model TIMSS tidak hanya menggunakan rumus 

tetapi juga mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan 

berpikir kritis daam proses penyelesaianya. Hal ini sejalan denga yang 

dikemukakan oleh Yunengsih (2008:36), yang menyatakan bahwa 

soal-soal ranah kognitif dalam TIMSS banyak menekankan pada 
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pemecahan masalah sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

merumuskan soal-soal untuk mengukur ranah kognitif. 

Secara garis besar siswa yang menerima pembelajaran 

matematika hanya bersikap pasif dalam proses pembelajaran, mereka 

hanya mengandalkan guru sebagai pusat informasi, yang akibatnya 

adalah siswa hanya mampu menghapal bukan memahami konsep 

matematika yang sesungguhnya, karena yang ditonjolkan hanyalah 

kegiatan prosedural, bukan kegiatan eksplorasi. Siswa  lebih terbiasa 

mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan contoh yang telah diberikan 

oleh guru tanpa mengetahui maknanya (silvia, 2012). Siswa tidak 

memliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah matematika 

sendiri, sebab itu mereka merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan 

tipe soal yang berbeda dengan apa yang telah guru mereka ajarkan. 

Solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah 

dengan melatih mereka untuk terbiasa berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah matematika. Agar rasa percaya diri mereka 

tumbuh, sehingga mereka memiliki keberanian dan kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah matematika mereka sendiri. Berpikir kritis 

merupakan aspek yang penting dalam proses pemecahan masalah. 

Bambang Sujarwo, dkk (2016) menyatakan bahwa membiasakan siswa 

untuk berpikir kritis dan diikuti penerapan sikap disiplin akan bermuara 

pada munculnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

yang baik. Dengan kata lain jika kemampuan berpikir kritis siswa 

meningkat, kemampuan pemecahan masalahnya meningkat, dan 

prestasi belajarnya pun ikut meningkat. Hal itu dapat terwujud jika di 

dalam proses pembelajaran, guru dapat mengkondisikan siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuanya dan guru juga memfasilitasi siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah 

Namun yang menjadi kendala adalah kurang tersedianya soal-

soal yang didesain khusus untuk merangsang kemampuan berpikir 
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kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika, dan juga kurang 

pahamnya guru tentang pentingnya melatih dan membiasakan siswa 

untuk berpikir kritis. Oleh karenanya, guru perlu diberikan sosialisasi  

tentang karakteristik dan framework tentang soal-soal TIMSS dengan 

mengembangkan dan mengadaptasi  soal-soal tipe TIMSS untuk 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Berkaca dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan soal matematika untuk kelas IV SD dan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Soal Serupa Trends In 

International Science Study untuk Mengukur Kemampuan Berpikir 

Kritis dalam Pemecahan Masalah pada Siswa Kelas IV SD”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang ada sebagai berikut. 

1) Siswa kurang di latih untuk berpikir kritis. 

2) Siswa merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan tipe soal yang 

berbeda dengan soal yang guru mereka ajarkan. 

3) Siswa belum memiliki kepercayaan diri untuk meyelesaikan 

masalah metematika sendiri. 

4) Kurang tersedianya soal-soal yang didesain untuk melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

5) Kurang pahamnya guru tentang pentingnya melatih dan 

membiasakan siswa untuk berpikir kritis. 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut maka pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Perancangan soal-soal matematika model TIMSS yang sesuai untuk 

siswa kelas IV SD 

2) Pengembangan soal-soal TIMSS yang sesuai untuk siswa kelas IV 

SD. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas diperoleh 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1) bagaimana mengembangkan soal matematika serupa TIMSS 

untuk siswa kelas IV SD yang valid dan praktis. 

2) Bagaimana efek potensial soal-soal yang dikembangkan untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah 

matematika siswa. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan soal matematika 

model TIMSS untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam 

pemecahan masalah siswa kelas IV SD. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siswa, 

guru, dan peneliti lain. 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah. 

2) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 

pemecahan masalah. 

3) Meningkatkan prestasi belajar. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Sebagai alternatif dalam memperkaya variasi soal. 

2) Sebagai acuan untuk guru menyusun soal-soal yang lebih 

berkualitas 

c. Manfaat bagi peneliti lain 

Sebagai bahan kajian dalam pengembagan soal-soal 

TIMSS untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan 

pemecahan masalah untuk siswa kelas IV SD selanjutnya. 


