
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika selalu berperan penting dalam pendidikan. Hal ini 

terbukti dengan masih digunakannya matematika dalam setiap jenjang 

pendidikan. Salah satunya Sekolah Tingkat Pertama (SMP). Untuk 

mengujinya maka seringkali diselenggarakan ujian dalam setiap tingkatan 

dari ulangan harian sampai dengan ujian nasional. Pada taraf internasional 

matematika juga sering dilakukan studi penilaian, salah satunya yang 

diselenggarakan oleh Trends Internasional Mathematics and Science Study 

(TIMSS). 

Menurut Sri Wardhani dan Rumiati (2011:20) TIMSS adalah studi 

internasional tentang kecenderungan atau arah atau perkembangan 

matematika dan sains. Karakteristik TIMSS terbagi atas dua dimensi, yaitu 

dimensi konten dan dimensi kognitif. Dimensi kognitif atau aspek kognitif 

terdiri dari tiga kategori yaitu pengetahuan, penerapan dan penalaran.   

Selama ini ujian nasional yang ada dirasa sudah cukup baik, namun 

realitanya sangat bervariasi. Secara nasional, menurut Yulida Medistiara pada 

detik news (2016) menyatakan “data Kemendikbud, pada tahun 2015 nilai 

rata-rata siswa SMP sebesar 62,18 persen, sedangkan pada tahun 2016 nilai 

rata-rata UN SMP senilai 58,57 persen atau turun 3,6 poin dari tahun lalu”. 

Dan menurut Wilda Fizriyani pada news republika.co.id(2016) menyatakan 

nilai mata pelajaran (Mapel) Matematika mengalami penurunan terbesar pada 

pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/sederajat pada 2016. Perubahannya 

dari 56,28 pada 2015 menjadi 50,24 di 2016. 

Menurut TIMSS tahun 2011 pada penelitian yang dilakukan 

internasional Assosiation fot the Evaluation of Education Achievment Study 

Center Boston College, untuk matematika Indonesia berada diurutan ke-38 

dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya dites. Skor Indonesia turun 11 

pion dari penilaian tahun 2007. 
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Berkaitan dengan ujian nasional, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Safari (2015) berkaitan dengan Ujian Nasional, menyimpulkan  bahwa“Ujian 

Nasional sudah menjadi perekat bangsa dan mencerminkan mutu pendidikan 

walaupun belum maksimal”. Mutu pendidikan ini yang pada akhirnya tidak 

saja mempengaruhi ujian nasional tetapi juga akan mempengaruhi pada 

persaingan dengan dunia internasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wasis Qurotul Novida Barmoto (2014) berkaitan dengan ujian nasional dan 

aspek kognitif TIMSS, menyimpulkan  bahwa “Soal UN ditinjau dari domain 

kognitif dominan pada aspek pengetahuan (knowing) sebesar 35% dan aspek 

penerapan (applying) sebesar 35%, sedangkan apabila ditinjau dari indikator 

keterampilan berpikir kritis dominan pada indikator 2 (aplikasi) sebesar 

41%”. Domain kognitif atau yang sering juga disebut aspek kognitif adalah 

yang akan menjadi ukuran pada prosentase pembuatan soal. 

Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali butir soal ujian nasional. Salah 

satu alternatif solusinya adalah menggunakan aspek kognitif TIMSS, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa pada taraf internasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa butir soal ujian 

nasional matematika SMP perlu ditinjau kembali menggunakan aspek 

kognitif TIMSS.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosentase ujian nasional matematika SMP yang termasuk 

dalam aspek kognitif pengetahuan? 

2. Bagaimana prosentase ujian nasional matematika SMP yang termasuk 

dalam aspek kognitif penerapan? 

3. Bagaimana prosentase ujian nasional matematika SMP yang termasuk 

dalam aspek kognitif penalaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

menganalisis ujian nasional matematika SMP tahun ajaran 2015/2016 ditinjau 

dari aspek kognitif TIMSS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang analisis ujian nasional matematika SMP. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kualitas belajar dan kualitas pengerjaan soal. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi untuk lebih meningkatkan kualitas guru, kualitas 

pembelajaran, dan akhirnya kualitas sekolah.  

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

membenahi proses pembelajaran matematika. 

 

 


