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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ujian nasional merupakan suatu tahapan ujian akhir untuk mengukur

pencapaian kompetensi lulusan. Ujian nasional ini dilaksanakan pada

berbagai jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah. Ujian

nasional ini akan mengukur bagaimanakah kompetensi hasil belajar siswa

berdasarkan standar kompetensi lulusan selama masa pendidikannya. Pada

jenjang pendidikan dasar khususnya SD/MI kini ujian nasional telah

digantikan menjadi ujian sekolah/madrasah berdasarkan PP No. 32 tahun

2013. Ujian sekolah/madrasah ini dibuat 25 % oleh Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan sedangkan 75 % dibuat oleh Provinsi dan Kantor Wilayah

Kementrian Agama. Ujian Sekolah/Madrasah atau yang disebut US/M

khususnya pada mata pelajaran matematika dapat dijadikan acuan untuk

mengukur kompetensi terutama pada aspek kognitif siswa dalam

pembelajaran matematika.

Indonesia sejak tahun 1999 telah mengikuti studi internasional TIMSS

untuk mengukur kemampuan matematika dan sains siswa Indonesia dan

untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan standar internasional.

Berdasarkan survei TIMSS (Trends in Internasional Mathematics and

Science Study)  kemampuan matematika Indonesia yang masih berada dalam

peringkat yang tergolong rendah dilihat dari rangking TIMSS 1999 Indonesia

berada pada peringkat ke 35 dari 39 negara yang berpartisipasi dengan skor

403 dibawah rata-rata internasional 487. Pada TIMSS 2003 Indonesia

mendapat skor 411 masih dibawah rata-rata internasional 467. Pada tahun

2007 Indonesia mendapat skor 397 turun dari tahun sebelumnya dan masih

dibawah rata-rata TIMSS yaitu 500. Pada tahun 2011 Indonesia berada pada

posisi 41 dari 45 negara peserta dengan skor 386.

Ujian nasional yang diadakan di Indonesia pada jenjang SD/MI

sekarang disebut US/M (ujian sekolah/madrasah). Hasil ujian
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sekolah/madrasah SD/MI provinsi Jawa Tengah tahun 2015/2016 dari

572.700 siswa di provinsi Jawa Tengah yang telah megikuti ujian sekolah,

7.527 siswa mendapatkan nilai 100 untuk ujian mata pelajaran matematika

atau sekitar 1,13 % dari seluruh peserta di Jawa Tengah. Hasil US/M pada

pelajaran matematika ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa

perlu untuk ditingkatkan lagi.

Dilihat dari hasil survei TIMSS dan  hasil ujian sekolah tersebut, hasil

kemampuan matematika siswa masih belum optimal dilihat dari tingkat

internasional maupun wilayah di Indonesia. Beberapa siswa di Jawa Tengah

masih perlu meningkatkan kemampuan dalam matematika. Persiapan guru

maupun pemerintah untuk mengatasi kemampuan matematika Indonesia bisa

dilakukan melalui kurikulum dan evaluasi yang sesuai standar internasional.

TIMSS merupakan salah satu penilaian kemampuan matematika dan sains

yang bersekala internasional. Domain isi dan domain kognitif pada TIMSS

khususnya pada matematika bisa diterapkan pada evaluasi seperti, ulangan

harian, ulangan semester, ujian sekolah maupun ujian nasional agar dapat

mengembangkan kompetensi matematika siswa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti

Ker. (2013) menyatakan kompetensi matematika dibutuhkan dalam pelajaran

lain misalnya pelajaran yang berkaitan dengan teknik atau sains. Pogoy et. al

(2015) Menyatakan bahwa kinerja matematika siswa pada TIMSS 2011

dipengaruhi oleh domain kognitif dan konten yang dapat dikaitkan dengan

persiapan guru untuk mengembangkan pengetahuan matematika.  Razak,

Khairani, & Thien (2012) menyatakan bahwa kualitas tes yang baik adalah

yang dapat mengukur kemampuan secara akurat selain itu tes juga berfungsi

sebagai pembanding untuk mengembangkan pendidikan dan evaluasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja siswa atau hasil belajar siswa

dipengarui oleh domain kognitif, untuk itu dalam pemberian pembelajaran

maupun test harus diperhatikan aspek kognitifnya, untuk dapat meningkatkan

kemampuan kognitif tingkat tinggi diperlukan pula pemberian soal yang

memuat pemahaman kognitif yang tinggi.
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Berdasarkan uraian tersebut pada penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mendeskripsikan butir soal ujian sekolah matematika

SD/MI provinsi Jawa Tengah berdasarkan domain isi dan domain kognitif

TIMSS. Domain isi TIMSS berkaitan dengan konten atau materi dan domain

kognitif TIMSS berkaitan dengan aspek–aspek kognitif yang ada pada soal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang

akan diteiti adalah:

1. Bagaimana komposisi domain isi TIMSS yang ada pada butir soal ujian

sekolah/madrasah matematika SD/MI provinsi Jawa Tengah tahun

2015/2016?

2. Bagaimana komposisi domain kognitif TIMSS yang ada pada butir soal

ujian sekolah/madrasah matematika SD/MI provinsi Jawa Tengah tahun

2015/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terlah diuraikan tersebut,

penelitian ini secara umum bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan komposisi domain isi TIMSS

yang ada pada butir soal ujian sekolah/madrasah matematika SD/MI

provinsi Jawa Tengah tahun 2015/2016

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan komposisi domain kognitif

TIMSS yang ada pada butir soal ujian sekolah/madrasah matematika

SD/MI provinsi Jawa Tengah tahun 2015/2016

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada bidang

pendidikan, terutama dalam evaluasi pembelajaran untuk pengembangan

soal-soal yang sesuai dengan standar internasional. Secara khusus,

penelitian ini memberikan sumbangan bagi dosen, guru matematika

dalam memperhatikan pembuatan soal evaluasi matematika.



4

2. Manfaat praktis

a. Bagi Sekolah

Memberikan sumbangan berupa penelitian mengenai evaluasi

pembelajaran matematika.

b. Bagi Guru

Sebagai pertimbangan dalam penyususnan soal-soal matematika baik

dalam pemberian tugas, ulangan harian, uangan semester, ujian

sekolah maupun ujian nasional.

c. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang evaluasi pembelajaran dan

pemetaan soal khususnya pada soal matematika sekolah dasar


