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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan sering kali dijadikan sebagai barometer berkembangnya suatu 

negara. Penyelenggaran pendidikan yang baik dapat mencipatakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tujuan sistem pendidikan 

yang diterapkan. Fakta tersebut membuat pemerintah menaruh perhatian yang 

besar terhadap perkembangan pendidikan, salah satunya dengan cara 

mengembangkan kurikulum. Pemerintah melalui kementrian pendidikan terus 

mengembangkan kurikulum 2013 yang sekarang diterapkan dibeberapa 

sekolah di Indonesia. 

Penerapan kurikulum 2013 yang diharapkan mampu membawa 

pembaharuan bagi sistem pendidikan yang dinilai masih kaku dan belum dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, serta afektif. Hasil studi 

PISA (Program for International Student Assesment) menunjukkan bahwa 

Indonesia belum dapat berbicara banyak dalam survei tersebut dan untuk 

kategori matematika Indonesia hanya menduduki posisi ke-63 (enam puluh 

tiga) dari 72 (tujuh puluh dua) negara yang melibatkan 540.000 siswa ikut 

berpartisipasi tes PISA tahun 2015. PISA (Program for International Student 

Assesment) merupakan program penilaian berskala internasional yang dibuat 

oleh negara-negara yang termasuk dalam OECD (Organisation for Economic 

Co-operation Development). Penelitian tersebut berfokus pada kemampuan 

literasi dan problem solving pada mathematics, reading and science.  

Kemampuan matematika pada PISA digolongkan menjadi 6 level antara 

lain: easy yang mengandung soal PISA level pertama dan kedua, moderat 

difficult yang mengandung soal  PISA level ketiga dan keempat, most difficult 

yang terdiri dari level soal kelima dan keenam (Sulastri, 2014). 

Pengelompokkan soal PISA didasarkan pada tingkat kesulitan yang dikandung 

oleh soal. Sehingga secara tidak langsung dengan level yang terkandung soal 

cukup tinggi dapat menunjukkan kemampuan siswa (Johar, 2012). Sehingga 
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semakin tinggi level soal matematika model PISA yang diberikan kepada 

peserta didik dibutuhkan pula penalaran yang tinggi dalam memecahkan soal. 

Soal-soal matematika model PISA mengandung 8 karakter kemampuan 

kognitif antara lain pemikiran dan penalaran, argumentasi, komunikasi, 

pemodelan, problem possing and solving, presentasi, penggunaan simbol, 

bahasa formal dan teknis serta operasi, dan penggunaan alat bantu. Kedelapan 

kemampuan kognitif matematika itu sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

matematika yang terdapat pada kurikulum kita (Silva, 2013). PISA 

mengandung beberapa aspek indikator yang harus dikuasai siswa guna 

memecahkan soal. 

Indikator yang dituntut dikuasai oleh siswa antara lain konteks, konten, 

dan proses. Komponen konteks merupakan soal yang mengandung materi 

terkait space and shape, change and relationship, dan quantity. Komponen 

konten berkaitan dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari berupa 

personal, occupational, scientific, and societal. Komponen proses merupakan 

langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam memecahkan soal dengan 

matematika sebagai alat yang mencakup formulate, employ, interpret. 

Penerapan komponen proses, konten dan konteks dengan prosedur yang tepat 

dapat memandu siswa dalam menemukan solusi pemecahan masalah 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu pasti yang menggunakan prosedur 

operasional guna memecahkan persoalan bilangan, “Matematika terorganisasi 

dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, 

dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku 

secara umum, karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif” 

(Ruseffendi, 1998). Matematika didefinisikan berkaitan dengan tiga dimensi 

yakni dimensi isi, situasi dan proses matematika. Dimensi isi yang dipahami 

sebagai ide yang menyeluruh. Dimensi kedua yakni proses matematis yang 

dipahami sebagai matematika secara umum, serta dimensi proses yang berupa 

menghubungkan kompetensi reproduksi, koneksi dan fleksibel kaitanya dengan 

literasi matematika untuk memecahkan masalah. 
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Seseorang dinilai mempunyai literasi matematika bila ia mampu menalar, 

menganalisa, serta mengkomunikasikan sehingga mampu memecahkan dan 

mengintrepretasikan jawaban dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan 

space and shape, change and relationship, dan quantity. Hasil PISA dari 

beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2009, 2012 dan  yang terbaru tahun 2015 

menunjukkan skor rata-rata literasi matematika Indonesia masih sangat rendah. 

Rendahnya kemampuan literasi matematika siswa menjadi indikasi penyebab 

kesahan siswa dalam mengerjakan soal konten space and shape matematika 

dalam PISA. Lemahnya literasi matematika siswa di Indonesia pada level 3 

sampai 6 menurut Robithulloh (2015), dikarenakan kemampuan berfikir siswa 

belum berkembang secara maksimal, kurangnya kemampuan memahami 

informasi dalam memecahkan soal, rendahnya kemampuan nalar siswa, serta 

siswa masih memahami matematika sebatas pelajaran dan tidak mau 

menerapkannya dalam memecahkan persoalan nyata yang sering mereka 

hadapi.  

Pernyataan “matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia” yang 

disampaikan Freudenthal dalam Wijaya (2012), menempatkan matematika 

sebagai sebuah proses atau aktivitas, di mana belajar akan terjadi jika 

pengetahuan yang dipelajari/diserap siswa bermakna bagi siswa itu sendiri 

dalam memecahkan masalah dikehidupan sehari-hari. Maka tidak 

mengherankan bila hasil tes PISA pada tahun 2015  memperoleh hasil yang 

yang tidak berbeda jauh dengan hasil tes PISA tahun 2012 yang juga berada 

pada kelompok penguasaan materi yang rendah dengan hanya memperoleh 

skor matematika rata-rata 386 (tiga ratus delapan puluh enam). Tidak 

mengherankan penguasaan materi yang rendah mengakibatkan siswa 

mengalami banyak kesulitan yang menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan 

soal matematika model PISA konten space and shape.  

Menurut Muhassanah (2015), secara umum kesalahan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika model PISA konten space and shape tidak 

bisa menggunakan strategi khusus untuk pelaksanaan rencana dalam 

memecahkan masalah. Seperti pada permasalahan geometri, kemampuan 
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geometri siswa dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan 

soal konten space and shape. Ketrampilan geometri yang dimaksud adalah 

kemampuan siswa dalam belajar geometri menurut Hoofer dalam Riyadi 

(2014),  terdiri dari 5 ketrampilan, yaitu: visual skill, descriptive skill, drawing 

skill, logical skill, applied skill. Ketrampilan geometri dapat membantu siswa 

dalam memecahkan soal matematika model PISA konten space and shape, 

walaupun ketrampilan geometri siswa masih perlu ditingkatkan.  

Menurut Clement dan Battista dalam Mega Teguh Budiarto (2002), dalam 

penelitiannya dengan 52 sampel siswa terdapat 64 % mengetahui persegi 

panjang adalah jajar genjang, selain itu 50% siswa tidak menyukai masalah 

pembuktian serta siswa lebih baik dalam memecahkan soal geometri yang 

disajikan visual dibanding verbal. Rendahnya ketrampilan geometri yang 

merupakan inti dari soal matematika PISA konten space and shape mungkin 

menjadi salah satu penyebab siswa mengalami kesulitan atau bahkan kesalahan 

dalam memecahakan soal matematika model PISA konten space and shape. 

Sehubungan dengan hal ini, akan diadakan penelitian “Analisis Kesalahan 

Siswa Kelas VIII SMP Batik Surakarta Dalam Memecahkan Soal Matematika 

Model PISA konten Space and Shape”.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis kesalahan siswa kelas VIII Semester II di SMP Batik 

Surakarta dalam memecahkan soal konten space and shape matematika 

model PISA? 

2. Apa saja faktor penyebab kesalahan siswa kelas VIII Semester II di 

SMP Batik Surakarta dalam memecahkan soal konten space and shape 

matematika model PISA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui kesalahan siswa kelas VIII Semester II di SMP Batik 

Surakarta dalam memecahkan soal konten space and shape matematika 

model PISA. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan siswa 

kelas VIII Semester II di SMP Batik Surakarta dalam memecahkan soal 

konten space and shape matematika model PISA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan 

bagi penulis sendiri.  

1. Bagi peserta didik: 

a. Peserta didik dapat mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan soal 

konten matematika model PISA space and shape. 

b. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memecahkan soal 

matematika model PISA konten space and shape serta tidak mengulangi 

kesalahan sebelumnya dalam mengerjakan tipe soal yang sama. 

c. Peserta didik dapat menambah wawasan dalam mengerjakan soal-soal 

yang lebih mengutamakan penalaran. 

d. Membantu meningkatkan  kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

mengerjakan soal-soal matematika. 

2. Bagi guru: 

a. Guru dapat mengetahui letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika model PISA konten space and shape. 

b. Guru dapat membuat soal matematika model PISA konten space and 

shape guna meningkatkan kemampuan siswa. 

c. Sebagai tolak ukur guru dalam menilai kemampuan penalaran matematis 

siswa dalam proses pembelajaran. 
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3. Bagi penulis: 

Penulis dapat mempersiapkan diri menjadi pendidik yang mampu 

mengembangkan kemampuan matematika siswa sesuai keterampilan yang 

dituntut oleh soal matematika model PISA serta sebagai bahan kajian lebih 

mendalam lagi dalam mengembangkan soal PISA pada konten space and 

shape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


