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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat ilmu, ditandai dengan 

banyaknya perubahan dari semua aspek kehidupan. Pada era ini agar tetap 

bertahan menjadi bangsa yang unggul dan relevan, harus mampu meningkatkan 

daya saingnya dengan negara lain. Daya saing sebuah negara terletak pada kualitas 

sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya. 

Aspek pendidikan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sumber daya 

manusia tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa.  

Pendidikan Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, 

yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan 

kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, 

melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang 

berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk 

mewujudkan cita-cita bangsanya (BSNP, 2010). Berdasarkan tujuan tersebut, 

melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Mencetak sikap kreatif, inovatif dan cara berpikir dalam 

menyelesaikan permasalahan agar mampu bersaing dengan negara lain dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran matematika.  

Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan (Depdiknas). Permendiknas No. 20 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata 

pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memilik sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Sehingga dapat disimpulkan tujuan pembelajaran matematika yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Melalui pemecahan 

masalah, siswa belajar menyusun strategi dan menentukan langkah-langkah yang 

terorganisir dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Jika siswa telah terbiasa 

menyelesaikan masalah matematika diharapkan mampu menerapkan pengetahuan 

dan ketrampilan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. 

Menurut Johar: 2013 menyatakan bahwa kualitas pendidikan sering dijadikan 

sebagai ukuran perkembangan suatu negara. Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika, sains, dan membaca beserta aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai gambaran baik atau tidaknya 

kualitas pendidikan khusus untuk siswa usia wajib belajar ( SD sampai kelas 3 

SMP). Salah satu penilaian untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa berskala internasional yaitu PISA.  

Murtiyasa (2015: 28-29) menyatakan bahwa studi tiga (3) tahunan PISA, yang 

diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) sebuah badan PBB yang berkedudukan di Paris, bertujuan untuk 

mengetahui literasi matematika siswa. Fokus studi PISA adalah kemampuan 

siswa dalam mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-dasar 

matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.  
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Kemendikbud (dalam Annajmi dan Hardianto: 2016) tujuan PISA yaitu 

mengukur prestasi literasi membaca, sains, dan matematika siswa sekolah berusia 

15 tahun, manfaat yang diperoleh adalah mengetahui posisi prestasi literasi siswa 

Indonesia jika di bandingkan dengan siswa di negara lain. Oleh karena itu, hasil 

PISA di harapkan dapat digunakan sebagai masukkan dalam meningkatkan  mutu 

pendidikan untuk perumusan kebijakan. Berdasarkan hasil studi PISA yang 

dipublikasikan oleh OECD,  berikut hasil PISA 2015 (OECD, 2016:5) yang 

disajikan dalam tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rerata Skor PISA 

No. Negara 
Rata-rata Skor 

Science Reading Mathematics 

Rata-rata Internasional 493 493 490 

1 Singapore 556 535 564 

2 Japan 538 516 532 

3 Estonia 534 519 520 

4 Chinese Taipei 532 497 542 

5 Finland 531 526 511 

6 Macao (China) 529 509 544 

7 Canada 528 527 516 

8 Indonesia 403 397 386 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata skor matematika siswa Indonesia 

386, sedangkan rata-rata Internasional yaitu 564. Sehingga, skor matematika 

siswa Indonesia masih dibawah rata-rata dari seluruh negara yang mengikuti 

PISA. Tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 70 negara. Dari 

data tersebut dapat dijadikan sebagai barometer kualitas pendidikan di Indonesia 

dalam era global.  

Soal PISA dikembangkan berdasarkan empat kategori materi matematika, 

yaitu : (1) perubahan dan hubungan (change and relationships), (2) ruang dan 

bentuk (space and shape), (3) kuantitas (quantity), dan (4) ketidakpastian dan data 

(uncertainty and data). Konten perubahan dan hubungan (change and 

relationships) berkaitan dengan aspek konten matematika pada kurikulum yaitu 

fungsi dan aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dengan hubungan 

yang bersifat umum atau persamaan, seperti penambahan, pengurangan, dan 

pembagian. Hubungan itu dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, 
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bentuk geometris, dan tabel. Sehingga setiap menginterpretasikan dan 

menerjemahkan simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, proses 

penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan menentukan sesuai dengan 

situasi dan permasalahan yang harus dikerjakan (Murtiyasa, 2015: 31). 

Menyelesaikan masalah aljabar pada PISA yaitu memperoleh jawaban dari 

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel, simbol, dan persamaan yang cara 

penyelesaian masalahnya tidak langsung. Menentukan jawaban dengan 

menggunakan pengetahuan, konsep, rumus dan perhitungan yang sudah dimiliki 

siswa (Aini, 2014: 160). 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa aljabar adalah 

salah satu pelajaran matematika di tingkat SMP atau MTs. Menurut Salamah 

(dalam Aini, 2014) aljabar yaitu cabang matematika yang berhubungan dengan 

persamaan dan variabel baik itu linier maupun non linier. Soal aljabar akan 

menjadi masalah bagi siswa jika diberikan soal aljabar dari  PISA, karena soal-

soal matematika PISA lebih banyak mengukur kemampuan pemecahan masalah 

dan penalaran daripada soal-soal yang mengukur kemampuan yang berkaitan 

dengan perhitungan dan ingatan. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika akan mempengaruhi penyelesaian soal PISA pada konten change and 

relationships PISA dan pada umumnya siswa di Sekolah Menengah Pertama 

mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Selain hasil PISA, hasil Ujian 

Nasional dalam mata pelajaran matematika juga dapat dijadikan barometer 

kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendikbud, mata 

pelajaran matematika di Provinsi Jawa Tengah untuk hasil Ujian Matematika 

dengan rata-rata 48.65 dimana rata-rata hasil tersebut lebih rendah dibandingkan 

mata pelajaran yang lain. 

Data hasil matematika PISA dan Ujian Nasional berkaitan dengan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal. Untuk memecahkan soal 

pada PISA maupun Ujian Nasional siswa harus menggunakan kemampuan 
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bernalar, pemecahan masalah serta mengkomunikasikan gagasannya. 

Menanggapi hasil wawancara pada hari Sabtu, 16 September 2017 dengan guru 

SMP Negeri 1 Puhpelem (Ibu Yulita Dewi, S.Pd.) menyatakan bahwa materi 

aljabar dipandang sulit oleh siswa karena siswa dihadapkan dengan simbol-simbol 

abstrak dan algoritma bentuk aljabar serta siswa masih sulit mengubah soal cerita 

ke dalam model matematika. Dimana, siswa terbiasa menyelesaikan soal dimana 

soal langsung memberikan informasi yang jelas serta rumus yang digunakan. 

Selain itu, siswa terbiasa dengan menyelesaikan soal-soal yang sesuai dengan 

contoh yang diberikan oleh guru tanpa memerlukan kemampuan penalaran. 

Berdasarkan permasalahan diatas untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA  konten change and relationships. Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kemampuan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal-Soal PISA Konten Change and Relationships pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Puhpelem” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana deskripsi persentase pada level low kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships ? 

2. Bagaimana deskripsi persentase pada level middle kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships ? 

3. Bagaimana deskripsi persentase pada level hot kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan persentase pada level low kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships. 

2. Untuk mendeskripsikan persentase pada level middle kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships. 
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3. Untuk mendeskripsikan persentase pada level hot kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships 

khususnya SMP Negeri 1 Puhpelem. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan 

kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal PISA. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat sekaligus inovasi untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA khususnya 

konten change and relationships. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman 

dalam mengetahui kemampuan menyelesaikan soal-soal PISA konten 

change and relationships. 

 

 

 

 


