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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan di era modern terus berkembang. 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Djumali,dkk (2014: 3) 

menyatakan pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekolompok orang atau 

lembaga dalam memantau individu atau sekolompok orang untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Pernyataan tersebut didukung pada UU No.20 Tahun 2003 pasal 3 

yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.  

Pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Karena dengan pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat 

diwujudkan. Pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dan pendidikan dapat menjadi sumber daya manusia lebih cepat mengerti situasi 

dan siap menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Pendidikan 

memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu peran 

penting pendidikan yaitu sebagai sarana tercapainya salah satu tujuan nasional 

bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 berbunyi pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.  
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Berbicara tentang pendidikan tidak lepas kaitannya dengan matematika. 

Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai bidang kehidupan dan 

membantu mengembangkan kemampuan atau daya berpikir manusia (BSNP, 

2006). Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tiap 

jenjang pendidikan. Melalui matematika peserta didik senantiasa dilatih berpikir 

kritis, logis, dan inovatif guna menyelesaikan berbagai persoalan. Kemampuan 

matematika merupakan kemampuan dalam bidang akademik yang sangat penting, 

tidak hanya di sekolah melainkan juga dalam penerapannya di kehidupan sehari-

hari. Carl Friedrich (dalam Surti Handayani, 2013: 7) mendeskripsikan 

matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan.  

Pemendiknas no 22 tahun 2006 memaparkan bahwa mata pelajaran 

matematika lingkup pendidikan dasar menyebutkan bahwa mata pelajaran 

matematika bertujuan untuk memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Pada zaman 

sekarang, manusia dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, 

kreatif, bernalar, dan kemampuan bekerja sama yang efektif. Manusia yang 

mempunyai kemampuan-kemampuan seperti itu akan dapat diolah dan dipilih, 

karena tidak semua informasi yang melimpah dan cepat  yang datang dari 

berbagai sumber dan tempat di dunia, dapat diolah dan dipilih, karena tidak semua 

informasi tersebut dibutuhkan manusia (Surti Handayani, 20013: 14). Salah satu 

mata pelajaran yang membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan tersebut adalah matematika, karena matematika memiliki struktur 

dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya sehingga memungkinkan 

siswa terampil berpikir rasional.  

Programme for International Students Assessment (PISA) dapat dilihat 

sebagai hasil dari keberhasilan pembelajaran matematika. PISA merupakan studi 

literasi yang bertujuan untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa 
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usia 15 tahun dalam membaca (reading literacy), matematika (mathematics 

literacy), dan sains (science literacy). Penelitian yang dilakukan PISA meliputi 

empat periode, yaitu tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012. PISA dilaksanakan 

oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development) dan 

Unesco Institute for Statistics untuk mengukur kemampuan siswa pada akhir usia 

wajib belajar untuk mengetahui kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan 

masyarakat mengenai pengetahuan (knowledge society) yang dikuasai.  

Siswa akan berhadapan dalam kehidupan sehari-hari dengan masalah yang 

berkaitan dengan personal, masyarakat, pekerjaan, dan ilmiah. PISA dapat 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

skill dan sikap siswa. Survei PISA 2015 memfokuskan science, reading, 

mathematics dan collaborative problem solving  sebagai bidang penialaian. Dalam 

PISA terdapat 4 konten yang diujikan meliputi: (1) change and relationship, (2) 

space and shape, (3) quantity, dan (4) uncertainty and data. OECD (2013: 33-35) 

menjelaskan bahwa pada konten change and relationship menguji kemampuan 

siswa pada materi fungsi dan aljabar kaitannya dengan bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan, representasi bentuk tabel dan grafik, memodelkan, dan 

mengintepretasikan perubahan.  

Konten space and shape menguji siswa apakah menguasai materi yang 

berkaitan dengan dunia visual (visual world) meliputi pola, sifat objek, posisi dan 

orientasi, representasi objek, pengkodean, navigasi dan interaksi dinamik yang 

berhubungan dengan bentuk riil. Pada konten space and shape membahas 

mengenai materi geometri. Konten quantity menguji kemampuan siswa dalam 

materi hubungan bilangan, pola bilangan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan bilangan, kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan 

sesuatu dalam bentuk angka, berhitung diluar kepala, serta melakukan penaksiran. 

Konten uncertainty and data menguji penguasaan materi statistik dan peluang, 

sehingga kemampuan siswa dalam menyajikan dan mengintepretasikan data 

menjadi kunci pada konten tersebut. Penelitian ini hanya berfokus membahasa 
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mengenai konten space and shape. Berikut hasil PISA 2015 (OECD, 2016: 4) 

yang disajikan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 Hasil PISA 2015 (OECD, 2016: 4) 

No Negara Rata-rata Skor 

Mathematics Reading Science 

1 Indonesia 386 397 403 

2 Singapore 564 535 556 

3 Thailand 415 409 421 

4 Brazil 377 407 401 

5 Turkey 420 428 425 

6 Colombia 390 425 416 

7 Japan 532 516 538 

8 Italy 490 485 481 

9 Germany 506 509 509 

10 Korea 524 517 516 

Rata-rata 

Internasional 

490 493 493 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa performa hasil tes siswa Indonesia meningkat 

namun masih tergolong rendah. Hal tersebut terpapar berdasarkan hasil tes dan 

survey PISA (Programme for International Student Assessment) 2015. Rata-rata 

skor pencapaian siswa Indonesia pada mata pelajaran matematika dari 70 negara 

yang mengikuti evaluasi, Indonesia berada pada peringkat 63 yang di laporkan 

oleh Zulkardi (2016: 24). Dari hasil pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa rerata 

skor matematika siswa Indonesia masih di bawah rata-rata keseluruhan negara 

yang mengikuti survei PISA untuk matematika.  

Soal-soal PISA dapat dipecahkan dengan kemampuan berpikir yang baik 

dari siswa.  Berpikir merupakan suatu aktivitas akal dan rohani yang berlaku pada 

seseorang akibat adanya kecenderungan mengetahui dan mengalami. Hasil belajar 
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merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang 

diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya.  

Hasil belajar dapat di lihat dari hasil penilaian. Secara umum, penilaian 

merupakan proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar 

peserta didik (Djumali, 2014: 15). Dengan demikian penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian proses dan hasil belajar bertujuan menentukan 

tingkat ketercapaian tujuan pendidikan dan atau tujuan pembelajran yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum atau perangkat perencanaan kegiatan pembelajaran 

lainnya. Musfiqon (2012: 8) mengemukakan bahwa penilaian dilakukan 

bertujuan: 1) merangsang aktivitas siswa; 2) menemukan penyebab kemajuan atau 

kegagalan siswa, guru, maupun proses pembelajaran itu sendiri; 3) memberi 

bimbingan kepada setiap siswa; 4) memberi laporan tentang kemajuan atau 

perkembangan siswa kepada orang tua dan lembaga pendidikan terkait; 5) sebagai 

feedback program atau kurikulum pendidikan yang sedang berlaku. 

Selain dilihat dari hasil PISA perkembangan pendidikan di Indonesia 

khususnya mata pelajaran matematika dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional. 

Berdasarkan data Kemendikbud, hasil ujian Ujian Nasional untuk mata pelajaran 

Matematika di Provinsi Jawa Tengah memiliki rerata 48.65. Dibandingkan 

dengan mata pelajaran lain rerata mata pelajaran matematika tergolong lebih 

rendah. Perolehan nilai matematika dalam PISA dan Ujian Nasional berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. Pemecahan masalah dalam soal-soal 

matematika pada PISA dan Ujian Nasional membutuhkan penalaran yang baik 

dari siswa. Dalam hal ini khususnya dalam pemecahan soal PISA pada konten 

space and shape dan soal Ujian Nasional matematika pada materi geometri. 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dasar dari konten space and shape 

pada PISA yaitu materi geometri, kaitannya dengan meteri bangun dan ruang. 

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Sawabi selaku guru 

matematika di SMP Negeri 3 Boyolali kelas VIII, diperoleh informasi bahwa 

kemampuan siswa dalam menguasai materi bangun ruang masih tergolong rendah. 

Hal tersebut juga berdampak pada kemampuan siswa dalam menguasai materi 

geometri yang memiliki peran penting dalam penyelesaian soal matematika 

berbasis PISA pada konten space and shape. Karakteristik individu yang berbeda-

beda menyebabkan perbedaan tingkahlaku belajar pada siswa. Selain itu, siswa 

juga belum terbiasa dengan soal-soal matematika berbasis PISA, dimana soal-

soalnya berupa pengaplikasian atau penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari 

dan dalam penyelesaiannya membutuhkan penalaran dari siswa, baik dalam 

memvisualisasikan soal, maupun dalam menterjemahkan soal kedalam kalimat 

matematika. Siswa terbiasa dengan latihan soal dimana soal yang digunakan 

langsung memberikan informasi terkait rumus yang digunakan, tanpa 

membutuhkan penalaran lebih jauh. Hal tersebut berdampak pada kemampuan 

siswa dalam menalar dan memvisualisasikan informasi yang terdapat dalam soal. 

Akibatnya, kemampuan siswa dalam menguasai materi geometri juga akan 

terpengaruh oleh hal tersebut.  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti menganggap 

permasalahan ini perlu ditindak lanjuti dan diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Berpikir Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah Soal-Soal PISA Konten Space and Shape Kelas VIII SMP 

N 3 Sawit Boyolali ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan berpikir siswa dalam mengerjakan 

soal-soal PISA konten space and shape  kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mendeskripsikan kemampuan berpikir siswa dalam mengerjakan soal-soal PISA 

konten space and shape kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat untuk siswa: Dapat mengembangkan cara berpikir dan dijadikan 

sumber pengetahuan soal matematika berdasarkan PISA dalam konten Space 

and Shape . 

2. Manfaat untuk sekolah: Dapat mengapresiasi dalam perbaikan evaluasi 

pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir 

siswa. 

3. Manfaat untuk penelitian yang akan datang: Dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk mengkaji lebih mendalam mengenai soal-soal model PISA pada konten 

Space and Shape dalam pembelejaran matematika SMP. 

 


