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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kualitas pendidikan sangat penting dalam sebuah negara karena menjadi 

tolak ukur kemajuan suatu negara. Sehingga di era sekarang ini siswa di Indonesia 

diwajibkan dapat bersaing dengan siswa dari negara lain. Johar (2012) menyatakan 

bahwa kualitas pendidikan sering dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan suatu 

negara. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, sains, dan 

membaca beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai 

gambaran kualitas pendidikan khususnya terhadap siswa usia wajib belajar (SD 

sampai kelas 3 SMP).  

  Matematika adalah salah satu bidang studi yang mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan. Matematika juga merupakan ilmu yang 

mampu mengasah kemampuan berpikir dan analisis secara cermat, jelas dan akurat. 

Menurut Haryono (2014: 6) menyatakan bahwa matematika itu merupakan salah 

satu dari bagian ilmu pengetahuan yang bersifat pasti. Supriadi (2014) menjelaskan 

bahwa salah satu ciri kurikulum Pendidikan matematika yang digunakan saat ini 

adalah menekankan pada perkembangan kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

mengkomunikasikan metamatika. Oleh karena itu siswa dituntut untuk mempunyai 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis, dan cermat dalam pemecahkan 

masalah matematika. 

Subjek terpenting dalam sistem pendidikan diseluruh dunia adalah 

matematika. Negara yang mangabaikan matematika sebagai prioritas utama akan 

tertinggal dari kemajuan segala bidang (terutama sains dan teknologi), 

dibandingkan negara lainnya yang memberikan tempat bagi matematika sebagai 

subjek yang sangat pentig. Di Indonesia, berbagai jenjang Pendidikan mempunyai 

syarat penguasaan terhadap matematika yang jelas tidak bisa dikesampingkan. 

Untuk dapat menjalani Pendidikan selama dibangku sekolah sampai kuliah dengan 

baik, maka anak didik dituntut untuk dapat menguasai matematika dengan baik 

(Masykur & Abdul, 2007:41).  
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Banyak tes internasional yang dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana 

kondisi pendidikan di Indonesia. Terutama kondisi pendidikan pada mata pelajaran 

matematika yang masih jauh dari kata baik. Salah satu tes yang sudah ada yaitu 

PISA (Programme for Internasional Student Assesment) yang merupakan studi 

internasional untuk menilai kemampuan literasi matematika siswa dalam sebuah 

Negara. Penilaian yang dilakukan oleh PISA tidak hanya untuk mendapatkan data 

mengenai peringkat Negara berdasarkan pendidikannya, tetapi juga berorientasi ke 

masa depan. Memaksa anak muda untuk menggunakan keterampilan dan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak semata-mata mengukur 

kemampuan yang dicantumkan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu siswa 

diharapkan memiliki kemampuan literasi matematika (mathematical literacy).   

Survei PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh negara-negara yang 

tergabung dalam OECD (Organization for Economics Co-operation Development). 

Tes pertama dilakukan pada tahun 2000 dan Indonesia berada pada peringkat 39 

dari 41 negara, kemudian pada tahun 2003 diperingkat 38 dari 40 negara, tahun 

2006 diperingkat 50 dari 57 negara, tahun 2009 diperingkat 61 dari 65 negara, tahun 

2012 diperingkat 64 dari 65 negara, dan pada tahun 2015 kemarin Indonesia berada 

pada peringkat 69 dari 76 negara (OECD, 2018).  

Tujuan Indonesia mengikuti studi ini untuk membandingkan kemampuan 

siswa Indonesia dengan siswa negara lain yang ikut serta dalam studi ini. Hasil dari 

pencapaian ini akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dan 

menyusun kebijakan sebagai peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

“Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian dan Kebudayaan sebenarnya telah 

mengantisipasi dengan melakukan beberapa perubahan kurikulum. Pada kurun 

waktu 2000 sampai sekarang telah ada tiga jenis kurikulum yang diberlakukan, 

yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013”. (Murtiyasa, 2015). 

Berdasarkan data dari Kemendikbud, secara umum perolehan nilai rata-rata Ujian 

Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2017/2018 mengalami penurunan yaitu 31,38. 

Dimana pada tahun 2015/2016 rata-rata sebesar 61,33 dan pada tahun 2016/2017 

sebesar 52,69.  
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Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) berupaya 

memberbaiki kualitas ujian nasional di Indonesia dengan menyisipkan 10 persen 

soal Higher Order Thingking Skill (HOTS) pada soal ujian nasional tahun 2018. 

Menurut ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), bambang Suryadi, 

pengadaan soal HOTS membuat standar Pendidikan Indonesia semakin tinggi 

sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari negara lainnya. Oleh sebab itu 

kedepannya soal HOTS akan terus diadakan dengan persiapan yang baik dan 

peningkatan pembelajaran baik pada siswa maupun guru (Uly, 8 Mei 2018). 

Berdasarkan rekapitulasi hasil ujian nasional 2018, rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu 52,51 untuk tingkat Sekolah, 65,85 

untuk tingkat Kabupaten/Kota, 55,88 untuk tingkat Provinsi, 51,76 untuk tingkat 

Nasional.   

Table 1.1 Hasil Ujian Nasional 2018 SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

 Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 

Matematika IPA 

Sekolah 68,38 48,90 43,98 48,77 

Kabupaten/Kota 78,36 62,63 60,59 61,82 

Provinsi 70,85 50,83 49,28 52,54 

Nasional 64,54 49,19 45,52 47,77 

 

Dari data tabel diatas, nilai mata pelajaran matematika terbilang cukup untuk 

rata-rata SMP di Kota Surakarta. Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah 

(Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengaku butuh waktu yang 

panjang untuk mengenalkan HOTS ke seluruh guru dan pelajaran di Indonesia. 

Hamid menambahkan jika tidak dikenalkan sedari sekarang, nilai Indonesia tidak 

akan pernah bertambah untuk meraik standar The Program for Internasional 

Student Assessment atau PISA (Mediani, 23 April 2018).  

Istilah gender telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari. World Health Organization (WHO) mendeskripsikan 

gender sebagai karakteristik dari perempuan dan laki-laki yang secara garis besar 

dibuat oleh sosial seperti norma, peran, dan hubungan antara perempuan dan laki-

laki sedangkan jenis kelamin ditentukan secara biologin. Newman (2018) 

menyatakan bahwa gender merujuk pada peran laki-laki dan perempuan dalam 
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masyarakat, yang dikenal sebagai peran gender, atau konsep individu tentang diri 

mereka atau identitas gender.  

Indonesia saat ini telah melaksanakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang 

kehidupan. Sumar (2015) menyatakan kesetaraan gender merupakan 

kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam Pendidikan, 

artinya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban, kedudukan, peranan 

dan kesempatan yang sama dalam bidang penddikan dan pembangunan.  

Gender merupakan salah satu faktor yang tak kalah penting dalam dunia 

pendidikan. Perbedaan gender tentu menyebabkan perbedaan fisiologi dan 

mempengaruhi perbedaan psikologi dalam belajar, sehingga siswa laki-laki dan 

perempuan tentu memiliki banyak perbedaan dalam mempelajari matematika. 

Proses berpikir antara laki-laki dan perempuan dalam memecahkan masalah 

matematika memiliki suatu perbedaan. Santrock (2007: 99) menyatakan bahwa 

anak laki-laki sedikit lebih baik dibandingan perempuan dalam matematika dan 

sains. Secara umum siswa laki-laki sama dengan siswa perempuan, akan tetapi 

siswa laki-laki mempunyai daya abstraksi yang lebih baik daripada siswa 

perempuan sehingga memungkinkan siswa laki-laki lebih baik daripada siswa 

perempuan dalam bidang matematika, karena pada umumnya matematika 

berkenaan dengan pengertian yang abstrak. Zhu (2007: 192) menyatakan bahwa 

ada banyak faktor yang membuat adanya perbedaan gender dalam proses 

pemecahan masalah matematika, salah satunya adalah cognitive abilities. Jadi, 

antara laki-laki dan perempuan memiliki suatu perbedaan dalam pemecahan 

masalah matematika kontekstual. Perbedaan gender dalam pemecahan masalah 

matematika dapat menjadi indikasi adanya sesuatu kesulitan yang berbeda yang 

dialami siswa laki-laki maupun perempuan. 

Rendahnya perolehan peringkat Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah kemampuan menalar siswa yang masih rendah yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Kurangnya siswa Indonesia dalam 

berlatih soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal yang ada di PISA 

mengakibatkan siswa belum siap pada saat menghadapi soal PISA. Brodie dkk, 



5 

 

(2009) menyatakan penalaran matematika adalah menghubungkan pengetahuan 

yang baru dengan pengetahuan yang dimiliki, dan sesungguhnya mengatur kembali 

pengetahuan yang didapatkan. Handayani (2014) menyatakan bahwa soal PISA 

sangat berdampak positif bagi siswa karena bisa meningkatkan penalaran dan 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal PISA. Menurut Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas No. 506/C//Kep/PP/2004 menyatakan tentang indikator-

indikator penalaran yang harus dicapai oleh siswa. Indikator yang menunjukkan 

adanya penalaran tersebut antara lain: 

a. Mengajukan dugaan. 

b. Melakukan manipulasi matematika. 

c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti terhadap 

kebenaran solusi.  

d. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

e. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 

f. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta dengan salah satu guru matematika di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, 

diperoleh informasi bahwa pada semua mata pelajaran khususnya terkait materi 

soal matematika, butuh beberapa kali pengulangan agar siswa dapat memahami 

pelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, banyak siswa yang mengatakan bahwa kesulitan 

dalam menyelesaikan soal matematika. Pada umumnya siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami soal dan merencanakan solusi. Oleh karena itu peneliti merasa 

perlu melakukan analisis mendalam terkait kemampuan menalar siswa dalam 

mengerjakan soal matematika berorientasi PISA konten space and shape.   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terkait hasil belajar 

matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Siswa kurang berlatih dalam mengerjakan soal-soal matematika berorientasi 

PISA. 

2. Siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal geometri berorientasi PISA. 
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3. Kemampuan menalar siswa masih tergolong rendah. 

4. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran matematika. 

5. Rendahnya hasil belajar siwa dalam mengerjakan soal matematika berorientasi 

PISA.  

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada analisis kemampuan menalar siswa kelas VIII 

SMP dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten shape and 

share. Supaya efektif dan efisien dalam mengadalakan penelitian, diperlukan 

pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Soal matematika yang diberikan berorientasi PISA konten shape and share 

pokok bahasan geometri. 

2. Perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berorientasi PISA konten shape and share ditinjau dari gender. 

3. Analisis kemampuan menalar siswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di aatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

konten space and shape ditinjau dari gender? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara 

tertulis dan gambar ditinjau dari gender? 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi data ditinjau dari 

gender? 

4. Bagaimana kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari pernyataan 

ditinjau dari gender? 

5. Bagaimana kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen 

ditinjau dari gender? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kemampuan menalar siswa kelas VIII SMP dalam menyelesaikan 

soal matematika berorientasi PISA konten space and shape ditinjau dari gender.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Menguji perbedaan kemampuan siswa kelas VIII SMP dalam menyelesaikan 

soal matematika berorientasi PISA konten space and shape berdasarkan 

gender.  

b. Untuk menganalisis kemampuan menalar siswa dalam menyajikan 

pernyataan matematika secara tertulis dan gambar pada soal matematika 

berorientasi PISA konten space and shape ditinjau dari gender.  

c. Untuk menganalisis kemampuan menalar siswa dalam melakukan manipulasi 

data pada soal matematika berorientasi PISA konten space and shape ditinjau 

dari gender.  

d. Untuk menganalisis kemampuan menalar siswa dalam memeriksa kesahihan 

suatu argumen pada soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape ditinjau dari gender.  

e. Untuk menganalisis kemampuan menalar siswa dalam menarik kesimpulan 

dari pernyataan pada soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape ditinjau dari gender.  

F. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan di 

Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya diantara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru, calon 

guru, dan pembaca mengenai kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan 

soal geometri. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menalarnya. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal matematika geometri.  

c. Bagi sekolah 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan unuk memperbaiki dan 

meningkatkan strategi pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan.  

d. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengetahui kemampuan 

menalar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 


