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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting bagi 

kehidupan, karena penguasaan matematika dibutuhkan untuk bekal di masa 

depan. Menurut Siregar (2017) menyatakan bahwa matematika merupakan subjek 

penting di kehidupan yang berperan dalam hampir segala aspek, tetapi sampai saat 

ini pelajaran matematika masih dianggap sulit oleh para siswa. Matematika yang 

masih dianggap sulit oleh siswa mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa 

menyelesaikan permasalahan sehingga kualitas hasil belajar matematika siswa 

juga rendah (Irawan & Kencanawaty, 2017).  

 Rendahnya kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh  kualitas 

pembelajaran matematika yang masih rendah (Rahmawati, 2018). Dapat dilihat 

dari hasil survei PISA (Programme for International Students Assessment) yang 

dibawahi oleh OECD (Organization Economic Cooperation and Development) 

untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh negara-negara lain. 

Berikut hasil skor PISA di Indonesia menurut Susanti & Syam (2017) dan OECD 

(2019). 
Tabel 1.1 Hasil Skor PISA di Indonesia. 

Tahun 
Peringkat/Jumlah 

Negara Skor/Rata-rata Skor 

2000 39/41 367/500 

2003 38/40 360/500 

2006 50/57 391/498 

2009 61/65 371/496 

2012 64/65 375/494 

2015 62/70 386/490 

2018 66/73 379/487 

 Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan 



2 
 

 

literasi matematika siswa Indonesia masih rendah dibuktikan dengan skor pada 

tabel masih berada dibawah rata-rata. Menurut Hawa & Putra (2018) Peringkat 

dan rata-rata skor literasi matematika Indonesia tidak berbeda jauh dari hasil 

survey PISA terdahulu, yang masih berada pada kelompok kemampuan 

matematika yang rendah. Selain hasil pada PISA, kemampuan matematika juga 

diukur dengan hasil TIMSS (Trend in International Mathematics an Science 

Study). Berikut data kemampuan matematika siswa Indonesia menurut TIMSS 

(Trend in International Mathematics an Science Study) yang dikemukakan dalam 

penelitiannya oleh Susanti & Syam (2017). 
Tabel 1.2 Hasil Skor TIMSS di Indonesia. 

Tahun 
Peringkat/ Jumlah 

Negara 
Skor/Rata-rata skor 

1999 34/38 403/487 

2003 35/46 411/467 

2007 36/49 397/500 

2011 38/42 386/500 

2015 45/50 397/500 

 Kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih rendah, hal itu 

dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pembelajaran matematika (Fadillah, 2019). 

Kurangnya penerapan metode pembelajaran oleh guru menjadi salah satu yang 

dapat mengurangi peningkatan hasil belajar matematika siswa (Asshofi et al., 

2019). Selain kurangnya penerapan metode pembelajaran faktor lain yang 

menyebabkan hasil belajar matematika rendah menurut Mansur (2018) dalam 

penelitiannya adalah minimnya siswa berlatih soal-soal PISA khususnya pada 

literasi matematika. Sedangkan menurut Nizar et al. (2018) salah satu faktor 

penyebab rendahnya siswa Indonesia dalam literasi matematika PISA dapat 

disebabkan karena siswa belum terbiasa menyelesaikan soal PISA, akibatnya 

banyak siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal PISA.  
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 Menurut Sari et al. (2017) bahwa faktor yang menjadikan hasil belajar 

rendah yaitu karena peserta didik kurang dalam berlatih menyelesaikan soal-soal 

bertipe PISA serta ketersediaan bahan ajar peserta didik untuk berfikir tingkat 

tinggi masih rendah, selain itu keterbatasan soal-soal bertipe PISA. Padahal 

pentingnya menerapkan soal berbasis kompetensi PISA pada siswa dapat 

meningkatkan kemampuan literasi siswa, hal ini juga dinyatakan oleh 

Dasaprawira et al. (2019) bahwa siswa Indonesia harus dibiasakan pada proses 

pembelajaran menggunakan soal PISA sebagai latihan untuk meningkatkan 

literasi siswa, sehingga hal tersebut akan berdampak pada hasil PISA di tahun 

berikutnya. 

 Literasi matematika dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan dalam berbagai konteks, 

dimana literasi matematis meliputi dua bagian, yaitu penalaran dalam matematika 

dan pemecahan masalah dalam matematika di kehidupan nyata (Mansur, 2018). 

PISA (Programme for International Students Assessment) tahun 2021 akan 

berfokus pada literasi matematika, hal ini sama seperti PISA tahun 2003, dan 

PISA tahun 2012 (Zahid, 2020).  

 Kerangka kerja PISA dalam mengukur literasi matematika dibedakan 

menjadi 3 yaitu konten, konteks, dan proses. Konten matematika terdiri dari 

perubahan dan hubungan (change and relationships), ruang dan bentuk (space 

and shape), bilangan (quantity), ketidakpastian dan data (uncertainty and data). 

Konteks matematika terdiri dari pribadi (personal), pekerjaan (occupation), umum 

(societal), ilmiah (scientific). Proses matematika terdiri dari merumuskan masalah 

secara matematika, menggunakan konsep, fakta, prosedur, penalaran dan 

menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi (OECD, 2019).  

 Salah satu konten PISA yang sangat penting dan berguna dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

uncertainty and data (Mutia et al., 2020). Menurut Nizar et al. (2018) konten 

uncertainty and data penting dalam literasi matematika, karena inti permasalahan 

dari analisis matematis  dan teori statistika peluang sebagai teknik representasi 
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dan deskripsi data adapun siswa dapat menganalisis masalah matematika melalui 

pemahaman uncertainty and data.  

 Soal pada konten uncertainty and data berkaitan dengan statistika dan 

peluang. Menurut Wulansari et al. (2019) pentingnya pengetahuan matematika 

tentang statistika dan peluang, karena materi itu menjadi inti materi di dalam 

Kurikulum 2013. Peserta didik masih kesulitan dalam memecahkan soal statistika 

peluang, salah satu faktornya adalah rendahnya kemampuan menganalisis, selain 

itu peserta didik masih kurang teliti dalam memecahkan soal statistika peluang. 

Berdasarkan hasil PISA tahun 2012 dengan konten ketidakpastian dan data, siswa 

Indonesia hanya mampu menyelesaiakn soal level 2 dari 6 level dalam PISA 

(Nizar et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih lemah 

dalam mengerjakan soal PISA dengan konteks ketidakpastian dan data. 

 Strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika salah satunya dengan car                             

pembelajaran dan hasil belajar dapat mengetahui tujuan dari proses pembelajaran 

(Setiyowati & Arifianto, 2020). Dengan merencanakan simulasi pembelajaran 

atau memperkaya pembelajaran melalui langkah Polya dan problem posing dapat 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dan kualitas hasil belajar 

matematika yang artinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

 Menurut Yuwono (2020) dalam penelitiannya menghasilkan 

pembelajaran yang tersusun dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika menggunakan prinsip langkah Polya. Strategi pemecahan masalah 

dengan langkah Polya dapat digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

memecahkan masalah soal PISA konten uncertainty and data (Nizar et al., 2018). 

Menurut Baharuddin (2017) pendekatan pembelajaran matematika yang 

mempunyai harapan lebih baik dalam meningkatkan pembelajaran yang efektif 

dan kemampuan literasi matematis yaitu pendekatan problem posing. Pelaksanaan 

metode problem posing dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa (Triani et al., 2017).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan suatu pengembangan 

prototipe soal yang dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa pada 
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materi statistika peluang, maka peneliti akan melakukan penelitian terkait 

pengembangan prototipe soal tersebut dalam judul “Pengembangan Prototipe Soal 

Statistika Peluang Berbasis Kompetensi PISA Tahun 2021 dan Rencana Simulasi 

Pembelajarannya menggunakan langkah Polya dan problem posing”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti  

mengidentifiksikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia dalam kompetensi  

PISA. 

2. Kurangnya pembiasaan literasi matemati siswa Indonesia. 

3. Rendahnya kualitas pembelajaran matematika Indonesia. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan prototipe soal berbasis komptensi PISA tahun 2021. 

2. Pengembangan soal berfokus pada materi statistika peluang.  

3. Objek penelitian adalah siswa berusia 15 tahun di jenjang SMP.  

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan prototipe soal statistika peluang berbasis 

kompetensi PISA tahun 2021? 

2. Bagaimana kelayakan pengembangan prototipe soal statistika peluang 

berbasis kompetensi PISA tahun 2021? 

3. Bagaimana penggunaan jawaban siswa untuk merancang simulasi 

pembelajaran? 

E. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pengembangan prototipe soal statistika peluang berbasis 

kompetensi PISA tahun 2021. 

2. Menguji kelayakan prototipe soal statistika peluang berbasis kompetensi 

PISA tahun 2021. 

3. Mendeskripsikan penggunaan jawaban siswa untuk merancang simulasi 

pembelajaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

matematika, manfaatnya antara lain :  

1. Manfaat teoritis 

       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru tentang 

pengembangan prototipe soal statistika peluang berbasis kompetensi PISA 

tahun 2021 dan rencana simulasi pembelajarannya menggunakan langkah 

Polya dan problem posing. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan untuk membandingkan hasil belajar dengan simulasi 

pembelajaran menggunakan langkah Polya dan problem posing apakah 

meningkat dan perlu diteliti apakah hal tersebut benar. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan baru tentang pengembangan prototipe soal statistika peluang 

berbasis kompetensi PISA tahun 2021 dan rencana simulasi 

pembelajarannya menggunakan langkah Polya dan problem posing 

c. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan bahan 
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pertimbangan tentang prototipe soal statistika peluang berbasis kompetensi 

PISA tahun 2021 dan rencana simulasi pembelajarannya menggunakan 

langkah Polya dan problem posing. 


