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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menghadapi era globalisasi saat ini, pesaingan dengan berbagai negara 

tidak dapat dipungkiri apalagi dalam bidang pendidikan. Tes penilaian yang 

diselenggarakan secara internasional bisa dijadikan sebagai patokan. Sesuai 

perkembangan pendidikan terdapat dua tes penilaian utama bersekala 

internasional yaitu TIMSS (Trend in Internasional Matematics and Science Study) 

dan PISA (Program for International Student Assessment).  

TIMSS adalah tes penilaian matematika dan sains yang fokus pada 

kemampuan kognitif peserta didik kelas IV dan kelas VIII. Sementara  PISA tidak 

hanya menilai kemampuan kognitif peserta didik usia 15 tahun tapi juga juga 

kemamampuan  afektif  seperti self-efficacy yang merupakan tingkat keyakinan 

peserta didik akan kemampuannya. Selain itu, rentang waktu penilaian PISA lebih 

singkat yakni secara reguler dilaksanakan sekali dalam tiga tahun, sementara 

TIMSS diselenggarakan empat tahun sekali (Wilkens, 2011). 

PISA dan TIMSS masing-masing memiliki objek kajian yang berbeda, 

hasil  PISA lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang berpartisipasi untuk 

memperbaiki kualitas dan kebijakan pendidikan di negaranya. PISA dinilai 

mampu mengukur pengetahuan dan ketrampilan penting yang berguna bagi 

kehidupan modern, ditunjukan melalui  kemampuan dalam mengekstrapolasi 

pengetahuan dan menggunakannya pada kondisi yang belum dikenali sebelumnya 

(OECD, 2016). Hal tersebut dimaksudkan agar pengetahuan yang  telah diperoleh 

dapat dirasa lebih kebermanfaatannya secara langsung oleh peserta didik. 
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Kemampuan pada PISA ini dikenal sebagai kemampuan literasi yang secara 

umum berarti kemampuan dalam memecahkan masalah tak rutin menjadi rutin. 

Sesuai perkembangan pendidikan, kemampuan literasi seperti yang 

ditetapkan  PISA, sangat dibutuhkan untuk menyediakan pembelajaran yang 

penuh makna yakni dengan mengaplikasikan pengetahuannya dalam pemecahan 

masalah di kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2016). Namun, dibutuhkan 

kepahaman dan penalaran akan matematika untuk meningkatnya permasalahan 

yang dihadapi peserta didik di kehidupan sehari-hari. Kepahaman dan penalaran 

akan matematika dinilai sangat membantu peserta didik dalam mendiskripsikan, 

menjelaskan, dan memprediksi sebuah kejadian serta memahami aturan yang 

menjadikan matematika sebagai acuan kenyataan. Hal tersebut pula yang menjadi 

alasan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang literasi matematika dinilai 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Sari, 2017). Banyaknya 

kesalahan kepahaman ini perlu adanya analisis kesalahan siswa, untuk 

mendapatkan cara agar seorang pengajar bisa meperbaiki konsep kepahaman 

matematika. 

Manfaat yang diperoleh Indonesia dalam PISA juga untuk mengetahui 

posisi prestasi literasi siswa-siswi Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi 

literasi siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

(Kemendikbud, 2017). Hasil studi di harapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini 

menjadi sangat penting dilihat dari kepentingan siswa Indonesia di masa yang 

akan datang sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam era 

globalisasi. 
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Siswa-siswi Indonesia dari hasil tes dan survey PISA 2015 kemampuan  

siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor 

pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada 

di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang telah dievaluasi (OECD, 2016).  

Peringkat dan rata-rata skor Indonesia pada hasil tes dan survey PISA 2015  tidak 

berbeda jauh dengan hasil tes dan survey  PISA terdahulu pada tahun 2012 yang 

juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Masih kurangnya 

kemampuan matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada level 

kemampuan matematis berarti siswa masih belum mampu untuk dapat bekerja 

secara efektif dengan model soal bertipe PISA (Rahmawati, 2016). 

Berdasarkan hasil PISA bahwa peringkat Indonesia dari banyaknya jumlah 

negara yang ikut serta dalam PISA masih dalam peringkat terakhir. Hal itu dilihat 

dari banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

bertipe PISA. Suatu soal matematika merupakan suatu masalah bagi siswa, jika 

siswa tersebut tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan 

dan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal tersebut. Pemecahan masalah 

matematika merupakan cara berfikir, beranalisis, dan bernalar dengan  

menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan masalah tersebut 

(Tarhadi, 2011). 

Setiap proses menyelesaikan soal tidak jarang siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikannya. Karena itu analisis kesalahan perlu dilakukan agar 

siswa tidak lagi melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal yang 

memiliki karakteristik yang sama. Adapun kesalahan yang dianalisis meliputi 

jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika bertipe PISA. 
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Kepala sekolah Mts Negeri 1 Trenggalek menjelaskan bahwa MTs Negeri 

Trenggalek merupakan salah satu madrasah stanawiyah terbaik di kota Trenggalek 

karena prestasi siswa-siswinya di tingkat regional maupun nasional. Salah satu 

guru matematika menjelaskan tingkat kemampuan matematika siswa-siswanya 

beragam yaitu siswa berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang dan 

berkemampuan rendah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menganalisis 

kesalah siswa dalam mengerjakan soal bertipe PISA. Penelitian ini dirasa penting 

karena jika tidak bisa menganalisis secara benar apa yang menyebabkan peringkat 

Indonesia di PISA rendah akan tidak mendapatkan solusi yang tepat. Oleh karena 

itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Kesalahan Siswa Kelas IX MTs N 1 

Trenggalek dalam Menyelesaikan Soal Matematika Bertipe PISA Berdasarkan 

Tingkat Kemampuan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Guru dalam proses belajar mengajar selain menanamkan konsep pada 

siswa, juga lebih aktif dalam menganalisis hasil belajar siswa terutama bagi siswa 

yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Sehingga siswa tidak lagi 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang bertipe sama. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah:   

Apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika bertipe PISA ditinjau dari langkah pemecahan masalah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian memerlukan suatu fokus pada suatu masalah yang 

nantinya diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah untuk 

menghindari berbagai penyimpangan  dan masalah yang terjadi dalam penelitian 

ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bertipe PISA ditinjau 

dari langkah pemecahan masalah.  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang 

dilakuakan tidak meluas dan didapatkan data yang akurat maka peniliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1.  Subjek pada penelitian ini sebanyak 6 siswa dengan rincian 2 siswa kategori 

kemampuan tinggi, 2 siswa kategori kemampuan sedang dan 2 kategori 

kemampuan rendah  kelas IX MTsN Model Trenggalek. 

2. Analisis pada penelitian ini dikategorikan berdasatkan tingkat kategori 

kemampuan siswa. Kategori kemampuan tinggi diambil dari siswa yang 

sering mengikuti olimpiade. Kategori kemampuan sedang diambil dari siswa 

yang mendapatkan peringkat 10 besar di kelasnya dan kategori rendah dari 

siswa yang mendapatkan peringkat dibawah 10 besar dikelasnya.  

3. Soal PISA yang di gunakan dalam penelitian adalah soal PISA tahun 2015 

pada soal uraian. 

4. Analisis kesalahan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tahapan 

dalam pemecahan masalah polya.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus memiliki manfaat bagi 

pembaca. Hasil dari analisis kesalahan siswa kelas IX SMP dalam menyelesaikan 

soal matematika bertipe PISA. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

tugas akhir ini antara lain: 

1. Untuk menambah informasi untuk menggunakan data-data PISA sebagai 

bahan ajar untuk guru. 

2. Hasil studi di harapkan dapat digunakan sebagai masukkan dalam perumusan 

kabijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. 


