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ABSTRAK
Brigita Florensia Rusmiyati Uba Ina. 2020. Pengembangan Soal Matematika
Model PISA bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama. Skripsi, Program Studi
Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta.
Pengembangan soal matematika model PISA dilakukan sebagai salah satu sarana
pembaruan kemampuan siswa untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuannya
dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks matematika. Secara khusus,
dalam pembelajaran matematika, perubahan dan keterkaitan (Change and
Relationship) merupakan wujud instrumen soal matematika model PISA yang dapat
dikonstruksi pada standar internasional PISA.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghasilkan soal matematika model PISA
bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dan (2) mengetahui kualitas soal matematika
model PISA yang dikembangkan (valid, praktis dan efek potensial) bagi siswa Sekolah
Menengah Pertama.
Prosedur Penelitian
dan Pengembangan menurut langkah-langkah
pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari 5 langkah yaitu penelitian dan
pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji
coba lapangan awal, dan merevisi hasil uji coba. Subyek penelitian adalah 21 siswa
kelas IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah (1) tes, (2) wawancara, dan (3) pemberian lembar validasi. Analisis dilakukan
secara bertahap dengan urutan analisis data validasi, analisis data kepraktisan soal, dan
analisis data efek potensial dari uji coba instrumen.
Dari hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa penelitian ini telah
menghasilkan (1) Soal matematika model PISA sejumlah 6 butir soal uraian pada setiap
level PISA dan menggunakan konten PISA perubahan dan keterkaitan. (2) Kualitas soal
matematika memenuhi kriteria valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Validitas
dapat dilihat dari hasil validasi ahli yang menyatakan soal instrumen sudah layak
digunakan berdasarkan isi (sesuai dengan tingkatan), konstruk (sesuai dengan teori dan
kriteria soal), dan bahasa (sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku dan ejaan bahasa
Indonesia). Kepraktisan dilihat dari hasil wawancara dengan guru dan siswa setelah
soal diujicobakan yang menyatakan bahwa soal yang diujikan sudah layak digunakan
tetapi penggunaan tata bahasa dalam soal juga harus bisa dipahami oleh siswa. Dari
hasil ujicoba memperlihatkan bahwa persentase siswa berpotensi pada level 1 (9,52%),
level 2 (4,76%), level 3 (9,52%), level 4 (61,90%), level 5 (14,29%), dan level 6 (0%).
Kata kunci: soal matematika model PISA, pengembangan instrumen, PISA.
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ABSTRACT
Brigita Florensia Rusmiyati Uba Ina. 2020. PISA Models of Mathematical Problems
Development for Junior High School Students. Undergraduate Thesis. Mathematics
Education Study Program, Department of Mathematics Education and Natural
Sciences Education, Faculty of Teachers Trainingand Education, Sanata Dharma
University, Yogyakarta.
PISA (Programme for International Student Assessment) model of mathematical
problem development is done as one means of renewing the ability of students to use
their skills and knowledge in everyday life, especially in the context of mathematics.
Specifically, in learning mathematics, Change and Relationship is a form of PISA
mathematical instrument that can be constructed on PISA international standards.
This research aims to (1) generate PISA math models for junior high school
students and (2) determine the quality of math models developed PISA (valid, practical
and potential effects) for junior high school students.
Procedures for Research and Development under development steps Borg and
Gall which consists of 5 steps, namely research and initial information gathering,
planning, development of initial product format, the initial field test, revise and test
results. Subjects were 21 students of class IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Data
collection techniques are: (1) test, (2) interviews, and (3) provision of the validation
sheet. Analysis was done gradually by sequence analysis of the data validation, data
analysis a matter of practicality, and data analysis of potential effects of test
instruments.
From the results of data analysis and discussion it can be concluded that this
study has resulted in (1) Mathematical Problems with the PISA model with a total of 6
item description questions at each level of PISA and using PISA content change and
relationships. (2) The quality of mathematical problems meets valid, practical, and has
potential effects. Validity can be seen from the results of expert validation which states
that instrument questions are appropriate for use based on content (based on level),
construct (in accordance with the theory and criteria for questions), and language (in
accordance with applicable language rules and Indonesian spelling). Practicality is
seen from the results of interviews with teachers and students after the questions were
tested which stated that the questions tested were appropriate to use but the use of
grammar in the questions must also be understood by students. From the test results
show that students have the potential at level 1 (9,52%), level 2 (4,76%), level 3
(9,52%), level 4 (61,90%), level 5 (14,29 %), and level 6 (0%).
Keyword: Mathematical Problem of PISA Models, Instrument Development, PISA.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan suatu
studi internasional di bidang pendidikan yang di selenggarakan oleh Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA bertujuan untuk
mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem
pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan
inklusif secara efektif. Pada tahun 2018 lebih dari 70 negara mengikuti PISA
termasuk Indonesia (Kemendikbud, 2019). Setiap tiga tahun, siswa-siswa berusia
15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak di seluruh dunia, Indonesia
berpartisipasi pada pengukuran literasi membaca, matematika, sains, keuangan,
serta kompetensi global. Penilaian yang dilakukan PISA berorientasi ke masa
depan, yaitu menguji kemampuan siswa untuk menggunakan keterampilan dan
pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks matematika,
tidak hanya terfokus pada kurikulum sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa sasaran Penilaian Hasil
Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah kemampuan mengingat,
memahami,

menerapkan,

menganalisis,

mengevaluasi,

dan

mencipta

(Kemendikbud, 2014). Setiap kemampuan tersebut juga terdapat pada soal-soal
1
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PISA yang dibagi dalam 6 level yang berbeda-beda pada (OECD dalam Johar
2012). Oleh karena itu, siswa di Indonesia diharapkan memiliki setiap kemampuan
berpikir tersebut agar mampu menyelesaikan soal-soal yang menuntut siswa
menggunakan setiap kemampuan tersebut. Salah satunya adalah soal-soal PISA.
Indonesia berada di bawah rata-rata skor OECD yakni antara 450 sampai
500 pada pelajaran matematika model PISA pada tahun 2018, sedangkan skor
Indonesia pada tahun 2003-2018 tidak selalu naik dan tidak selalu turun yang
berada dalam rentang skor 360 sampai 391, Kemendikbud (2019). Hasil PISA
2018 yang diumumkan pada awal Desember 2019 menunjukkan skor matematika
Indonesia adalah 379. Hasil PISA 2018 tersebut menempatkan Indonesia dalam
peringkat 72 dari 78 negara yang mengikuti PISA (Harususilo, 2019).
Edo (2013) menyatakan bahwa siswa Indonesia selama 4 periode PISA yaitu
sejak tahun 2000 sampai 2009 hanya mampu menjawab pertanyaan PISA level 1,
2, dan 3, dan sedikit siswa yang dapat menyelesaikan pertanyaan level 4.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) juga menjelaskan mengenai
analisis hasil PISA tahun 2009 yaitu hampir semua siswa di Indonesia hanya
menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak yang
sampai level 4, 5, bahkan 6. Begitu juga dengan hasil PISA tahun 2012 dan tahun
2015, siswa di Indonesia masih mengalami hal yang serupa. Hanya sedikit siswa
yang mampu mengerjakan soal PISA level 4, 5, dan 6. Namun, belum diketahui
secara pasti penyebab dari kesulitan siswa tersebut.
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Kemampuan matematika dalam PISA dibagi menjadi enam tingkatan,
dengan tingkatan enam sebagai pencapaian yang paling tinggi, sedangkan tingkat
satu adalah rendah. Komponen konten dimaknai sebagai isi atau materi
matematika yang dipelajari di sekolah. Materi yang diujikan dalam konten
berdasarkan PISA 2012 Draft Mathematics Framework meliputi perubahan dan
keterkaitan (change and relationship), ruang dan bentuk (space and shape),
kuantitas (quantity), dan ketidakpastian data (uncertainty and data).
Sementara itu, pemerintah Indonesia menetapkan Ujian Nasional (UN)
sebagai instrumen pengukuran hasil pembelajaran. Ujian Nasional yang digunakan
sebagai tolok ukur kompetensi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Dalam hal ini, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang
diujikan dalam UN. Suryadi (BSNP, 2018) menyatakan bahwa soal-soal UN
terdiri dari 3 level, yaitu level 1 (pemahaman) sebanyak 25-30%, level 2 (aplikasi)
sebanyak 50-60%, dan level 3 (penalaran) sebanyak 10-15%. Bila dibandingkan
antara soal UN dan PISA, persentase soal penalaran pada soal PISA lebih banyak
yaitu 25%. Persentase level 1, 2, dan 3 pada PISA masing-masing 25%, 50%, dan
25%. Terdapat beberapa soal ujian nasional yang sudah memakai model PISA.
Misalkan pada soal Ujian Nasional 2018 SMP Matematika sebagai berikut.
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Gambar 1.1 UN 2018 SMP MTK P1

Gambar 1.2 UN 2018 SMP MTK P2

Gambar 1.3 UN 2018 SMP MTK P3
Peneliti melakukan penelitian di SMP BOPKRI 1 Yogyakarta, dimana para
pendidik

belum

pernah

menggunakan

soal-soal

model

PISA

dalam

pembelajarannya. Sehingga, peneliti ingin mengetahui tingkat kemampuan siswa
dalam menyelesaikan soal matematika model PISA.
Dengan demikian perlu adanya, penelitian-penelitian rintisan tentang suatu
instrumen yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu
permasalahan yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoritis,
valid, dan paktis tersebut, peneliti menyusun, merancang, dan mengembangkan
suatu instrumen soal matematika model PISA bagi siswa Sekolah Menengah
Pertama. Sebagai sebuah penelitian rintisan, peneliti berharap dapat melakukan
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stimulasi bagi peneliti lain dalam kerangka gagasan penyusunan sebuah standar
kompetensi yang berorientasi pada skala secara internasional.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan masalah sebagai
berikut:
1.

Guru atau sekolah belum menggunakan soal-soal model PISA dalam
pembelajaran.

2.

Hasil skor PISA Indonesia rendah.

C. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut.
1.

Bagaimanakah merancang dan mengembangkan soal matematika model PISA
bagi siswa Sekolah Menengah Pertama?

2.

Bagaimanakah kualitas soal matematika model PISA yang dikembangkan
(valid, praktis dan efek potensial) bagi siswa Sekolah Menengah Pertama?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian yang akan dilakukan
oleh peneliti ini mempunyai tujuan:
1.

Menghasilkan soal matematika model PISA bagi siswa Sekolah Menengah
Pertama.
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2.

Mengetahui kualitas soal matematika model PISA yang dikembangkan (valid,
praktis dan efek potensial) bagi siswa Sekolah Menengah Pertama.

E. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah
dan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan
masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan
terarah. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki peneliti, penelitian dan
pengembangan yang dilakukan peneliti adalah 5 tahap awal menurut Borg and
Gall, konten PISA yang dipakai peneliti adalah perubahan dan hubungan (change
and relationship), setiap butir soal matematika yang dikembangkan hanya
memenuhi 6 level dalam PISA. Pengembangan yang dibuat berdasarkan langkah
pada pembelajaran matematika untuk siswa tingkat menengah pertama khususnya
kelas IX yang diukur dari soal-soal yang diberikan dengan model PISA.
F. Penjelasan Istilah
Soal Matematika Model PISA adalah soal-soal yang mengukur kemampuan
siswa untuk menganalisis, memberikan argumen, dan mengkomunikasikan
gagasan secara efektif ketika mereka menyelesaikan, memformulasikan, dan
menginterpretasikan soal matematika dalam berbagai situasi. Hasil tes PISA
dipergunakan sebagai indikator (ada enam level) sistem pendidikan negara peserta
dalam mempersiapkan remaja berusia 15 tahun untuk berperan dalam masyarakat.
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Soal PISA meliputi empat konten yaitu Shape and Space, Change and
Relationship, Quantity, dan Uncertainty.
G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1.

Bagi Siswa
a.

Siswa mampu berpikir secara matematis dalam menyelesaikan soal
matematika model PISA.

b.

Siswa mampu menalar soal matematika yang diberikan mengenai model
PISA.

2.

Bagi guru
a.

Guru dapat menggunakan hasil penelitian ini, untuk melihat sejauh mana
perkembangan berpikir siswa dalam memecahkan suatu permasalahan
soal matematika model PISA.

b.
3.

Guru dapat belajar untuk merancang soal-soal matematika model PISA.

Bagi peneliti
a.

Peneliti dapat mengembangkan soal matematika model PISA.

b.

Peneliti mengetahui hasil kinerja siswa dalam meyelesaikan soal
matematika model PISA.

c.

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman
dalam penulisan karya ilmiah.
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d. Bagi peneliti-peneliti lain penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan
referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis selanjutnya.
H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan garis besar pada masing-masing
bab sebagai berikut.
1.

BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, penjelasan
istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA
Bab ini mendiskusikan teori yang dipakai dalam penelitian,
yaitu

penelitian

dan

pengembangan

(research

and

development), soal model PISA, dan kemampuan matematika.
Pada bagian akhir bab ini dibahas penelitian yang relevan dan
kerangka berpikir.
3.

BAB III

METODE PENELITIAN
Fokus pembahasan dalam bab ini adalah metodologi dan
prosedur penelitian. Bab ini membahas subjek penelitian,
penjadwalan waktu, teknik, instrumen, dan lokasi pengumpulan
data, serta teknik analisis data.
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4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini memuat penjelasan mengenai tahap pengembangan soal
matematika model PISA dan pengujian kualitas soal yang
dikembangkan. Bab ini diakhiri dengan paparan tentang
keterbatasan penelitian dan refleksi peneliti.

5.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan pengembangan soal
model PISA, dan saran untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Metode Penelitian dan Pengembangan
Sukmadinata (2008) mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan
atau Research and Development (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah
untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah
ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk
benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu
pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak
(software), seperti program computer untuk pengolahan data, pembelajaran di
kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan,
pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Tujuan
penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi
dalam kurun waktu tertentu.
Sugiyono

(2015)

penelitian

dan

pengembangan

berfungsi

untuk

memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk, berarti produk
itu telah ada, dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas produk tersebut.
Mengembangkan produk dalam arti yang luas dapat berupa memperbarui produk
yang telah ada (sehingga menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien) atau
menciptakan produk baru (yang sebelumnya belum pernah ada).
Sugiyono (2015) untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu
dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian
10
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dasar (basic research). Selanjutnya untuk menguji produk yang masih bersifat
hipotetik tersebut, digunakan eksperimen. Setelah produk teruji, maka dapat
diaplikasikan. Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut, dinamakan
penelitian terapan (applied research). R&D sebagai jembatan antara penelitian
dasar dan terapan dapat digambarkan seperti gambar 2.1.

Gambar 2.1 Penelitian dan Pengembangan Merupakan “Jembatan” antara
Basic Research dan Applied Research
Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (Setyosari, 2010)
adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk
pendidikan. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas
kajian

tentang

temuan

penelitian

produk

yang

akan

dikembangkan,

mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji
coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan
melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.
Penelitian pengembangan menurut Richey dan Klein (Sugiyono, 2015)
mengemukakan

bahwa penelitian

dan

pengembangan

bertujuan

untuk

mengembangkan product, tool, and model. Penelitian pengembangan menurut
Seels & Richey (Setyosari, 2010) didefinisikan sebagai berikut: “Penelitian
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pengembangan sebagaimana dibedakan dengan pengembangan pembelajaran
yang sederhana, didefinisikan sebagai kajian secara sistematik untuk merancang,
mengembangkan dan mengevaluasi program-program, proses dan hasil-hasil
pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara
internal.” (Development research, as opposed to simple instructional development,
has been defined as “the systematic study of designing, developing and evaluating
instructional programs, processes and products that must meet the criteria of
internal consistency and effectiveness).
Sehingga menurut peneliti, penelitian dan pengembangan merupakan suatu
penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk. Pengembangan
produk tersebut tentu harus melalui tahap validasi, artinya menguji produk yang
telah dikembangkan sehingga diperoleh sebuah produk yang baik.

B. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan
Suatu model dapat diartikan sebagai suatu representasi baik visual maupun
verbal. Model menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks atau rumit
menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Model dapat juga memberikan kerangka
kerja untuk pengembangan teori dan penelitian, salah satunya model prosedural.
Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau
langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk
tertentu. Model prosedural biasanya berupa urutan langkah-langkah, yang diikuti
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secara bertahap dari langkah awal hingga langkah akhir. model procedural biasa
dijumpai dalam model rancangan pembelajaran, misalnya Dick & Carey, model
Borg & Gall, ADDIE, IDI, model Kaufman, dan sebagainya (Setyosari, 2015).
Banyak model rancangan sistem pembelajaran yang kita kenal. Model prosedural
bersifat deskriptif. Model ini menggariskan langkah-langkah umum yang harus
diikuti untuk menghasilkan

produk, sebagaimana siklus penelitian dan

pengembangan menurut Borg & Gall (Sukmadinata, 2008 dan Setyosari, 2010)
adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Prosedural Pengembangan Media
1.

Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal (Research and Information
Collecting)
Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan
pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. Penelitian awal atau analisis
kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk
melakukan pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan
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termasuk literatur pendukung yang sangat diperlukan sebagai landasan
melakukan pengembangan.
2.

Perencanaan (Planning)
Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang
diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak
dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian,
kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Hal yang sangat penting
dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh
produk yang dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan
informasi yang tepat untuk mengembangkan program atau produk sehingga
program atau produk yang di uji cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang
ingin dicapai.

3.

Pengembangan Format Produk Awal (Develop Preliminary Form of Product)
Pengembangan format produk awal, yang mencakup penyiapan bahanbahan pembelajaran. Format pengembangan program yang dimaksud apakah
berupa bahan cetak seperti lembar validasi, instrumen tes, urutan proses atau
prosedur pengembangan.

4.

Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing)
Uji coba lapangan awal, yang dilakukan pada 1 sampai 3 sekolah, yang
melibatkan 6 sampai dengan 12 subjek uji coba dan data hasil wawancara, tes
soal, dan lembar validasi yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Uji coba
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ini dilakukan terhadap format produk yang dikembangkan apakah sesuai
dengan tujuan khusus.
5.

Merevisi Hasil Uji Coba (Main Product Revision)
Revisi produk, yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan awal
yakni dengan memperbaiki atau menyempurnakannya kembali. Hasil uji coba
lapangan awal terhadap siswa tersebut diperoleh skor pada setiap soal yang
dikembangkan. Berdasarkan data tersebut apakah masih diperlukan untuk
melakukan revisi kembali berdasarkan hasil tes dan juga wawancara.

6.

Uji Coba Lapangan (Main Field Testing)
Uji coba lapangan, dilakukan terhadap 5 sampai 15 sekolah dengan
melibatkan 30 sampai 100 subjek. Data hasil belajar dikumpulkan dan
dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

7.

Penyempurnaan Produk Hasil Uji Lapangan (Operasional Product Revision)
Revisi produk, yang dikerjakan berdasarkan hasil uji coba lapangan.
Hasil uji coba lapangan melibatkan kelompok subjek yang lebih besar yang
dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan produk dalam mencapai
tujuannya dan mengumpulkan

informasi yang dapat dipakai untuk

meningkatkan produk untuk keperluan perbaikan pada tahap berikutnya.
8.

Uji Pelaksanaan Lapangan (Operasional Field Testing)
Uji lapangan, yang melibatkan 10 sampai 30 sekolah atau terhadap 40
sampai 200 subjek; dan disertai wawancara, observasi, dan penyampaian
angket dan kemudian dilakukan analisis.
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9.

Penyempurnaan Produk Akhir (Final Product Revision)
Revisi produk akhir, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji
pelaksanaan lapangan. Revisi produk akhir ini berfungsi untuk menguji
apakah suatu produk layak dan memiliki keunggulan dalam praktik. Tidak ada
penyempunaan produk lagi dalam pengujian ini, sebab produk sudah
dipandang sempurna dalam uji coba putaran kedua.

10. Desiminasi dan Implementasi (Dissemination and Implementation)
Desiminasi

dan

implementasi,

yaitu

menyampaikan

hasil

pengembangan (proses, prosedur, atau produk) kepada para peneliti melalui
forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal, atau dalam bentuk buku atau
handbook. Diseminasi merupakah langkah untuk mensosialisasikan dan
menyebarkan hasil. Diseminasi dari produk-produk yang dikembangkan oleh
lembaga-lembaga di bawah Departemen Pendidikan Nasional, sangat mudah.
Dengan legalisasi dan instruksi dari Menteri, Dirjen atau minimal Direktur,
maka suatu produk dalam waktu singkat bisa di diseminasikan ke Dinas-Dinas
Pendidikan dan ke sekolah-sekolah untuk kemudian diimplentasikan.
Jika kesepuluh langkah penelitian pengembangan ini diikuti dengan benar,
dapat dihasilkan sebuah produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan,
yang siap dioperasikan atau digunakan di sekolah-sekolah.
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C. Kemampuan Matematika
Kemampuan matematika dalam penelitian dan pengembangan soal
matematika ini berfungsi untuk mengetahui arti dalam pemahaman dan penalaran
matematik, karena rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia dalam
menyelesaikan permasalahan masih rendah.
1.

Pemahaman Matematik
Menurut Hendriana (2014), pemahaman matematik memiliki tingkat
kedalaman tuntutan kognitif yang berbeda. Pollatsek (Hendriana, 2014)
menggolongkan pemahaman menjadi dua tingkat yaitu:
a) Pemahaman komputasional: menerapkan rumus dalam perhitungan
sederhana, dan mengerjakan

perhitungan

secara

algoritmik.

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat rendah.
b) Pemahaman fungsional: mengaitkan satu konsep/prinsip dengan
konsep/prinsip lainnya, dan menyadari proses yang dikerjakannya.
Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.
Contoh:
Dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematik menurut peneliti
merupakan

pemahaman

yang

dapat diterapkan pada siswa dalam

menganalisis, maupun menerapkan konsep atau menggunakan rumus dalam
suatu pembelajaran.
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2.

Penalaran Matematik
Berdasarkan analisis terhadap karya beberapa pakar, secara garis besar
penalaran matematik diklasifikasi dalam dua jenis yaitu penalaran induktif
dan penalaran deduktif (Hendriana, 2014). Pada pembelajaran matematika
menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan
kesimpulan berdasakan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam
penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak kedunya
bersama-sama. Penalaran deduktif di antaranya adalah:
a) Melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu.
b) Menarik kesimpulan logis (penalaran logis): berdasarkan aturan
inferensi, berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang,
korelasi antara dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa
variabel.
c) Menyusun pembuktian langsung yang artinya pembuktian yang
berpangkal pada premis-premis yang diketahui dan dengan
menggunakan kaidah inferensi yang sesuai akhirnya diperoleh
pernyataan

yang

akan

dibuktikan

sebagai

kesimpulannya,

pembuktian tak langsung artinya misalnya akan dibuktikan
kebenaran suatu pernyataan 𝑝. Dengan metode pembuktian tidak
langsung buktinya berpangkal pada negasi dari pernyataan yang
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akan dibuktikan kebenarannya, yaitu ¬𝑝. dan pembuktian dengan
induksi matematika (Susilo, 2012).
Contoh: Buktikan, jika 𝑥 bilangan ganjil maka 𝑥 2 bilangan ganjil.
Bukti:
Diketahui 𝑥 ganjil, jadi dapat didefinisikan sebagai
𝑥 ≔ 2𝑛 + 1 untuk suatu 𝑛 ∈ ℤ
Selanjutnya,
𝑥 2 = (2𝑛 + 1)2 = 4𝑛2 + 4𝑛 + 1 = 2(2𝑛2 + 2) + 1,
Dengan mengambil 𝑚 ≔ 2𝑛2 + 2, 𝑚 ∈ ℤ maka
𝑥 2 = 2𝑚 + 1
Karena m merupakan bilangan bulat maka disimpulkan 𝑥 2
ganjil.
d) Menysun analisis dan sintesis beberapa kasus.
Contoh: Butir tes penalaran logis berkenaan dengan proporsi untuk
siswa SMP (modifikasi dalam Hendriana, 2014).
Untuk membuat dua gelas jus jeruk diperlukan lima buah jeruk segar.
Jawablah pertanyaan berikut dan sertakan sifat matematik apa yang
digunakan
a) Berapa buah jeruk segar yang harus disediakan untuk membuat
lima gelas jus jeruk?
b) Berapa gelas jus jeruk dapat dibuat dari 30 buah jeruk?
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c) Andai dibuat tiga gelas jus jeruk dari tujuh buah jeruk segar. Jus
mana yang lebih pekat? Jus yang pertama atau jus kedua? Jelaskan!
Penalaran matematik menurut peneliti merupakan proses berpikir
dengan menggunakan metode deduktif atau induktif untuk menarik
kesimpulan berdasarkan beberapa asumsi yang dianggap benar dan
pernyataan sebelumnya yang telah terbukti kebenarannya.

D. Soal Matematika Model PISA
Terdapat tiga komponen utama dalam soal matematika model PISA, yaitu
konten, konteks, dan kompetensi. Johar (2012) merangkum penjelasan terkait
ketiga komponen dalam domain matematika pada PISA.
1.

Konten (Content)
Sesuai dengan tujuan PISA yaitu menilai kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah nyata, maka masalah pada PISA menyangkut konten
matematika yang berkatan dalam kehidupan yang nyata. PISA membatasi
empat bagian utama yaitu perubahan dan hubungan (change and
relationship), ruang dan bentuk (space and shape), kuantitas (quantity), dan
ketidakpastian dan data (uncertainty and data). Keempat bagian utama
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Perubahan dan hubungan (change and relationship), merupakan kejadian
atau peristiwa dalam bentuk yang bervariasi seperti pertumbuhan
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organisme, music, siklus dari musim, pola dari cuaca, dan kondisi
ekonomi. Kategori ini berkaitan dengan aspek konten matematika pada
kurikulum yaitu fungsi dan aljabar. Bentuk aljabar, persamaan,
pertidaksamaan, representasi dalam bentuk tabel dan grafik merupakan
sentral dalam menggambarkan, memodelkan, dan menginterpretasi
perubahan dari suatu fenomena.
Contoh:

Gambar 2.3 (OECD, PISA 2009 Take the Test pages 101)
b) Ruang dan bentuk (space and shape), meliputi fenomena yang berkaitan
dengan dunia visual yang melibatkan pola, sifat dari objek, posisi dan
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orientasi, representasi dari objek, pengkodean informasi visual, navigasi,
dan interaksi dinamik yang berkaitan dengan bentuk yang riil. Kategori
ini melebihi aspek konten geometri pada matematika yang ada pada
kurikulum.
Contoh:

Gambar 2.4 (OECD, PISA 2009 Take the Test pages 100)
c) Kuantitas (quantity), merupakan aspek matematis yang paling menantang
dan paling esensial dalam kehidupan. Kategori ini berkaitan dengan
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hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk
memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh:
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Gambar 2.5 (OECD, PISA 2009 Take the Test pages 102-103)
d) Ketidakpastian dan data (uncertainty and data). Ketidakpastian
merupakan suatu fenomena yang terletak pada jantungnya analisis
matematika dari berbagai situasi. Teori statistik dan peluang digunakan
untuk penyelesaian fenomena ini. Kategori ketidakpastian dan data
meliputi pengenalan tempat dari variasi suatu proses, makna
kuantifikasi dari variasi tersebut, pengetahuan tentang ketidakpastian
dan

kesalahan

dalam

kesempatan/peluang.
Contoh:

pengukuran,

dan

pengetahuan

tentang
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Gambar 2.6 (OECD, PISA 2009 Take the Test pages 114)
2.

Konteks (Context)
Masalah bisa berasal dari konteks yang berbeda-beda berdasarkan
pengalaman individu. Berdasarkan hal tersebut, soal-soal yang diberikan
dalam PISA disajikan berdasarkan konteks dunia nyata sehingga dapat
dirasakan manfaat matematika dalam upaya memecahkan permasalahan di
kehidupan sehari-hari.
Soal untuk PISA 2012 OECD dalam Johar (2012) melibatkan empat
konteks, yaitu berkaitan dengan situasi/konteks pribadi (personal), pekerjaan
(occupational), bermasyarakat/umum (societal), dan ilmiah (scientific)
dengan kategori konteks. Berikut uraian masing-masing.
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a) Konteks pribadi yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan
pribadi siswa sehari-hari. Pada saat menjalani kehidupan sehari-hari tentu
para siswa menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan
pemecahan secepatnya. Matematika diharapkan dapat berperan dalam
menginterpretasikan permasalahan dan kemudian memecahkannya.
b) Konteks pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah dan
atau di lingkungan tempat bekerja. Pengetahuan siswa tentang konsep
matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan
klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan
pada umumnya.
c) Konteks umum yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan
matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih
luas dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa dapat menyumbangkan

pemahaman mereka tentang pengetahuan dan konsep matematikanya itu
untuk mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam kehidupan di
masyarakat.
d) Konteks ilmiah yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan ilmiah
yang lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasa teori
dalam melakukan pemecahan masalah matematika.
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3.

Kelompok Kompetensi (Competencies Cluster)
Kelompok pada PISA diklasifikasikan atas tiga kelompok, yaitu
reproduksi, koneksi, dan refleksi.
a) Kelompok reproduksi, pada kelompok ini pertanyaan pada PISA meminta
siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengenal fakta, objek-objek
dan sifat-sifatnya, ekuivalensi, menggunakan prosedur rutin, algoritma
standar, dan menggunakan skill yang bersifat teknis. Item soal untuk
kelompok ini berupa pilihan ganda, isian singkat, atau soal terbuka.
b) Kelompok koneksi, pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam
kelompok koneksi meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka
dapat membuat hubungan antara beberapa gagasan dalam matematika
dan beberapa informasi yang terintegrasi untuk menyelesaikan suatu
permasalahan. Pada koneksi ini siswa diminta untuk menyelesaikan
masalah yang tidak rutin tapi hanya membutuhkan sedikit translasi dari
konteks ke model matematika.
c) Kelompok refleksi, pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam
kelompok ini menyajikan masalah yang tidak terstruktur dan meminta
siswa untuk mengenal dan menemukan ide matematika dibalik masalah
tersebut. Kompetensi refleksi ini adalah kompetensi yang paling tinggi
dalam PISA yaitu kemampuan bernalar dengan menggunakan konsep
matematika. Siswa dapat menggunakan pemikiran matematikanya secara
mendalam dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Pada saat
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melakukan refleksi ini, siswa melakukan analisis terhadap situasi yang
dihadapinya,

menginterpretasi,

dan

mengembangkan

strategi

penyelesaian mereka sendiri.
Kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi enam level
(tingkatan), level 6 sebagai tingkat pencapaian yang paling tinggi dan level 1 yang
paling rendah. Setiap level tersebut menunjukkan tingkat kompetensi matematika
yang dicapai siswa (OECD dalam Johar, 2012). Secara lebih rinci level-level yang
dimaksud tergambar pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Enam Level Kemampuan Matematika dalam PISA
Level
6

5

4

Kompetensi Matematika
Siswa dapat melakukan konseptualisasi dan generalisasi dengan menggunakan
informasi berdasarkan modelling dan penelaahan dalam situasi yang kompleks.
Mereka dapat menghubungkan sumber informasi berbeda dengan fleksibel dan
menerjemahkannya.
Para siswa pada tingkatan ini telah mampu untuk berpikir dan bernalar secara
matematika. Siswa dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam
disertai dengan penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan
strategi dan pendekatan baru untuk menghadapi situasi baru. Siswa dapat
merumuskan dan mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Siswa
melakukan penafsiran dan berargumentasi secara dewasa.
Para siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks,
mengetahui kendala yang dihadapi, dan melakukan dugaan-dugaan. Mereka
dapat memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi untuk
memecahkan masalah yang rumit yang berhubungan dengan model ini.
Para siswa pada tingkat ini dapat bekerja dengan menggunakan pemikiran dan
penalaran yang luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan
keterampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi. Siswa juga dapat
melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan serta mampu untuk
mengkomunikasikannya.
Para siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang
konkret tetapi kompleks. Siswa dapat memilih dan mengintegarasikan
representasi yang berbeda, dan menghubungkannya dengan situasi nyata. Para
siswa pada tingkatan ini dapat menggunakan keterampilannya dengan baik dan
mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks.
Siswa dapat memberikan penjelasan dan mengkomunikasikannya disertai
argumentasi berdasar pada interpretasi dan tindakan mereka.
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3

2

1

Para siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk prosedur yang
memerlukan keputusan secara berurutan. Siswa dapat memilih dan
menerapkan strategi memecahkan masalah yang sederhana. Para siswa pada
tingkatan ini dapat menginterpretasikan dan menggunakan representasi
berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan mengemukakan alasannya.
Siswa dapat mengkomunikasikan hasil interpretasi dan alasan mereka.
Para siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam konteks
yang memerlukan inferensi langsung. Siswa dapat memilah informasi yang
relevan dari sumber tunggal dan menggunakan cara representasi tunggal. Para
siswa pada tingkatan ini dapat mengerjakan algoritma dasar, menggunakan
rumus, melaksanakan prosedur atau konvensi sederhana. Siswa mampu
memberikan alasan secara langsung dan melakukan penafsiran harafiah.
Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan dikenal
serta semua informasi yang relevan tersedia dengan pertanyaan yang jelas.
Siswa dapat melakukan tindakan sesuai dengan stimulus yang diberikan.

Tabel di atas menjelaskan tentang level kemampuan matematika yang
dikembangkan oleh PISA. Seperti yang ada pada tabel 2.1, bahwa kompetensi
matematika yang dilakukan oleh studi PISA ini terdiri dari enam tingkatan atau
level. Soal literasi matematis level 1 dan 2 termasuk kelompok soal dengan skala
bawah yang mengukur kompetensi reproduksi. Soal-soal disusun berdasarkan
konteks yang cukup dikenal oleh siswa dengan operasi matematika yang
sederhana. Soal literasi matematis level 3 dan 4 termasuk kelompok soal dengan
skala menengah yang mengukur kompetensi koneksi. Soal-soal skala menengah
memerlukan interpretasi siswa karena situasi yang diberikan tidak dikenal atau
bahkan belum pernah dialami oleh siswa. Sedangkan, soal literasi matematis level
5 dan 6 termasuk kelompok soal dengan skala tinggi yang mengukur kompetensi
refleksi. Soal-soal ini menuntut penafsiran tingkat tinggi dengan konteks yang
sama sekali tidak terduga oleh siswa.
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E. Tes Uraian
Menurut Kusaeri (2014) suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk
mengingat dan mengorganisasikan hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara
mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis disebut dengan soal
bentuk uraian.
6.

Kaidah Penulisan
Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai
gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan ruang lingkup
jawaban yang diharapkan atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh
siswa. Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk
uraian.
a) Pada Aspek Materi
•

Soal harus sesuai dengan indikator;

•

Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas;

•

Isi materi harus sesuai dengan petunjuk pengukuran;

•

Isi materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang atau tingkat
kelas.

b) Pada Aspek Konstruksi
•

Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata
tanya dan perintah yang menuntut jawaban terurai;

•

Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal;
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•

Buatlah pedoman penyekoran segera setelah soalnya ditulis dengan
cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria
penyekorannya.

c) Pada Aspek Bahasa
•

Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana sehingga
mudah dipahami oleh siswa;

•

Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung
perasaan siswa atau kelompok tertentu;

•

Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan
penafsiran ganda;

•

Rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya;

•

Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan
digunakan untuk daerah lain atau nasional.

Secara umum, tes uraian merupakan pertanyaan yang menuntut siswa
menjawabnya

dalam bentuk

menguraikan,

menjelaskan,

mendiskusikan,

membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan
tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri (Sudjana,
2012). Ada dua cara pemeriksaan jawaban soal uraian. Cara pertama ialah
diperiksa seorang demi seorang untuk semua soal, kemudian diberi skor. Cara
kedua yaitu diperiksa nomor demi nomor untuk semua siswa. Dalam menilai
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kebenaran jawaban soal-soal bentuk uraian dipertimbangkan beberapa aspek,
antara lain:
a)

Kebenaran isi sesuai dengan kaidah-kaidah materi yang ditanyakan;

b) Sistematika atau urutan logis dari kerangka berpikirnya yang dilihat dari
penyajian gagasan jawaban;
c)

Bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan buah pikirannya.

F. Penelitian yang Relevan
Pada penelitian yang dilakukan mahasiswa Pendidikan Matematika,
Universitas Sanata Dharma yang bernama Adhi Surya Nugraha mengenai
“Pengembangan Instrumen Evaluasi Kemampuan Pemodelan Matematis bagi
Siswa Sekolah Menengah Atas”, jenis penelitian dan pengembangan yang
dikembangkan adalah Borg & Gall, serta prosedur yang dipakai adalah 10 tahap
dari 13 tahap. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas X MIA 3 SMA
Negeri 7 Yogyakarta sebanyak 31 siswa dan siswa-siswi kelas X SMAK Santa
Maria Yogyakarta sebanyak 14 siswa. Dari hasil analisis data dan pembahasan
disimpulkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan (1) perangkat instrumen
evaluasi kemampuan pemodelan matematis dengan tipe PISA sejumlah 24 butir
berbentuk pilihan ganda yang valid dan praktis. Instrumen valid secara konten,
konstruk, dan bahasa ditunjukkan dari hasil validator yang menyatakan bahwa
konten sesuai dengan kompetensi, konstruk sesuai indikator, dan bahasa sesuai
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dengan kaidah penulisan yang baik. Instrumen praktis ditunjukan dari komentar
validator yang menyatakan bahwa instrumen soal ringkas, jelas, dan mudah
dipahami. (2) efek potensial perangkat instrumen evaluasi dapat memicu siswa
untuk mengeksplor kemampuan pemodelan matematis. Hal tersebut dapat dilihat
dari hasil tes yang menunjukkan 35,48% (11 siswa) mempunyai kemampuan
tinggi dan 64,52% (20 siswa) mempunyai kemampuan sedang.
Penelitian yang dilakukan mahasiswa Pendidikan Matematika, Universitas
Sanata Dharma yang bernama Clara Wahyu Purba Laras mengenai “Analisis
Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Pendidikan Matematika
Semester 6 Universits Sanata Dharma dalam Menyelesaikan dan Merancang Soal
Berstandar PISA pada Materi Pola Bilangan”, jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah 5
mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan matematika Universitas
Sanata Dharma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) seluruh subyek pada
kelompok soal level soal 1, 2, dan 3 berada pada kategori sedang. Pada soal level
4 dan 5, tingkat kreativitas mahasiswa terbagi atas kategori sangat tinggi, sedang,
dan rendah. Pada soal level 6 terdapat 2 tingkat kreativitas, yaitu rendah dan sangat
rendah. Mahasiswa dengan kreativitas sangat tinggi telah memenuhi 3 aspek
kreativitas. Mahasiswa dengan kreativitas sedang telah memenuhi aspek
kefasihan, namun belum memenuhi aspek fleksibilitas dan orisinalitas dengan
maksimal. Mahasiswa dengan kreativitas rendah belum memenuhi aspek
kefasihan, fleksibilitas, dan orisinalitas. (2) hasil tes merancang soal berstandar
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PISA menunjukkan bahwa tingkat kretivitas mahaiswa terbagi menjadi 3 tingkatan
yaitu sangat rendah, sedang, dan tinggi. Mahasiswa dengan kreativitas sedang
telah dapat memenuhi kefasihan, fleksibilitas dan orisinalitas namun belum
maksimal. Kemudian untuk mahasiswa dengan kreativitas tinggi, mahasiswa telah
memenuhi aspek kefasihan, fleksibilitas, dan orisinalitas dengan cukup baik.

G. Kerangka Berpikir
Kerangka kerja matematika PISA mendefinisikan domain matematika untuk
survei PISA dan menjelaskan pendekatan untuk menilai literasi matematika anak
usia 15 tahun. Artinya, PISA menilai sejauh mana siswa berusia 15 tahun dapat
menangani matematika dengan mahir ketika dihadapkan dengan situasi dan
masalah yang sebagian besar disajikan dalam konteks dunia nyata. Peneliti
melakukan penelitian di awal mengenai soal-soal PISA dari tahun-tahun
sebelumnya. Guru di tempat peneliti melakukan penelitian juga belum
menerapkan soal model PISA serta dalam skor PISA Indonesia pun juga masih
sangat rendah, sehingga dari soal tersebut peneliti dapat mengembangkan soal
matematika model PISA dengan konteks yan berada di Indonesia.
Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan 5
tahap awal dalam model penelitian dan pengembangan Borg and Gall, peneliti
menggunakan konten perubahan dan hubungan (change and relationship), serta
membuat soal dengan enam tingkatan PISA. Sehingga soal yang dikembangkan
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memiliki kualitas yang baik dalam hal valid, praktis, dan dapat menganalisa efek
potensial.

Gambar 2.7 Kerangka Berpikir Pengembangan Soal Matematika Model PISA
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Model Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan ini termasuk jenis model Penelitian dan
Pengembangan (Reseacrh and Development). Borg, R. & Gall, M (2003) dalam
“Educational Research” menjelaskan bahwa Research and Development (R&D)
dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut
sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan-temuan penelitian yang
berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk
berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, mengujinya dalam pengaturan
yang pada akhirnya akan digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki
kekurangan yang ditemukan pada tahap pengujian lapangan. Pada program R&D,
siklus ini diulangi hingga data uji lapangan menujukkan bahwa produk memenuhi
tujuan yang ditetapkan.
Sugiyono

(2015)

penelitian

dan

pengembangan

berfungsi

untuk

memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk, berarti produk
itu telah ada, dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas produk tersebut.
Mengembangkan produk dalam arti yang luas dapat berupa memperbarui produk
yang telah ada (sehingga menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien) atau
menciptakan produk baru (yang sebelumnya belum pernah ada). Metode penelitian
dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang,
36
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memproduksi dan menguji validitas produk yang tekah dihasilkan. Berdasarkan
pengertian tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat disingkat
menjadi 4P (Penelitian, Perancangan, Produksi, dan Pengujian).
Langkah-langkah penelitian Borg and Gall dapat dilihat pada bagan 3.1
dibawah ini.

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Menurut
Borg and Gall (2003)

Peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang
digunakan untuk mendeskripsikan pengembangan soal matematika model PISA
bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dari langkah pertama sampai kelima,
dikarenakan keterbatasan penelitian dalam waktu dan tempat penelitian. Oleh
karena itu, untuk langkah keenam sampai kesepuluh akan menjadi penelitian
lanjutan.

B. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan penelitian dan
pengembangan menurut Borg and Gall (Sugiyono, 2015) dari sepuluh langkah
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menjadi lima langkah awal yaitu: (1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal
(Research and Information Collecting), (2) Perencanaan (Planning), (3)
Pengembangan Format Produk Awal (Develop Preliminary Form of Product), (4)
Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing), dan (5) Merevisi Hasil Uji
Coba (Main Product Revision).

C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX A sebanyak 21 siswa di
SMP BOPKRI 1 Yogyakarta pada tahun ajaran 2019/2020.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1.

Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan
salah satu langkah penting dalam suatu penelitian. Dari segi cara
pengumpulan datanya terdapat dua macam teknik pengumpulan data yang
dapat digunakan yaitu melalui tes matematika dan wawancara. Alur
pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Bagan Alur Teknik Pengumpulan Data
Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data untuk menemukan
masalah yang ada. Masalah dan potensi yang diperoleh berasal dari informasi
OECD pada program PISA, dan data yang diperoleh digunakan sebagai
pertimbangan dalam pembuatan dan rancangan instrumen. Pada tahap ini
dilakukan melalui observasi melalui website KEMENDIKBUD serta OECD.
Sutrisno

Hadi

dalam

Sugiyono

(2013)

menyampaikan

bahwa

observasi/pengamatan adalah suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan. Pada tahap kedua dilakukan saat akan membuat
rancangan atau desain instrumen. Peneliti melakukan studi literatur dan
pengukuran kebutuhan. Peneliti melakukan pengamatan. Pengamatan
dilakukan terhadap jurnal ilmiah Take the Test: “Sample Questions from
Assessments”

karya

OECD

(2009),

buku

Educational

Research:

“Educational Research and Development” karya Borg, Walter R. dan Gall,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

Meredith D. (2003), soal-soal matematika dengan tipe PISA (Programme for
International Student Assessment), serta penelitian yang relevan.
Pada tahap ketiga, dilakukan saat pengujian rancangan instrumen.
Peneliti meminta pendapat, saran, serta komentar dari para ahli dan yang
berkompeten dalam bidangnya terhadap rancangan instrumen yang telah
dibuat. Peneliti menggunakan lembar validasi instrumen dalam pengumpulan
data ini, serta peneliti meminta tiga ahli yang meliputi tiga ahli dosen
pendidikan matematika untuk memvallidasi lembar validasi tersebut.
Pemberian lembar validasi tersebut digunakan sebagai validasi oleh peniliti
sebagai acuan dalam penilaian para ahli (expert judgment) terhadap rancangan
produk instrumen sehingga peneliti dapat mengetahui kelemahan dan
kekuatan rancangan produk instrumen. Setelah dilakukan analisis validasi,
peneliti melakukan revisi pada rancangan instrumen yang sudah dibuat,
kemudian diujicobakan ke siswa.
Pada tahap keempat, dilakukan uji coba lapangan awal. Uji coba
lapangan awal dilakukan dengan mengujikan instrumen soal kepada 21 siswa
subyek utama yaitu siswa kelas IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Kemudian
peneliti akan mewawancarai para ahli (guru matematika dan dosen pendidikan
matematika) serta beberapa siswa kelas IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta
setelah soal-soal siswa tersebut sudah dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui
kelayakan soal yang dikembangkan oleh peneliti. Instrumen soal atau biasa
disebut soal merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi
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kemampuan siswa, sedangkan matematika dikenal sebagai ilmu dasar,
pembelajaran matematika akan melatih kemampuan kritis, logis, analitis, dan
sistematis sehingga tes matematika merupakan salah satu alat ukur yang
digunakan untuk mendeteksi kemampuan siswa serta melatih kemampuan
kritis, logis, analitis, dan sistematis pada siswa (Sa’idah, 2019).
Pada tahap kelima, peneliti melakukan revisi, dimana instrumen soal
matematika sudah diujicobakan, pada tahap ini dilakukan wawancara.
Menurut (Basuki, 2014) wawancara merupakan percakapan antar muka dalam
kesempatan dimana seluruh pihak menggunakan keingintahuannya untuk
saling berbagi pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu isu topik atau
masalah yang menjadi minat bersama, wawancara dilakukan dengan guru
matematika untuk memperdalam masalah dan membahas rancangan desain
yang akan dikembangkan. Sementara menurut (Sudijono, 2012) wawancara
adalah cara menghimpun

bahan-bahan keteragan yang dilaksanakan

melaluitanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah
serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap kelima ini juga peneliti
melakukan pengukuran kebutuhan untuk mewawancarai guru matematika
SMP BOPKRI 1 Yogyakarta untuk mendapatkan infomasi mengenai
kepraktisan soal matematika model PISA yang dikembangkan bagi siswa
Sekolah Menengah Pertama, dan beberapa siswa kelas IX A SMP BOPKRI 1
Yogyakarta, untuk mendapatkan informasi mengenai kefektifan soal
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matematika model PISA yang dikembangkan bagi siswa kelas IX A SMP
BOPKRI 1 Yogyakarta.
a) Tes
Tes yang telah dikembangkan peneliti kemudian diberikan pada
siswa, pada tes matematika model PISA yang diberikan terdiri dari 6 butir
soal uraian, dan setiap masing-masing soal terdiri dari 1 tingkatan PISA.
Konten yang diambil peneliti adalah perubahan dan hubungan (change
and relationship).
b) Wawancara
Wawancara yang dilakukan peneliti secara terbuka, wawancara
dilakukan untuk melihat kepraktisan instrumen soal matematika model
PISA bagi siswa Sekolah Menengah Pertama. Wawancara dilakukan pada
1 guru matematika dan 6 siswa. Dipilih enam siswa untuk melakukan
wawancara karena dilihat dari hasil uji coba apakah siswa tersebut
berpotensi pada level tinggi, sedang, atau rendah. Peneliti hanya
mengambil 2 sampel setiap tiga kategori siswa berpotensi pada level
tersebut. Pertanyaan yang ditujukan ke guru sebanyak 3 buah pertanyaan,
dan pertanyaan yang ditujukan ke siswa sebanyak 5 buah pertanyaan.
c) Pemberian Lembar Validasi
Lembar validasi diberikan pada para ahli, yakni tiga dosen
pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma, dimana penilaian
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lembar validasi terdiri dari tingkatan PISA, konten PISA, dan bahasa
yang digunakan sudah valid atau belum.
Keterangan tingkat kevalidan:
1) Tingkat kevalidan dikatakan sangat tidak valid ketika instrumen tes
tidak memenuhi 4 elemen yang valid.
2) Tingkat kevalidan dikatakan tidak valid ketika instrumen tes hanya
memenuhi 1 atau 2 elemen yang valid.
3) Tingkat kevalidan dikatakan valid ketika instrumen tes memenuhi 3
elemen yang valid.
4) Tingkat kevalidan dikatakan sangat valid ketika instrumen tes
memenuhi 4 elemen yang valid.
2.

Instrumen Pengumpulan Data
Dalam Sugiyono (2014), Gray menyatakan bahwa instrumen adalah A
tool such as questionnaire, survey observation schedule used to gather data
as part of a research project. Instrumen merupakan alat seperti kuesioner,
survei dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian. Selain itu, Fraenkel (2009) Instrumen is any device for
systematically collection data, such as a test, a questionnaire or an interview
schedule. Instrumen adalah berbagai alat ukur yang digunakan secara
sistematis untuk pengumpulan data, seperti tes, kuesioner, dan pedoman
wawancara.
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Untuk mengukur kinerja produk digunakan instrumen tes. Instrumen tes
tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan/potensi, pengatahuan
siswa. Khususnya, dalam penelitian ini akan mengukur kemampuan siswa
dalam mengerjakan soal matematika model PISA bagi siswa Sekolah
Menengah Pertama yang telah dikembangkan peneliti. Berikut panduan
instrumen yang akan digunakan:
a) Soal Matematika Model PISA
Tes Matematika Model PISA digunakan untuk mengetahui efek
potensial produk instrumen dalam mengukur kemampuan penyelesaian
ataupun pemecahan masalah yang diberikan kepada siswa. Jenis tes yang
diberikan merupakan tes uraian. Tes yang digunakan sebagai uji coba
produk dengan 6 butir soal yang terdiri dari 6 tingkatan pada PISA dan
dengan topik yang telah ditentukan terhadap tingkatan PISA tersebut,
dengan rincian masing-masing tingkatan terdiri dari 1 soal. Peneliti
menggunakan aspek konten perubahan dan hubungan (change and
relationship), pada konten ini berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar.
Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau
hubungan yang bersifat umum, seperti penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian. Hubungan itu juga dinyatakan dalam berbagai
simbol aljabar, grafik, bentuk geometris, dan tabel. Oleh karena setiap
representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing,
proses penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan menentukan
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sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan. Sehingga, tes
PISA tersebut diujicobakan lapangan awal kepada 21 siswa kelas IX A,
SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Berikut kisi-kisi soal tes PISA instrumen
produk yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Tes Matematika Model PISA
Tingkatan PISA
Level 1
Siswa dapat menggunakan
pengetahuannya
untuk
menyelesaikan soal rutin, dan
dapat menyelesaikan masalah
yang konteksnya umum.
Level 2
Siswa dapat menginterpretasikan
masalah dan menyelesaikannya
dengan
algoritma
dasar,
menggunakan
rumus,
melaksanakan prosedur atau
konvensi sederhana.
Level 3
Siswa dapat melaksanakan
prosedur dengan baik dalam
menyelesaikan soal serta dapat
memilih dan menerapkan strategi
memecahkan masalah yang
sederhana.
Level 4
Siswa dapat bekerja secara
efektif dengan model dan dapat
memilih serta mengintregasikan
representasi yang berbeda,
kemudian menghubungkannya
dengan dunia nyata.
Level 5
Siswa dapat bekerja dengan
model untuk situasi yang
kompleks, mengetahui kendala
yang dihadapi, dan mengevaluasi
strategi untuk memecahkan

Topik

Nomor
Butir Soal

Pembelian sebuah novel.

1

Memperkirakan jarak,
kecepatan,
maupun
waktu
peluncuran
roket
dari
bumi
menuju bulan.

5

Perluasan
perkebunan.

lahan

2

Ketinggian
mainan lego.

susunan

Banyaknya kursi taman,
pohon palm, dan lampu
taman.

3

6
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masalah yang rumit yang
berhubungan dengan model.
Level 6
Siswa dapat menggunakan
penalarannya
dalam
menyelesaikan
masalah Pendakian
Puncak
matematis, dapat membuat Gunung Merbabu.
generalisasi, merumuskan serta
mengkomunikasikan
hasil
temuannya.

4

b) Pedoman Wawancara
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai
kualitas produk instrumen yang akan dikembangkan setelah dilakukan
ujicoba ke siswa. Selain itu, wawancara juga dilakukan sebagai bentuk
upaya untuk menggali informasi sebagai panduan dalam menyusun
produk dengan baik setelah diujicobakan ke siswa. Wawancara juga
dilakukan dengan dosen pendidikan matematika, guru matematika, dan
siswa. Informasi berkaitan dengan komentar dan saran dari dosen
pendidikan matematika dan guru matematika terhadap instrumen soal
baik sebelum maupun sesudah dikerjakan oleh siswa serta informasi dari
siswa yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam mengerjakan soal
dan tingkat kesulitan soal yang diberikan oleh peneliti kepada siswa.
Informasi tersebut digunakan peneliti sebagai informasi soal yang dapat
digunakan untuk memperbaiki instrumen agar lebih sempurna.
Tabel 1.2 Kisi-kisi Wawancara dengan Guru/Ahli
No
Topik Pertanyaan
1. Kualitas produk instrumen yang akan dikembangkan
2. Komentar dan saran setelah instrumen dikerjakan oleh siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara dengan Siswa
No
Topik Pertanyaan
1. Kemampuan siswa yang termasuk dalam tingkatan PISA yang mana
setelah instrumen tes dikerjakan.

c) Lembar Validasi
Lembar validasi penelitian merupakan hal penting dan utama dalam
suatu proses pengumpulan data. Lembar validasi terdiri dari validasi
instrumen soal dan validasi wawancara. Validasi instrumen soal
matematika model PISA digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan
lembar instrumen tes yang akan digunakan oleh peneliti, sebelum
diberikan ke siswa. Dalam penelitian ini, alur dan skema validitas dapat
di lihat pada gambar 3.3. Pada validitas internal, pengujian validitas
konstruk dilakukan melalui pendapat dari ahli (judgment experts).
Instrumen yang sudah disusun, dan dirancang dengan berlandaskan teori
yang relevan, selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta
pendapat mengenai instrumen yang sudah disusun. Ahli meliputi tiga
dosen pendidikan matematika.
Borg and Gall dalam Sugiyono (2014) menyampaikan, “content
validity is important primary in achievement testing and various test of
skills and proficiency, such as occuptational skill test”. Validitas isi
merupakan hal yang penting dan utama dalam pengujian hasil belajar,
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seperti dalam tes ketrampilan dan kemampuan kerja. Pengujian validitas
ini dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen.

Gambar 3.3 Validitas Instrumen

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
data penelitian dan pengembangan untuk memberikan gambaran mengenai hasil
pengukuran terhadap variabel tersebut, yakni pengembangan soal matematika
model PISA bagi siswa sekolah menengah pertama, yang disajikan melalui metode
penelitian dan pengembangan. Berikut rincian tahapan analisis yang dilakukan:
a) Analisis Data Kevalidan
Untuk menganalisis data validasi ahli digunakan analisis deskriptif
dengan cara merevisi berdasarkan saran dan catatan validator. Validasi
oleh ahli meliputi validasi isi (berkaitan dengan kompetensi dan level
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PISA), dan validasi konstruk (berkaitan dengan teori dan kriteria soal).
Hasil analisis digunakan untuk merevisi soal-soal instrumen yang sudah
dirancang dan disusun oleh peneliti. Instrumen dikatakan valid apabila
semua ahli menyatakan bahwa instrumen pengembangan soal matematika
model PISA bagi siswa Sekolah Menegah Pertama minimal layak untuk
digunakan dengan revisi. Keterangan tingkat kevalidan:
1) Tingkat kevalidan dikatakan sangat tidak valid ketika
instrumen tes tidak memenuhi 4 elemen yang valid.
2) Tingkat kevalidan dikatakan tidak valid ketika instrumen tes
hanya memenuhi 1 atau 2 elemen yang valid.
3) Tingkat kevalidan dikatakan valid ketika instrumen tes
memenuhi 3 elemen yang valid.
4) Tingkat kevalidan dikatakan sangat valid ketika instrumen tes
memenuhi 4 elemen yang valid.
b) Analisis Data Kepraktisan Soal
Untuk menganalisis data kepraktisan soal instrumen digunakan
analisis

deskriptif. Hasil ujicoba dianalisis

penalarannya.

Kepraktisan

instrumen

dilihat

dan dilihat tingkat
berdasarkan

hasil

wawancara yang diperoleh dari siswa setelah mengerjakan soal yang
diberikan peneliti, dan saran-saran yang diberikan oleh guru yang
berkaitan dengan soal instrumen berdasarkan analisis yang dilakukan
terhadap hasil ujicoba prodak tahap awal. Hasil dari ujicoba produk tahap
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awal yang digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan soal
instrumen yang dibuat oleh peneliti. Kemudian untuk tahap selanjutnya
bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan. Kriteria dalam analisis
kepraktisan ini hanya dilihat valid atau tidak validnya instrumen
wawancara yang dilakukan untuk mengetahui kepraktisan

soal

matematika model PISA.
c) Analisis Data Efek Potensial
Untuk melihat efek potensial instrumen dalam mengukur
kemampuan penyelesaian soal matematika model PISA dapat dilihat
berdasarkan hasil tes pada ujicoba instrumen soal matematika model
PISA yang diberikan. Selanjutnya dilakukan penyekoran terhadap
jawaban siswa pada tiap butir soal dan skor yang diperoleh siswa dapat
dilihat siswa berpotensi pada level tertentu, dimana penskoran ditentukan
oleh peneliti sesuai dengan level dan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.4 Skor tiap Level PISA
Tingkatan PISA
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6

Skor Maksimal
10
10
20
20
30
30

Siswa dikatakan memiliki potensi level tertentu apabila siswa sudah
mencapai setengah dari skor maksimal. Sehingga, dalam kategori
penskoran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, data yang
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diperoleh dari penskoran dikategorikan berdasarkan tabel yang sudah
disusun dan dapat dikategorikan siswa lebih memenuhi pada level apa.

F. Penjadwalan Waktu dan Lokasi Pengambilan Data
Pelaksanaan Penelitian ini dimulai pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dalam
pengujian lembar soal matematika yang sudah valid ke siswa dan pada hari Kamis,
24 Oktober 2019 mewawancarai siswa dan pada Jumat, 25 Oktober 2019
mewawancara guru matematika. Berlokasi di SMP BOPKRI 1 Yogyakarta yang
beralamatkan di Jalan Mas Suharto Jambu Nomor 48, Tegal Panggung, Kecamatan
Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Iswimewa Yogyakarta, 55212. Penelitian ini
dilakukan dengan cara mencari informasi melalui studi literatur dan studi
lapangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tahap Mengembangkan Soal Matematika Model PISA
1.

Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal
Langkah awal dalam penelitian pengembangan adalah penelitian dan
pengumpulan informasi awal, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara
melakukan wawancara dengan guru matematika SMP BOPKRI 1 Yogyakarta
yaitu Ibu Anna Reno Kartika Putri, S.Pd. Menurut hasil wawancara penalaran
kemampuan soal model PISA sangat penting untuk siswa SMP khususnya
kelas IX karena dalam pelajaran matematika bisa dihubungkan dalam
kehidupan sehari-hari, jadi guru ingin menerapkan soal model PISA bagi
siswa SMP, hanya saja guru belum mengembangkannya dan disekolah juga
belum ada penerapan soal model PISA dalam pembelajaran. Oleh karena itu,
peneliti ingin

mengembangkan

soal matematika model PISA dan

diujicobakan di SMP BOPKRI 1 Yogyakarta pada kelas IX, serta untuk
mengetahui apakah kualitas soal matematika model PISA yang telah
dirancang oleh peneliti dan diberikan ke siswa dapat diselesaikan dengan baik.
Dari kajian teori (OECD dalam Johar, 2012) dihasilkan bahwa terdapat enam
tingkatan pada soal-soal PISApada tabel 2.1. Komponen konten yang
dikembangkan peneliti

berdasarkan PISA 2012 Draft Mathematics

Framework yakni perubahan dan keterkaitan (change and relationship).
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Berdasarkan instrumen penilaian hasil belajar matematika SMP yang
diindentifikasi dalam studi PISA adalah komponen proses yang didefinisikan
sebagai

kemampuan

seseorang

dalam

merumuskan

(formulate),

menggunakan (employ) dan menfasirkan (interpret) matematika untuk
memecahkan masalah yang melibatkan kemampuan dalam komunikasi,
matematisasi, representasi, penalaran dan argumentasi, menentukan strategi
untuk memecahkan maslaah, penggunaan bahasa simbol, bahasa formal, dan
bahasa teknis sebagai alat matematika. Serta komponen konteks dalam studi
PISA dimaknai sebagai situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan
yang diujikan yang dapat terdiri atas konteks pribadi (personal), konteks
pekerjaan (occupational),

konteks sosial (social) dan konteks ilmu

pengetahuan (scientific).

2.

Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan dilakukan dengan berlandaskan literatur yang sudah
diperoleh. Tahap perencanaan diawali dengan menentukan komponen konten
berdasarakan PISA 2012 Draft Mathematics Framework yakni perubahan dan
keterkaitan (change and relationship) dan mencantumkan tingkatan PISA
yang sudah disusun oleh studi PISA dari level 1 sampai level 6 serta topik
permasalahan yang akan diberikan sesuai dengan tingkatan PISA yang akan
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diukur dalam setiap butir soal, dan seluruh komponen konteks pada studi
PISA juga terdapat pada butir soal yang dikembangkan peneliti.
Selanjutnya masing-masing butir soal yang diberikan mewakili setiap
tingkatan PISA. Soal yang dibuat dikembangkan dari soal-soal Program for
International Student Assessment (OECD, 2010 & 2017). Soal disusun dalam
bentuk uraian, dimana siswa dapat mengerti, memahami, serta menyelesaikan
persoalan yang diberikan sesuai kreativitas cara jawab siswa dengan tujuan
dan langkah yang tepat dalam penyelesainnya.

3.

Tahap Pengembangan Format Produk Awal
Pada tahap penyusunan, peneliti menggabungkan hasil rancangan yang
sudah diteliti sebelumnya. Soal instrumen terdiri dari 6 soal uraian. Instrumen
soal terdiri dari 6 tingkatan PISA yang tidak disusun secara berurutan.
Penyusunan urutan soal disesuaikan dengan tingkatan PISA yang sudah
dirancang. Penyusunan soal instrumen dapat dilihat pada tabel 3.1. Keenam
tingkatan ini peneliti gunakan dalam pengembangan soal matematika
kemudian peneliti menyusun butir-butir pernyataan untuk keterangan tingkat
kevalidan instrumen soal matematika yang dikembangkan. Setelah disusun,
dilakukan penelaahan butir-butir soal matematika model PISA tersebut
apakah sudah layak untuk digunakan atau belum, dengan dilakukannya
validasi oleh para ahli. Uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas
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konstruk (disusun berdasarkan teori yang relevan dan dengan konsultasi ahli
dilanjutkan dengan analisis).
Rancangan/desain instrumen soal matematika model PISA berdasarkan
studi literatur dan pengumpulan informasi yang telah dilakukan, peneliti
mengambil topik penelitian tentang instrumen soal matematika model PISA
bagi siswa sekolah menengah pertama. Instrumen soal matematika model
PISA ini disusun dan dirancang untuk mengukur tingkat kevalidan lembar
instrumen yang akan digunakan oleh peneliti di SMP BOPKRI 1 Yogyakarta.
Berikut adalah salah satu contoh soal dari produk awal instrumen
sebelum divalidasi oleh para ahli.
Gunung Merbabu adalah salah satu gunung paling indah di provinsi Jawa
Tengah tepatnya di kabupaten Magelang (Barat), Boyolali (Timur),
Salatiga (Selatan), dan Semarang (Utara). Gunung Merbabu adalah gunung
yang pernah aktif. Tercatat pernah meletus pada tahun 1560 dan tahun
1797. Oleh karena itu gunung Merbabu disebut juga gunung tidur karena
sudah tidak meletus lagi. Gunung Merbabu memiliki dua puncak tertinggi
yakni puncak Syarif (10,23 kaki) dan puncak Kenteng Songo/Tianggulasi
(10,30 kaki).
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Pendaki melakukan perjalanan dari titik pemberangkatan menuju pos 1
membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan, lanjut perjalanan dari pos 1
menuju ke pos 2 membutuhkan waktu 45 menit, dari pos 2 menuju pos 3
menempuh waktu perjalanan sekitar 45 menit lalu sesampainya di pos 3
pendaki beristirahat selama 30 menit, kemudian melanjutkan perjalanan
menuju pos 4 kurang lebih 45 menit yakni mencapai puncak yang pertama,
dan jarak yang harus ditempuh pos 4 ke pos 5 yakni sampai puncak
tertinggi adalah 45 menit. . Jika Ani merupakan seorang pendaki, berapa
meter-kah Ani mendaki Gunung Merbabu dalam jangka waktu 3 jam lebih
15 menit? Berapa waktu minimal yang dibutuhkan Ani dalam perjalanan
menuju ke puncak Kenteng Songo? Berapa meter perbedaan ketinggian
puncak Syarif ke puncak Kenteng Songo?

Jelaskan strategimu.

(Keterangan: 1 kaki = 0,3048 m)
Gambar 4.1 Soal nomor 4 pada produk awal level 6
Sebuah taman berbentuk persegi seperti ilustrasi di bawah ini.
Simbol

Menunjukkan kursi taman

Simbol

Menggambarkan pohon palm

Simbol

Menunjukkan lampu taman

Untuk taman berukuran 16 m × 16 m, banyak lampu taman, kursi taman
dan pohon palm berturut-turut adalah…
Gambar 4.2 Soal nomor 6 pada produk awal level 5
Di bawah ini merupakan mainan lego yang telah disusun oleh Wisnu,
terdapat 3 susunan mainan lego yang memiliki tinggi berbeda dan tersusun
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dalam dua jenis bentuk dan warna. Berapakah tinggi mainan lego Wisnu
yang pertama?

Susunan Lego 1

Susunan Lego 2

Susunan Lego 3

Gambar 4.3 Soal nomor 3 pada produk awal level 4
Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan membuka lahan perkebunan
apel dan jeruk di kota Malang. Setiap tahun, pemerintah melakukan
perluasan lahan perkebunan yang digambarkan sebagai berikut:

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Berdasarkan gambaran perluasan lahan diatas, tentukan rumus yang
membentuk pola perkebunan apel dan perkebunan jeruk serta tentukan
banyaknya pohon apel dan pohon jeruk pada tahun ke-8!
Gambar 4.4 Soal nomor 2 pada produk awal level 3
Gambar dibawah ini menunjukkan seorang seorang astronot yang ingin
melakukan misi penyelidikan di bulan menggunakan roket.
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Untuk memperkirakan jarak maupun kecepatan peluncuran roket dari bumi
menuju bulau dapat menggunakan rumus

𝑗
𝑘

= 36, dimana:

j = jarak (km)
k = kecepatan (km/jam)
jika rumus diatas berlaku untuk astronot A yang sedang meluncurkan roket
dengan kecepatan 10.500 km/jam, berapakah jarak yang di tempuh astronot
A dari bumi sampai menuju bulan? Tunjukkan perhitunganmu.
Gambar 4.5 Soal nomor 5 pada produk awal level 2
Linda sangat gemar membaca novel, bahkan ia sering berkunjung ke
perpustakaan untuk membaca novel. Akan tetapi, Linda sudah bosan
membaca beberapa novel yang ada di perpustakaan sekolah karena jalan
ceritanya mudah ditebak. Sehingga, Linda memutuskan untuk membeli
sebuah novel dengan sekitaran harga Rp 65.000,00 setiap bulannya.
Berapakah pengeluaran yang dikeluarkan Linda untuk membeli novel
setelah 8 bulan?
Gambar 4.6 Soal nomor 1 pada produk awal level 1
Soal-soal yang sudah disusun dan dirancang kemudian dikonsultasikan
kepada ahli/pakar untuk meminta saran dan komentar yang menjadi masukan
dalam soal yang telah dibuat oleh peneliti, sehingga peneliti dapat merevisi
dan memperbaiki desain soal sebelum diujicobakan ke siswa, dalam hal ini
kepada dosen yang menguasai tentang PISA yakni Bapak Febi Sanjaya,
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M.Sc., Bapak Beni Utomo, M.Sc., dan Romo Eko Budi Santoso, SJ, S.Pd.
Ph.D. Bentuk desain rancangan lembar soal instrumen, secara lebih rinci
terdapat pada Lampiran 3a.

4.

Uji Coba di Sekolah
Pada uji coba di sekolah ini, peneliti melakukan penelitian di SMP
BOPKRI 1 Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan subjek
sebanyak 21 siswa dan siswa diberikan waktu selama 90 menit untuk
mengerjakan soal-soal matematika model PISA yang telah divalidasi oleh
para ahli. Namun, siswa mengalami beberapa hambatan saat proses
penyelesaian soal yang telah dirancang oleh peneliti, yang diperoleh dari hasil
wawancara pada tanggal 24 Oktober 2019.

5.

Revisi Setelah Soal Diujikan
Produk instrumen

soal matematika model PISA yang sudah

diujicobakan, selanjutnya dilakukan analisis. Dari hasil produk yang telah
dikembangkan peneliti dan diujicobakan ke siswa, peneliti memperoleh
beberapa masukan dari guru dan siswa. Menurut guru dan siswa soal yang
telah diujikan sudah baik untuk digunakan, akan tetapi tata bahasa pada
beberapa soal bisa diolah lebih baik agar mempermudah siswa untuk
memahami penyelesaian yang dicari. Sehingga, kesalahan ini lebih kepada
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penyusunan serta penyempurnaan kata dalam suatu kalimat agar mudah
dimengerti dan dipahami oleh siswa sekolah menengah pertama dengan soal
matematika model PISA dan berdasarkan tingkatan PISA.

B. Kualitas Soal yang Dikembangkan
1.

Data dan Hasil Analisis Validasi
a) Data Validasi
Validasi dilakukan oleh 3 dosen yang berkompeten dalam bidangnya
yaitu Bapak Febi Sanjaya, M.Sc., Bapak Beni Utomo, M.Sc., dan Romo Eko
Budi Santoso, SJ, S.Pd. Ph.D. Bentuk validasi terbuka dengan komentarkomentar yang membangun. Berikut adalah ringkasan hasil validasi pakar:
1) Aspek Isi
Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Validasi Isi
No.
Indikator
1.
Instrumen tes sudah sesuai
dengan tingkatan PISA yang
ingin dicapai
2.
Instrumen
tes
dapat
digunakan sebagai pedoman
penelitian soal matematika
model PISA pada aspek
konten perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship)
3.
Instrumen
tes
dapat
digunakan
untuk
mengetahui
kemampuan
tingkatan PISA pada siswa
dalam menyelesaikan soal
matematika

Komentar
Semua tingkatan PISA sudah
terwakili dalam satu nomor soal.
Soal matematika model PISA pada
setiap nomor sudah mengarah ke
aspek konten perubahan dan
hubungan, dengan perbaikan dan
revisi secukupnya. Akan tetapi
sudah sesuai jika mengacu pada
PISA.
Instrumen tes sudah cocok untuk
kelas
unggulan
dan
untuk
mengetahui kemampuan siswa pada
tingkatan
PISA
dalam
menyelesaikan soal.
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2) Aspek Bahasa
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Validasi Bahasa
No.
Indikator
1.
Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif, mudah
dipahami,
dan
tidak
menimbulkan penafsiran
ganda

Komentar
Ada beberapa soal yang perlu
didalami kembali dan perlu
disesuaikan dengan konteks yang
lebih konkrit agar dapat dipahami
dengan lebih mudah, dan juga
kesalahan pengetikan yang harus
diperbaiki kembali.

b) Hasil Analisis Validasi
Dari keseluruhan validator menyatakan bahwa instrumen soal
matematika model PISA sudah tergolong baik (valid sesuai isi dan
bahasa) dengan perbaikan dan revisi berdasarkan saran dan komentar para
ahli. Beberapa hal saran dan komentar dapat dilihat pada tabel 4.3 dan
tabel 4.4. Dari hasil validasi terdapat beberapa perbaikan terhadap soal.
Berikut beberapa perubahan pada soal instrumen sebelum dan sesudah
revisi dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.3 Perubahan Sebelum dan Sesudah Revisi
No
Saran
Sebelum Revisi
1. Revisi
puncak • Gunung Merbabu •
tertinggi
pada
memiliki
dua
soal nomor 4
puncak tertinggi
serta perbaikan
yakni
puncak
maksud
Syarif (10,23 kaki)
pertanyaan yang
dan
puncak
pertama
Kenteng
Songo/Tianggulasi
(10,30 kaki)

Sesudah Revisi
Gunung
Merbabu
memiliki dua puncak
tertinggi
yakni
puncak
Syarif
(10232.1 kaki) dan
puncak
Kenteng
Songo/Tianggulasi
(10308.4 kaki)
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•

2.

Penambahan pola
pada soal nomor
6

3.

Soal nomor 3,
perbaikan
petunjuk
ketinggian pada
tumpukan
susunan mainan
lego

Jika
Ani •
merupakan
seorang pendaki,
berapa meter-kah
Ani
mendaki
Gunung Merbabu
dalam
jangka
waktu 3 jam lebih
15 menit?

Susunan Lego 1

Jika Ani merupakan
seorang
pendaki,
dimana
setelah
menempuh waktu 3
jam 15 menit dari pos
pemberangkatan di
ketinggian
berapa
meterkah posisi Ani?

Susunan Lego 1
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Susunan Lego 2

4.

5.

Penambahan
•
informasi untuk
mengumpamakan
gambar pola dan
penambahan
pertanyaan pada
soal nomor 2
•

Pada soal nomor
5, penambahan
gambar
untuk
menyatakan
kalimat
pada
soal, perbaikan
dalam
memperkirakan
peluncuran roket
dari bumi menuju
bulan,
revisi
rumus
dan
keterangan yang
digunakan, revisi
kecepatan dan
penambahan
jarak
tempuh,
serta perbaikan

Susunan Lego 3
Tidak Ada

Tentukan
banyaknya pohon
apel dan pohon
jeruk pada tahun
ke-8!

Susunan Lego 2

Susunan Lego 3
Diketahui bahwa 1
gambar buah jeruk
merupakan 1 pohon
jeruk dan 1 gambar
buah
apel
merupakan 1 pohon
apel
• Tentukan
rumus
yang membentuk
pola
perkebunan
apel dan perkebunan
jeruk serta tentukan
banyaknya pohon
apel dan pohon
jeruk pada tahun ke8!
•
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pertanyaan pada •
soal

Untuk
memperkirakan
jarak
maupun
kecepatan
peluncuran roket
dari bumi menuju
bulan
Menggunakan
𝑗
rumus = 36,
𝑘
dimana:
j = jarak (km)
k = kecepatan
(km/jam)

•

kecepatan 10.500
km/jam

•

Berapakah jarak
yang di tempuh
astronot A dari
bumi sampai
menuju bulan?
Sehingga,
Linda
memutuskan untuk
membeli sebuah novel
dengan
sekitaran
harga Rp 65.000,00
setiap bulannya

•

•

•

•

6.

2.

Perbaikan
kalimat dalam
pernyataan soal
pada soal nomor
1

•

Untuk
memperkirakan
jarak,
kecepatan,
maupun
waktu
peluncuran roket
dari bumi menuju
bulan
Menggunakan
rumus 𝑗 = 𝑣 × 𝑡,
dimana:
𝑗 = jarak (km)
𝑣 = kecepatan
(km/jam)
𝑡 = waktu (jam)
kecepatan 39888
km/jam dan jarak
tempuh dari bumi
menuju bulan
386400 km
Berapakah lama
perjalanan yang
ditempuh oleh
astronot A tersebut?

Sehingga,
Linda
mengeluarkan
uang
untuk beli novel tiap
bulan
sebesar
Rp
65.000,00

Data dan Hasil Analisis Tes
a) Data Tes
Ujicoba lapangan dilakukan kepada 21 siswa SMP BOPKRI 1
Yogyakarta kelas IX. Selanjutnya, peneliti memeriksa hasil pekerjaan
siswa kemudian memberikan skor untuk mengetahui apakah masing-
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masing siswa memenuhi tingkatan PISA dan untuk melihat tingkat
kesukaran soal. Berikut adalah hasil skor ujicoba lapangan awal.
Tabel 4.4 Hasil Ujicoba Lapangan Awal
Soal
No

Siswa

Skor Maks
1
S1
2
S2
3
S3
4
S4
5
S5
6
S6
7
S7
8
S8
9
S9
10
S10
11
S11
12
S12
13
S13
14
S14
15
S15
16
S16
17
S17
18
S18
19
S19
20
S20
21
S21

1
Lv. 1
10
5
10
10
10
10
5
10
10
5
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10

5
Lv. 2
10
0
0
4
7
0
0
0
7
7
7
7
10
0
7
7
10
10
10
0
0
7

2
Lv. 3
20
5
5
12
2
5
8
5
7
2
2
7
12
2
7
12
15
12
12
12
5
12

3
Lv. 4
20
9
9
20
5
11
11
11
11
20
11
11
20
11
11
2
20
11
11
11
11
2

6
Lv. 5
30
3
3
20
3
0
3
9
9
0
3
10
30
0
9
7
3
30
3
2
3
7

4
Lv. 6
30
3
3
2
3
0
3
3
3
3
3
3
2
0
3
3
3
2
3
1
0
1

Potensi
Lv. 1
Lv. 1
Lv. 5
Lv. 2
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 5
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 3
Lv. 4
Lv. 5
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 4
Lv. 3

Dari hasil ujicoba lapangan terhadap 21 siswa, dapat dilihat pada
tabel 4.6. bahwa masing-masing siswa berpotensi pada level tertentu,
dimana yang dicantumkan peneliti tersebut merupakan level tertinggi
yang diperoleh dari masing-masing potensi siswa. Sehingga, jika siswa
berpotensi pada level 2, maka siswa tersebut juga berpotensi pada level
1; atau jika siswa berpotensi pada level 3, maka siswa tersebut juga
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berpotensi pada level 1 dan level 2; dan seterusnya, serta diperoleh
banyaknya siswa yang berpotensi pada setiap level, yaitu pada tabel 4.7.
Tabel 4.5 Potensi Siswa pada Level PISA
Berpotensi
pada Level
1
2
3
4
5
6

Jumlah Siswa

Persentase

2
1
2
13
3
0

9,52%
4,76%
9,52%
61,90%
14,29%
0%

Dari tabel 4.7. dapat dilihat bahwa siswa berpotensi pada level 1,
karena semua siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, dan siswa
belum berpotensi pada level 5 dan 6 karena dari segi soal yang diberikan
juga termasuk dalam kategori soal yang sulit.
b) Hasil Analisis Tes
Berikut disajikan data hasil pengisian instrumen soal matematika
model PISA yang dilakukan oleh siswa kelas IX SMP BOPKRI 1
Yogyakarta yang dapat dilihat pada Lamp 7.
Rumusan instrumen soal matematika model PISA berbentuk tes
matametika model PISA yang telah mendapatkan persetujuan ahli
matematika, selanjutnya ditata ulang sehingga instrumen siap untuk
diujicobakan ke kancah lapangan. Hasil ujicoba instrumen dalam
penelitian dan pengembangan ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu:
uji validitas dan uji kepraktisan yang dilakukan oleh kelompok terbatas.
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Berikut disajikan data hasil ujicoba soal matematika model PISA yang
dilakukan siswa kelas IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta, yaitu sebagai
berikut.
1) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 1
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 1 dalam konteks pribadi, proses yang terpenuhi
adalah siswa dapat menggunakan pengetahuannya untuk dapat
menyelesaikan masalah yang konteksnya umum. Dengan tingkat
kesukaran soal yaitu mudah.
Lembar validasi soal matematika model PISA yang sudah diisi
oleh dosen matematika tersebut akan dibandingkan dengan hasil
pekerjaan siswa. Apakah benar siswa tidak akan mengalami kesulitan
yang kemudian akan menggunakan berbagai macam cara untuk
menyelesaikannya. Berikut adalah hasil pekerjaan siswa untuk soal
nomor 1.
Siswa 1

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa 1
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Siswa 2

Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa 2
Siswa 3

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa 3
Siswa 4

Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa 4
Siswa 5

Gambar 5. Hasil Pekerjaan Siswa 5
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Siswa 6

Gambar 6. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Dari keenam hasil pekerjaan siswa, dapat dilihat bahwa benar
kelima siswa tersebut dapat mempresentasikan solusi ke dalam
bentuk penjabaran aljabar untuk menyelesaikan permasalahan yang
konteksnya umum, sedangkan hanya S3 yang salah dalam
mengalikan

penjabaran pada proses yang diminta. Hal ini

dimungkinkan karena pada soal nomor 1 merupakan soal pada level
1 dalam tingkatan PISA. Sehingga kelima siswa dapat menjawab
dengan baik dan benar. Dari hasil pekerjaan kelima siswa juga dapat
dilihat bahwa siswa menyelesaikan persoalan tersebut dengan
penyelesaian yang hampir sama semua. Hal ini sesuai dengan
prediksi dosen matematika bahwa siswa akan menggunakan satu
langkah penyelesaian untuk menyelesaikan soal ini. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kesukaran soal mudah dalam model
PISA.
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2) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 2
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 2 dalam konteks ilmu pengetahuan, proses yang
terpenuhi adalah siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik
dalam menyelesaikan soal serta dapat memilih dan menerapkan
strategi memecahkan masalah yang sederhana, dosen matematika
memprediksi jika siswa SMP kelas IX diberikan soal tersebut akan
mengalami sedikit kesulitan karena dibutuhkan banyak pengolahan
informasi dalam memodelkan soal kebentuk matematika. Dengan
tingkat kesukaran soal yaitu sedang.
Prediksi ini akan dibndingkan dengan hasil pekerjaan siswa.
Berikut adalah hasil pekerjaan siswa untuk soal nomor 2.
Siswa 1

Gambar 7. Hasil Pekerjaan Siswa 1
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Siswa 2

Gambar 8. Hasil Pekerjaan Siswa 2
Siswa 3

Gambar 9. Hasil Pekerjaan Siswa 3
Siswa 4

Gambar 10. Hasil Pekerjaan Siswa 4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

Siswa 5

Gambar 11. Hasil Pekerjaan Siswa 5
Siswa 6

Gambar 12. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Dari hasil jawaban siswa untuk soal nomor 2, didapatkan
bahwa siswa sedikit mengalami kesulitan dalam mengolah informasi
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dan menganalisis soal karena kurang memahami konsep pola
bilangan. Hal ini terlihat dari semua pekerjaan siswa yang kesulitan
untuk menentukan rumus dari 3 pola yang telah diberikan, serta
terdapat 4 siswa yang menentukan hasil banyaknya pohon apel dan
pohon jeruk tahun ke-8 menggunakan cara lain yaitu menggambar
kembali dengan menggunakan konsep dari pola yang sudah
diberikan, kemudian siswa mengaplikasikan pada tahun ke-8,
sehingga diperoleh banyaknya pohon apel dan pohon jeruk, namun
masih ada satu siswa yang salah dalam menentukan jumlah yang
diminta. Namun S5 yang menuliskannya dengan cara mengurutkan
bilangan-bilangan setiap tahunnya pada pohon jeruk dan pohon apel
tersebut sampai tahun ke-8, dan S3 yang mencoba menuliskan rumus
dalam menentukan banyaknya pohon apel dan pohon jeruk. Namun
cara yang diperoleh pun juga tidak menghasilkan penyelesaian yang
maksimal. Hal ini terjadi karena ilustrasi yang mereka buat tidak
sesuai dengan apa yang ditanyakan dari soal. Ini menunjukkan bahwa
tingkat kesukaran soal nomor 2 tergolong mudah dalam model PISA.

3) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 3
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 3 dalam konteks ilmu pengetahuan, proses yang
terpenuhi adalah siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dan
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dapat memilih serta mengintregasikan representasi yang berbeda,
dosen matematika memprediksi jika siswa SMP kelas IX diberikan
soal tersebut akan mengalami sedikit kesulitan karena dibutuhkan
banyak langkah dan analisis dalam menyelesaikannya. Selain itu,
siswa juga diprediksi akan kesulitan untuk mempresentasikan
gambar karena dibutuhkan pengolahan informasi dalam memod elkan
soal kebentuk matematika. Dengan tingkat kesukaran soal yaitu
sedang.
Berikut adalah hasil pekerjaan siswa untuk soal nomor 3.
Siswa 1

Gambar 13. Hasil Pekerjaan Siswa 1
Siswa 2

Gambar 14. Hasil Pekerjaan Siswa 2
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Siswa 3

Gambar 15. Hasil Pekerjaan Siswa 3
Siswa 4

Gambar 16. Hasil Pekerjaan Siswa 4
Siswa 5

Gambar 17. Hasil Pekerjaan Siswa 5
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Siswa 6

Gambar 18. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Dari jawaban siswa diketahui bahwa siswa kurang mampu
mengolah informasi dengan baik dalam memodelkan soal kebentuk
matematika. Hal ini diketahui dari pemodelan yang mereka buat
kurang sesuai dengan apa yang dimaksud dari soal kontekstual
tersebut. S3, S4, dan S6 yang mengerjakan penyelesaian tersebut
dengan tepat dan benar. Sedangkan S1, S2, dan S5 berusaha
menjawab pertanyaan dengan membuat penjabaran model aljabar
terlebih dahulu, walupun penjabaran yang mereka buat kurang tepat
dengan apa yang diketahui dalam soal, sehingga tidak memperoleh
jawaban yang sesuai dengan apa yang diminta. Kurangnya
kemampuan analisis siswa ini mebuat mereka tidak mampu
menylesaikan soal dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa soal
nomor 3 tergolong dalam tingkat kesukaran sedang dalam model
PISA.
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4) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 4
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 4 dalam konteks sosial, proses yang terpenuhi
adalah

siswa

menyelesaikan

dapat
masalah

menggunakan
matematis,

penalarannya

dan

dalam

merumuskan

hasil

temuannya, dosen matematika memprediksi jika siswa SMP kelas IX
diberikan soal tersebut akan mengalami kesulitan. Para dosen
memprediksi bahwa siswa akan menyelsaikan soal tersebut dengan
berbagai macam cara dan menggunakan langkah yang cukup
panjang. Selain itu, dalam menyelesaikan soal tersebut juga
diperlukan analisis yang sangat teliti. Hal ini dilihat dari tingkat
tantangan soal yang cukup tinggi dan jenis soal yang diberikan adalah
soal aplikasi matematika sebab dibutuhkan banyak pengolahan
informasi dalam meyelesaikan soal tersebut kebentuk matematis.
Dengan tingkat kesukaran soal yaitu sulit.
Berikut adalah hasil pekerjaan siswa untuk soal nomor 4.
Siswa 1

Gambar 19. Hasil Pekerjaan Siswa 1
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Siswa 2

Gambar 20. Hasil Pekerjaan Siswa 2
Siswa 3

Gambar 21. Hasil Pekerjaan Siswa 3
Siswa 4

Gambar 22. Hasil Pekerjaan Siswa 4
Siswa 5

Gambar 23. Hasil Pekerjaan Siswa 5
Siswa 6

Gambar 24. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Tidak ada siswa yang menjawab soal nomor 4 dengan benar.
Hal ini dikarenakan siswa kebingungan saat membaca soal karena
terlalu panjang, dan juga siswa tidak teliti dengan apa yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

ditanyakan yang menyebabkan semua siswa tidak menyelesaikan
soal nomor 4 tersebut. Di sisi lain, S2 mencoba menjawab dengan
menjabarkan waktu yang telah diberikan di soal pada setiap
perjalanan

dari

pemberangkatan

sampai

istirahat

sehingga

penyelesaian yang diberikan pun belum terpenuhi, sehingga tetap
saja tidak mendapatkan solusinya. Sedangkan siswa yang lainnya
menyelesaikan persoal yang diberikan secara sembarang dengan
penalarannya mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan tingkat
kesukaran soal matematika model PISA nomor 4 termasuk kategori
sulit.

5) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 5
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 5 dalam konteks pekerjaan, proses yang
terpenuhi adalah siswa dapat menginterpretasikan masalah dan
menyelesaikannya dengan menggunakan rumus, melaksanakan
prosedur atau konvensi sederhana, dosen matematika memprediksi
jika siswa SMP kelas IX diberikan soal tersebut tidak akan
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Dengan
tingkat kesukaran soal yaitu mudah. Hasi kevalidan akan
dibandingkan dengan hasil pekerjaan siswa. Apakah benar siswa
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tidak mengalami esulitan dalam mengerjakan soal. Berikut adalah
hasil pekerjaan siswa untuk soal nomor 5.
Siswa 1
Tidak Menjawab.
Siswa 2

Gambar 25. Hasil Pekerjaan Siswa 2
Siswa 3
Tidak Menjawab.
Siswa 4

Gambar 26. Hasil Pekerjaan Siswa 4
Siswa 5

Gambar 27. Hasil Pekerjaan Siswa 5
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Siswa 6

Gambar 28. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Dari jawaban siswa tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata siswa
menjawab soal nomor 5 dengan kurang tepat. Hanya S2 yang
menjawab dengan benar. S4, S5, dan S6 maish tidak paham saat
mengaplikasikan rumus yang telah diberikan, dengan keterangan
yang telah diketahui, sehingga tidak bisa langsung mendapatkan
hasilnya serta S1 dan S3 tidak menjawab sama sekali. Berdasarkan
hal tersebut menunjukan tingkat kesukaran soal matematika model
PISA nomor 5 masuk dalam kategori sukar.

6) Hasil Ujicoba Instrumen Soal Matematika model PISA Nomor 6
Dari hasil kevalidan pengisian instrumen soal matametika
model PISA nomor 6 dalam konteks ilmu pengetahuan, proses yang
terpenuhi adalah siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi
yang

kompleks,

mengetahui

kendala

yang

dihadapi,

dan

mengevaluasi strategi untuk memecahkan masalah yang rumit yang
berhubungan dengan model, dosen matematika memprediksi jika
siswa SMP kelas IX akan mengalami kesulitan karena soal yang
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diberikan

tergolong

banyakk

langkah

dan

analisis

dalam

menyelesaikan soal tersebut. Selain itu, siswa juga diprediksi akan
kesulitan untuk menglah informasi dalam memodelkan soal kebentuk
matematika.
Berikut adalah hasil pekerjaan siswa untuk soal nomor 6.
Siswa 1

Gambar 29. Hasil Pekerjaan Siswa 1
Siswa 2

Gambar 30. Hasil Pekerjaan Siswa 2
Siswa 3

Gambar 31. Hasil Pekerjaan Siswa 3
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Siswa 4

Gambar 31. Hasil Pekerjaan Siswa 4
Siswa 5

Gambar 32. Hasil Pekerjaan Siswa 5
Siswa 6

Gambar 33. Hasil Pekerjaan Siswa 6
Dari hasil jawaban siswa diketahui sangat kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 6. Hal ini dapat dilihat dari banyak siswa
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yang tidak mengerjakan maupun mengerjakan secara sembarang soal
tersebut. Hanya saja masih ada beberapa siswa yang tidak paham saat
mengaplikasikan apa yang diketahui ke rumus yang telah diberikan,
dan juga dalam menyelesaikn perhitungannya. S2 dan S4 berusaha
menjawab pertanyaan dengan membuat sketsa terlebih dahulu sesuai
dengan pola-pola yang telah diberikan, sehingga siswa tersebut dapat
memperoleh jawaban yang tepat dan benar, S5 dan S6 yang
menjabarkan setiap polanya namun hasil yang diperoleh juga masih
kurang tepat, serta S1 dan S3 yang hanya langsung menjawab jumlah
yang diminta tanpa memaparkan prosesnya. Kurangnya kemampuan
analisis siswa ini membuat mereka tidak mampu menelesaikan soal
dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat kesukaran soal
matematika model PISA nomor 6 masuk dalam kategori sulit.

3.

Data dan Hasil Analisis Wawancara
a) Data Wawancara
Uji kepraktisan diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan subjek ujicoba. Ada tujuh responden yang peneliti ambil dari
keenam siswa kelas IX dan satu guru matematika SMP BOPKRI 1
Yogyakarta. Dikatakan bahwa instrumen soal matematika model PISA
yang dikembangkan sudah cukup baik, hanya saja penulisannya bisa
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dibikin lebih sederhana. Dapat disimpulkan instrumen ini cukup mudah
digunakan, sehingga instrumen ini memenuhi kategori praktis.
Menurut Nieveen (2007) suatu produk pembelajaran yang dikembangkan
dikatakan praktis jika “…teacher and other expert consider the materials
to be usable and that asy for teachers and students to use the materials in
a way that us longerly compatible with the developer’s intention…” yang
artinya “guru dan ahli lainnya menganggap materi dapat digunakan dan
menyenangkan bagi guru dan siswa untuk menggunakan materi dengan
cara yang lebih lama dengan pengembangan”. Dalam hal ini, praktis dapat
diartikan bahwa perangkat produk dapat digunakan dengan mudah. Pada
penelitian dan pengembangan ini, produk perangkat instrumen dikatakan
praktis jika ahli menyatakan bahwa produk yang dikembangkan dapat
diterapkan dan digunakan di lapangan. Kepraktisan ini diketahui
berdasarkan analisis dan rangkuman dari wawancara yang diberikan oleh
siswa. Selain itu, kepraktisan ini juga dapat dilihat dari hasil validasi ahli
yang sebagian

menyatakan

bahwa instrumen

soal sudah baik

keterbacaannya, hal ini dapat dilihat dari komentar para ahli pada aspek
bahasa pada tabel 4.4.

b) Hasil Analisis Wawancara
Wawancara yang dilakukan

bertujuan

untuk mendapatkan

informasi secara lebih lengkap mengenai kepraktisan penyusunan dan
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perancangan suatu produk setelah diujicobakan ke siswa. Wawancara
dilakukan dengan guru matematika kelas IX SMP BOPKRI 1 Yogyakarta
dan juga kepada tiga siswa kelas IX A. Wawancara dengan guru
matematika dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019
sedangkan wawancara dengan siswa dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 24 Oktober 2019. Peneliti melakukan wawancara pertama dengan
guru yang bertujuan untuk mengetahui kepraktisan soal matematika
model PISA yang dikembangkan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru
matematika adalah soal matematika model PISA yang telah diujicobakan
ke siswa sudah sangat baik digunakan bagi siswa sekolah menengah
pertama khususnya pada kelas IX, tetapi perlu diperhatikan kembali
bahasa yang digunakan dalam membuat soal agar tidak memberatkan
siswa untuk memahami apa yang harus diselesaikan pada soal tersebut.
Sedangkan yang kedua peneliti melakukan wawancara dengan
siswa yang bertujuan untuk mengetahui kepraktisan soal matematika
model PISA yang dikembangkan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama.
Peneliti. Berikut adalah hasil wawancara:
•

S1
Dari hasil tes, S1 mampu menyelesaikan 5 soal dengan benar
yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 yang secara berturut-turut
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memenuhi level 1, 3, 4, 2, dan 5 pada tingkatan PISA. Dari 5 soal
tersebut, ada 1 soal yang dijawab dengan benar tetapi tidak disertai
dengan rumus yang harus ditentukan terlebih dahulu pada soal nomor
2. Berdasarkan

hasil tersebut, tampak

bahwa S1 mampu

menyelesaikan soal sampai pada soal yang mengukur tingkatan PISA
pada level 5. Disisi lain, ada dua soal (nomor 2 dan 4) yang mengukur
kemampuan siswa pada level 3 dan level 6 belum dikerjakan dengan
baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas kemampuan
siswa dalam pengerjaan soal matematika model PISA, peneliti
melakukan wawancara terkait ketercapainnya dalam menyelesaikan
soal matematika model PISA pada level 3 dan level 6. Sehingga, S1
dikategorikan berada dalam tingkat PISA level 1 sampai level 5 yakni
level tinggi.
Adapun trankrip hasil wawancara terkait jawaban S1 pada
nomor 2 dan 4 adalah sebagai berikut:
P
S
P
S

: Apakah kamu merasa kesulitan di nomor 2 dan 4?
: Menurut saya nomor 2 tidak terlalu sulit mbak, Cuma nomor
4 yang benar-benar susah mbak.
: Okey…nah pertama saya ingin tanya jawabanmu khususnya
pada nomor 2. Kamu kenapa langsung menyelesaikannya
dengan cara menggambar langsung ke pola yang diminta?
: Iya mbak, jadi aku buat di coret-coretan dari pola pada
tahun 1 sampai tahun ke 8 jadi dan langsung buat pola yang
terakhir di kertas jawabannya, jadi aku nyimpulinnya
langsung kayak gitu dengan cara gambar mbak. Jadi aku
langsung memperoleh hasil banyaknya pohon apel dan
banyaknya pohon jeruk pada tahun ke-8 mbak.
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P
S

: Okey, terus pertanyaannya yang diminta disoal yang
pertama apa?
: Disuruh menentukan rumus dari pola yang dibentuk pada
perkebunan apel dan perkebunan jeruk sama menentukan
banyaknya pohon apel dan pohon jeruk pada tahun ke-8.

P

: Kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan yang
pertama? Yakni menentukan rumus dari pola yang dibentuk
pada perkebunan apel dan perkebunan jeruk?

S
P
S

P
S

: Aku gak ngerti caranya mbak, bingung juga mau nyarinya
gimana.
: Terus pada nomor 4 kenapa kamu menjawabnya seperti itu?
: Karena aku mikirnya pendakinya tuh melakukan perjalanan
ke pos-pos selama 45 menit yang berulang 3 kali, jadi aku
kalikan aja mbak, trus hasilnya aku kalikan dengan 60 karena
1 jam itu kan 60 menit, jadi saya ubah ke menit semuanya.
Jadi itu jawaban yang saya dapat untuk pertanyaan yang
kedua.
: Setelah itu untuk pertanyaan yang lainnya, kamu tidak
paham atau bagaimana?
: Iya mbak, saya bingung juga menyelesaikannya bagaimana,
soalnya juga terlalu panjang, jadi saya malah pusing mbak.
Dari wawancara di atas, terlihat dengan jelas bahwa S1

menggambarkan penyelesaiannya dengan cara menggambar sesuai
dengan pola yang diberikan, sehingga diperoleh banyaknya pohon
apel dan pohon jeruk pada tahun ke-8 untuk soal nomor 2.
Dari jawaban terhadap tes, S1 melakukan kesalahan dalam
menjawab soal nomor 2 karena S1 tidak dapat menentukan rumus
dari dari pola yang dibentuk pada perkebunan apel dan perkebunan jeruk
untuk soal nomor 2 dan tidak dapat menjawab dengan baik dan jelas untuk
soal nomor 4. Dengan demikian jenis kesalahan yang dilakukan S1 adalah
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kesalahan dalam melaksanakan prosedur dalam menyelesaikan soal serta
kurangnya penalaran dalam menyelsaikan masalah matematis.

•

S2
Dari hasil tes, S2 mampu menjawab 5 soal sama seperti S1, S2
mampu menyelesaikan 5 soal dengan benar yaitu soal nomor 1, 2, 3,
5, dan 6 yang secara berturut-turut memenuhi level 1, 3, 4, 2, dan 5
pada tingkatan PISA. Dari 5 soal tersebut, ada 1 soal yang dijawab
dengan benar tetapi tidak disertai dengan rumus yang harus
ditentukan terlebih dahulu pada soal nomor 2 dan soal nomor 3,
dimana S2 mampu memisalkan dan memodelkan sebuah konteks
persoalan yang diberikan ke bentuk matematis, hanya saja pada
proses penyelesaiannya masih kurang tepat. Jawaban yang dimaksud
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3 Jawaban S2 untuk soal nomor 3
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Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk
mengetahui kemampuan S2. Berikut transkrip wawancara untuk soal
nomor 3:
P
S
P

: Untuk soal nomor 3, apakah kamu merasa kesulitan dalam
mengerjakannya?
: Sebenarnya aku paham ini make konsep SPLDV mbak
nyelesaiinnya, tapi aku lupa caranya.
: Oke baik, berarti kamu paham konsep yang diminta dalam
soal tersebut.
Dari penjelasan singkat diatas, dijelaskan bahwa S2 mampu

memahami konsep SPLDV pada persoalan yang diberikan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa S2 dikategorikan berada dalam
tingkat PISA level 1 sampai level 5 yakni level sedang.

•

S3
Berdasarkan hasil tes, S3 mampu menjawab 4 soal dengan
benar yaitu soal nomor 1, 2, 3, dan 5. Soal-soal tersebut secara
berturut-turut mengukur kemampuan siswa pada level 1, 3, 4, dan 2.
Dari 4 soal jawaban tersebut, ada 2 soal yang dijawab kurang benar
yaitu soal nomor 1 dan 2.
Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa S3 mampu
menyelesaikan soal yang mengukur tingkatan PISA sampai pada
level 4, namun bisa diliha dai hasil pekerjaannya, S3 menjawab soal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

nomor 2 dengan benar tetapi belum menyertakan perintah pertanyaan
yang pertama yakni menentukan rumus dalam pola yang dibentuk
dari perkebunan apel dan jeruk setiap tahunnya. Serta pada nomor 1
S3 salah mengalikan apa yang ditanyakan. Jawaban yang dimaksud
seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4 Jawaban S3 untuk soal nomor 2

Gambar 4.5 Jawaban S3 untuk soal nomor 1

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk
mengetahui lebih jelas kemampuan S3 pada soal tersebut. Adapun
transkrip wawancara terkait nomor 2 dan 1 adalah sebagai berikut:
P

: Apakah kamu merasa kesulitan pada soal nomor 1 dan 2?
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S
P
S
P
S
S

: Sedikit mbak, tapi aku baru sadar yang nomor 1 saya salah
mengalikan bukan 4 tapi seharusnya dikalikan 8 mbak.
: Baik, tapi kalau untuk nomor 2 sendiri, kenapa jawaban
bisa beragam begitu? Coba bisa dijelaskan makud dari
penyelesaianmu sendiri?
: Pertama aku ngeliat pola dari pohon apel diperoleh polanya
2𝑛 + 2 kemudian pola dari pohon jeruk saya memperoleh
pola 4𝑛 + 2 tetapi saya tidak yakin dengan rumus tersebut.
: Okey, kemudian kenapa di bagian akhir kamu dapat
menyimpulkan jawaban yang kurang tepat?
: Iya mbak, aku kurang teliti waktu jawaban dibagian akhir
seharusnya banyaknya pohon apel pada tahun ke-8 tu
sebanyak 18 pohon.
: Oiya mbak, sebenarnya yang paling sulit menurutku adalah
nomor 4 dan 6 karena aku tidak paham sama sekali
bagaimana cara menyelsaikannya.
Dari penjelasan singkat di atas, dapat dijelaskan bahwa S3

memahami letak kesalahan yang dibuatnya, sehingga S3 bisa
memperbaikinya dengan baik saat menjelaskan secara langsung
kepada peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa S3
dikategorikan berada dalam tingkat PISA level 1 sampai level 4 yakni
level sedang.

•

S4
Berdasarkan hasil tes, S4 mampu menyelesaikan 4 soal, akan
tetapi 2 diantaranya masih kurang tepat dalam penyelesaiannya yakni
nomor 2 dan 3, dimana secara berturut-turut soal tersebut merupakan
level 3 dan 4 pada tingkatan PISA. Sehingga, peneliti melakukan
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wawancara kepada S4 untuk mengetahui letak kesalahan maupun
ketidakpahaman dalam soal yang diberikan. Berikut merupakan hasil
pekerjaan S4.

Gambar 4.6 Jawaban S4 untuk soal nomor 2

Gambar 4.7 Jawaban S4 untuk soal nomor 3
Berdasarkan hasil pekerjaan S4, maka peneliti melakukan
wawancara terkait dengan persoalan yang dikerjakannya.
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P
S
P
S
P
S
P
S
P

: Apakah kamu merasa kesulitan ketika mengerjakan soal
nomor 2 dan nomor 3?
: Iya mbak, kalau nomor 2 aku mengerjakannya dengan
gambar sampe tahun ke-8 di buku coretanku, tapi yang tak
tulis di lembar jawab langsung tahun ke-8 nya.
: Oke… apakah kamu sudah membaca perintahnya selain
disuruh menentukan banyaknya pohon apel dan pohon jeruk
apakah ada yang harus ditentukan lagi?
: Ndak mbak…
: Coba kamu baca ulang soalnya dan perintah apa yang
belum kamu selesaikan?
: Oiya mb disuruh menentukan rumus, tapi kalau disuruh pun
saya juga tetap ga paham mbak gimana caranya.
: Ohh kamu tidak paham, konsep tersebut merupakan konsep
pola bilangan, jadi kamu bisa menentukan rumus dari pola
yang telah diberikan. Untuk soal nomor 3 bagaimana?
: Nah iya itu dia mbak aku paham kalau memodelkan, tapi
cara nyelesaiinya aku lupa mbak.
: Oke baiklah, kalau yang nomor 3 itu menggunakan konsep
SPLDV.
Berdasarkan percakapan singkat di atas, dapat dijelaskan

bahwa S4 kurang memahami letak kesalahan yang dibuatnya,
sehingga S4 kurang bisa menjelaskan secara langsung kepada
peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa S4 dikategorikan
berada dalam tingkat PISA level 1 sampai level 4 yakni level sedang.

•

S5 dan S6
Berdasarkan hasil tes, S5 dan S6 mampu menjawab 1 soal
dengan benar yaitu soal nomor 1. Soal tersebut mengukur
kemampuan siswa pada level 1 dalam tingkatan PISA. Dari hasil
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tersebut, tampak bahwa S5 dan S6 hanya mampu menyelesaikan soal
pada soal yang mengukur kemampuan siswa pada level 1 dalam
tingkatan PISA. Sedangkan untuk nomor yang lainnya S5 dan S6
tidak dapat menyelesaikan secara maksimal soal-soal yang diberikan.
Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas kemampuan S5 dan S6
pada level 2 sampai 6 dalam tinngkatan PISA, peneliti membutuhkan
informasi tambahan terkait setiap soal nomor 2 sampai 6. Dilihat dari
hasil pekerjaan S5 dan S6 terkait soal nomor 2 sampai 6, S5 dan S6
tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan benar. Hal itu
dapat dilihat dari jawabannya pada gambar berikut ini.

Gambar 4.8 Jawaban S5 untuk soal nomor 2
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Gambar 4.9 Jawaban S6 untuk soal nomor 2

Gambar 4.10 Jawaban S5 untuk soal nomor 3

Gambar 4.11 Jawaban S6 untuk soal nomor 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

Gambar 4.10 Jawaban S5 untuk soal nomor 4

Gambar 4.11 Jawaban S6 untuk soal nomor 4
Pekerjaan S5 dan S6 tidak ada jawaban untuk soal nomor 5

Gambar 4.12 Jawaban S5 untuk soal nomor 6

Gambar 4.13 Jawaban S6 untuk soal nomor 6
Dari gambar di atas, peneliti mewawancarai S5 dan S6 untuk
mengetahui cara berpikirnya dalam menyelesaikan soal tersebut.
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Adapun hasil wawancara, dimana mereka menjawab pertanyaan dari
peneliti pun sama berikut adalah hasil wawancaranya:
P
S
P
S

: Nah, dari setiap soal yang kamu jawab, yang benar
jawabannya hanya nomor 1, apakah soal yang lainnya
menurutmu sangat sulit untuk dikerjakan?
: Iya mbak menurut saya sulit, karena saya juga tidak begitu
bisa pas pelajaran matematika.
: Dari jawaban yang kamu peroleh setiap nomornya kecuali
nomor 1, apakah bisa dijelaskan darimana kamu memperoleh
jawaban tersebut?
: Sebenarnya aku Cuma ngawur mbak, karena jujur saya
sama sekali tidak mengerti caranya untuk menyelesaikan
masalah itu.
Dari percakapan di atas, jelas bahwa S5 dan S6 tidak mampu

menghubungkan masalah kontekstual dalam matematika, sehingga
S5 dan S6 merasa kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang
diberikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan
siswa hanya berada pada level 1 dimana dikategorikan bahwa S5 dan
S6 berada pada level yang rendah.

C. Pembahasan
Pembahasan ini berisi langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg
and Gall. Pembahasan ini juga berisi tentang soal matematika model PISA bagi
siswa sekolah menengah pertama. Melalui langkah tersebut, peneliti dapat
mengetahui

kualitas

instrumen

yang

telah

dikembangkan.

Produk

pengembangandikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria kevalidan,
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kepraktisan, dan efek potensial. Oleh karena itu, berdasarkan hasil validasi ahli
dan ujicoba lapangan awal diperoleh informasi bahwa instrumen soal matematika
model PISA yang dikembangkan telah memenuhi kriteri valid, praktis, dan efek
potensial.
1.

Kevalidan Instrumen
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh para ahli, setiap butir-butir
instrumen dinyatakan valid oleh validator karena memenuhi 3 elemen yang
menyatakan valid yakni instrument tes sudah sesuai dengan tingkatan PISA
yang ingin dicapai, instrument tes dapat digunakan sebagai pedoman
penelitian soal matematika model PISA, dan instrument tes dapat digunakan
untuk mengetahui tingkatan PISA pada siswa dalam menyelesaikan soal
matematika. Oleh karena itu, produk akhir instrumen soal matematika model
PISA yang dikembangkan siap untuk diujicobakan di lapangan, jika sudah
mencapai tingkat kevalidan instrumen.

2.

Kepraktisan Instrumen
Pada penelitian ini, kepraktisan instrumen soal matematika model PISA
berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian setelah subjek
melakukan ujicoba tes telah dikembangkan peneliti. Hasil wawancara dengan
guru menunjukkan bahwa instrumen soal matematika model PISA yang
dikembangkan ini sudah layak digunakan dalam pembelajaran khususnya
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matematika, sehingga siswa juga lebih ditekankan pada pemahaman konsep
matematika dalam masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan hasil
wawancara dengan siswa menyatakan bahwa rata-rata siswa kesulitan
mengerjakan soal nomor 4 nomor 5 yang secara berturut-turut merupakan
level 6 dan level 2 pada PISA, siswa merasa kesulitan dalam memahami soal
yang dikembangkan oleh peneliti. Soal matematika model PISA yang
dikembangkan peneliti sudah praktis untuk digunakan pada siswa. Oleh
karena itu, soal matematika model PISA yang dikembangkan peneliti sudah
layak untuk diberikan ke siswa kelas IX, hanya saja lebih memperhatikan
penggunaan bahasa dalam soal yang dikembangkan agar mudah dipahami
siswa.

3.

Efek Potensial Instrumen
Berdasarkan ujicoba lapangan yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa instrumen soal matematika model PISA yang telah dikembangkan
telah memenuhi kriteria dalam model PISA yang telah ditentukan peneliti.
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Potensi Siswa pada Level PISA
70.00

61.90

Persentase

60.00
50.00

40.00
30.00

20.00
10.00

9.52

4.76

14.29

9.52

0

0.00
Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level PISA

Gambar 4.7 Diagram Potensi Siswa pada Level PISA
Dari gambar 4.2 terlihat bahwa siswa berpotensi pada level 4 yang
dinyatakan dalam persentase bahwa siswa rata-rata dapat mengerjakan soal
matematika model PISA pada level 4, akan tetapi belum ada siswa yang
berpotensi pada level 6 dalam tingkatan PISA, karena tidak ada siswa yang
dapat menjawab dengan baik dan benar pada soal yang dikategorikan pada
level 6.
D. Keterbatasan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dialami peneliti
yakni penelitian ini masih terbatas pada satu guru atau sekolah di Yogyakarta,
sehingga data yang diperoleh kurang mengakomodasi keberagaman kemampuan
serta pengalaman dari subjek penelitian.
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E. Refleksi Penelitian
Saya mendapatkan banyak pengalaman baru dalam menjalankan dan
melaksanakan kegiatan penelitian ini. Pengalaman baru yang semakin menambah
pengetahuan serta mendewasakan saya dalam bersikap dan melaksanakan tugas.
Saya akan mengawali refleksi ini dari awal penentuan judul penelitian. Diawal
penentuan judul, saya mengajukan dua judul penelitian kepada dosen pembimbing.
Di hari pertama pertemuan dan diskusi dengan dosen pembimbing mengenai
pengajuan judul, saya sudah mendapatkan tantangan yang baik. Dari dua judul
yang diajukan, dosen pembimbing menganjurkan untuk mengganti judul lain,
dikarena judul yang telah saya ajukan sudah banyak digunakan oleh mahasiswa
yang sebelum-sebelumnya, dan dosen pembimbing memberikan masukan
mengenai judul tugas akhir saya mengenai pelaksanaan penelitian saya yaitu
pengembangan instrumen soal matematika model PISA bagi siswa sekolah
menengah pertama, dan saya memulai untuk memikirkan segalanya dengan
matang agar keberlanjutan skripsi ini tidak terhambat.
Mendapat masukan dan tantangan untuk dapat melakukan penelitian yang
berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain, sebenarnya saya merasakan
ketakutan dan cemas untuk menjalankan penelitian ini. Akan tetapi ketakutan
tersebut dapat saya hilangkan berkat motivasi yang diberikan oleh dosen
pembimbing. Saya sangat bersemangat berkat sikap, masukan yang membangun,
evaluasi, serta nasehat dosen pembimbing yang senantiasa mendukung dan
memberikan kepercayaan diri kepada saya dalam melaksanakan penelitian ini.
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Dalam pelaksanaan ini, saya mengalami beberapa kendala yang dihadapi.
Kendala pertama yang saya alami saat saya mengajukan surat penelitian ke dua
sekolah yaitu SMP Stella Duce 1 dan SMP BOPKRI 1 Yogyakarta pada bulan
antara akhir Juli sampai awal Agustus, tetapi yang hanya mengkonfirmasi SMP
BOPKRI 1 Yogyakarta, sedangkan SMP Stella Duce 1 tidak merespon
permohonan penelitian tugas akhir saya di sekolah tersebut. Sehingga saya hanya
melakukan penelitian di SMP BOPKRI 1 Yogyakarta. Kendala kedua, saya
melakukan penelitian mendekati dengan hari Penilaian Tengah Semester maupun
kegiatan lainnya yang dilaksankan oleh pihak sekolah sehingga terhambat dalam
melakukan wawancara kepada guru dan siswa setelah pengambilan data. Dalam
penyusunan dan perancangan, saya juga mengalami kendala berkaitan dengan
bahasa.

Sumber dan literatur-literatur

yang

digunakan sebagian

besar

menggunakan bahasa Inggris. Hal ini memerlukan waktu dan energi yang lebih
agar dapat memahami maksud dan tujuan dari literatur dengan baik. Dalam
pelaksanaan penelitian tersebut, saya sangat bersemangat dalam melaksanakan
penelitian karena dosen ahli/pakar memeberikan respon yang baik serta
mendukung dengan baik pula.
Pihak sekolah seperti Wakil Kurikulum dan Guru matematika SMP BOPKRI
1 Yogyakarta juga sangat mendukung penelitian yang diajukan. Berkat dukungan
itu juga, saya semakin antusias untuk segera dapat menyelesaikan penelitian ini.
Ketika pada tahap analisis dan pembahasan, saya kembali mengalami kesulitan.
Saya mengalami kebingungan terhadap hasil uji coba yang sudah dilakukan dan
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bagaimana menyusun menjadi suatu laporan penelitian yang baik dan benar,
terutama pada langkah penelitian dan pengembangan yang terakhir dalam
penelitian saya yaitu revisi hasil ujicoba. Namun, berkat bimbingan dan
pengarahan yang tak pernah bosan dari dosen pembimbing, akhirnya saya dapat
menyusun laporan ini dengan tuntas dan baik.
Adapun poin menarik bagi saya dalam penelitian ini. Hal yang berkesan bagi
peneliti adalah janganlah takut dan cemas untuk mencoba sesuatu hal yang baru,
ketika mencoba suatu hal yang baru itu merupakan satu poin yang positif untuk
menambah wawasan peneliti lebih luas lagi. Karena gagal atau berhasil itu adalah
hasil dari apa yang sudah dijalankan yang tidak ada salah atau benarnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang instrumen soal
matematika model PISA bagi siswa sekolah menengah pertama yang telah
dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1.

Produk instrumen soal matematika model PISA bagi siswa sekolah menengah
pertama dikembangkan berdasarkan prosedur penelitian dan pengembangan
Borg and Gall. Penelitian dan pengembangan ini hanya dilakukan hingga
langkah ke-5 awal yaitu: (1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal, (2)
Perencanaan, (3) Pengembangan Format Produk Awal, (4) Uji coba Lapangan
Awal, dan (5) Merevisi Hasil Uji Coba. Peneliti menggunakan langkah
pertama sampai kelima, dikarenakan keterbatasan penelitian dalam waktu dan
tempat penelitian. Oleh karena itu, untuk langkah keenam sampai kesepuluh
akan menjadi penelitian lanjutan.
Selain itu, instrumen soal matematika model PISA bagi siswa sekolah
menengah

pertama yang dikembangkan berdasarkan 6 kemampuan

matematika PISA menurut OECD (Johar, 2012) serta dalam konten perubahan
dan hubungan (change and relationship). Sehingga, peneliti merancang
instrumen soal matematika dalam bentuk uraian sebanyak 6 butir soal dan
setiap masing-masing soal mewakili satu level PISA.
105
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2.

Kualitas soal matematika model PISA yang dikembangkan (valid, praktis dan
efek potensial) bagi siswa Sekolah Menengah Pertama. Dikatakan memenuhi
kriteria valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Validitas dapat dilihat dari
hasil validasi ahli yang menyatakan soal instrumen sudah layak digunakan
berdasarkan isi (berdasarkan tingkatan), konstruk (sesuai dengan teori dan
kriteria soal), dan bahasa (sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku dan ejaan
bahasa Indonesia). Kepraktisan dilihat dari hasil wawancara dengan guru dan
siswa setelah soal diujicobakan yang menyatakan bahwa soal yang diujikan
sudah layak digunakan tetapi penggunaan tata bahasa dalam soal juga harus
bisa dipahami oleh siswa. Dari hasil ujicoba memperlihatkan bahwa siswa
berpotensi pada level 1 (9,52%), level 2 (4,76%), level 3 (9,52%), level 4
(61,90%), level 5 (14,29%), dan level 6 (0%).

B. Keterbatasan Pengembangan
Peneliti menyadari bahwa penelitian dan pengembangan yang dilakukan
tidaklah sempurna, produk yang dikembangkan oleh peneliti masih memiliki
keterbatasan yaitu:
1.

Peneliti hanya melakukan penelitian dan pengembangan Borg and Gall
sampai langkah ke-5 dari 10 langkah.

2.

Senjang waktu wawancara dengan guru dan siswa setelah penelitian
kurang lebih 2 bulan karena berdekatan dengan kegiatan Penilaian
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Tengah Semester dan kegiatan sekolah lainnya yang menyebabkan
siswa kurang

mengingat

cara yang sudah dikerjakan

dalam

permasalahan yang diberikan.
3.

Produk instrumen soal matematika model PISA bagi siswa sekolah
menengah pertama sudah baik, akan tetapi penyusunan kata lebih
diperhatikan lagi agar siswa dapat lebih mudah memahami apa yang
dimaksud dalam permasalahan yang diberikan.

C. Saran
Saran bagi penelitian selanjutnya yang akan mengembangkan produk
pengembangan instrumen soal matematika model PISA adalah sebagai berikut:
1.

Sebaiknya penelitian dan pengembangannya dapat dilanjutkan hingga tahap
ke 10. Tahap

tersebut adalah diseminasi dan implementasi

yaitu

menyampaikan hasil pengembangan (proses, prosedur, program, atau produk)
kepada para pengguna dan profesional melalui forum pertemuan atau
menuliskan dalam jurnal, atau dalam bentuk buku atau handbook.
2.

Untuk setiap level PISA dibuat lebih dari satu butir soal.
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Lampiran 1a. Surat Ijin Penelitian Kampus
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Lampiran 1b Surat Keterangan Keterlaksanaan Penelitian
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Lampiran 2a. Lembar Validasi Instrumen Tes
LEMBAR VALIDASI
INSTRUMEN TES SOAL MATEMATIKA MODEL PISA
A. Tujuan:
Lembar validasi ini bertujuan untuk:
1.

Mengetahui pendapat Bapak/Ibu/Romo terkait aspek-aspek yang disajikan
dalam lembar instrumen tes.

2.

Mengukur tingkat kevalidan lembar instrumen tes yang akan digunakan oleh
peneliti.

B. Petunjuk:
Berikut petunjuk yang dapat membantu Bapak/Ibu/Romo dalam memberikan
penilaian lembar instrumen tes:
1.

Keterangan tingkat kevalidan:
5) Tingkat kevalidan dikatakan sangat tidak valid ketika instrumen tes tidak
memenuhi 4 elemen yang valid.
6) Tingkat kevalidan dikatakan tidak valid ketika instrumen tes hanya
memenuhi 1 atau 2 elemen yang valid.
7) Tingkat kevalidan dikatakan valid ketika instrumen tes memenuhi 3
elemen yang valid.
8) Tingkat kevalidan dikatakan sangat valid ketika instrumen tes memenuhi
4 elemen yang valid.

2.

Bapak/Ibu/Romo dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara checklist
(√) pada kolom elemen yang divalidasi sesuai dengan kriteria.

3.

Jika menurut Bapak/Ibu/Romo terdapat kekurangan pada lembar instrumen
tes yang telah disusun, Bapak/ibu/Romo dimohon memberikan saran/
komentar pada tempat yang telah disediakan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Romo untuk mengisi lembar validasi ini, diucapkan
terima kasih.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115

C. Penilaian
Tingkatan PISA:
Level 6
Siswa dapat menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan masalah matematis, dapat membuat generalisasi, merumuskan
serta mengkomunikasikan hasil temuannya.
Level 5
Siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, mengetahui kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi strategi untuk
memecahkan masalah yang rumit yang berhubungan dengan model.
Level 4
Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dan dapat memilih serta mengintregasikan representasi yang berbeda, kemudian
menghubungkannya dengan dunia nyata.
Level 3
Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik dalam menyelesaikan soal serta dapat memilih dan menerapkan strategi memecahkan
masalah yang sederhana.
Level 2
Siswa dapat menginterpretasikan masalah dan menyelesaikannya dengan algoritma dasar, menggunakan rumus, melaksanakan prosedur
atau konvensi sederhana.
Level 1
Siswa dapat menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan soal rutin, dan dapat menyelesaikan masalah yang konteksnya umum.
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Tujuan:
Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan yakni soal matematika model PISA bagi siswa
Sekolah Menengah Pertama.

No.
1.

Tingkatan
PISA
Level 6
Siswa dapat
menggunakan
penalarannya
dalam
menyelesaika
n masalah
matematis,
dapat
membuat
generalisasi,
merumuskan
serta
mengkomunik
asikan hasil
temuannya.

Tes
1.

Gunung Merbabu terletak di
provinsi Jawa Tengah
tepatnya di kabupaten
Magelang (Barat), Boyolali
(Timur), Salatiga (Selatan),
dan Semarang (Utara).
Gunung Merbabu adalah
gunung yang pernah aktif.
Gunung Merbabu memiliki
dua puncak tertinggi yakni
puncak Syarif (10232.1 kaki)
dan puncak Kenteng
Songo/Tianggulasi (10308.4
kaki).

Tingkat Kesulitan
Mudah Sedang Sukar

Saran/ Komentar
o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
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Pendaki melakukan perjalanan
dari titik pemberangkatan
menuju pos 1 membutuhkan
waktu sekitar 1 jam
perjalanan, lanjut perjalanan
dari pos 1 menuju ke pos 2
membutuhkan waktu 45
menit, dari pos 2 menuju pos
3 menempuh waktu
perjalanan sekitar 45 menit
lalu sesampainya di pos 3
pendaki beristirahat selama 30
menit, kemudian melanjutkan
perjalanan menuju pos 4
kurang lebih 45 menit yakni
mencapai puncak yang
pertama, dan jarak yang harus
ditempuh pos 4 ke pos 5 yakni
sampai puncak tertinggi
adalah 45 menit. Jika Ani
merupakan seorang pendaki,
dimana setelah menempuh
waktu 3 jam 15 menit dari pos
pemberangkatan di ketinggian
berapa meterkah posisi Ani?
Berapa waktu minimal yang
dibutuhkan Ani dalam
perjalanan menuju ke puncak

mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
o Sangat tidak valid.
o Tidak valid.
o Valid.
o Sangat valid.
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Kenteng Songo? Berapa meter
perbedaan ketinggian puncak
Syarif ke puncak Kenteng
Songo? Jelaskan strategimu.
(Keterangan: 1 kaki = 0,3048
m)
2.

Level 5
2.
Siswa dapat
Sebuah taman berbentuk persegi
bekerja
seperti ilustrasi di bawah ini.
dengan model
Simbol
untuk situasi
Menunjukkan kursi taman
yang
Simbol
kompleks,
Menggambarkan pohon palm
mengetahui
Simbol
kendala yang
Menunjukkan lampu taman
dihadapi, dan
mengevaluasi
strategi untuk
memecahkan
masalah yang
rumit yang
berhubungan
dengan model.

o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
mudah dipahami, dan
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Untuk taman berukuran 16 m ×
16 m, banyak lampu taman, kursi
taman dan pohon palm berturutturut adalah…

3.

Level 4
Siswa dapat
bekerja secara
efektif dengan
model dan
dapat memilih
serta
mengintregasi
kan
representasi
yang berbeda,
kemudian
menghubungk
annya dengan
dunia nyata.

3.
Di bawah ini merupakan
mainan lego yang telah
disusun oleh Wisnu, terdapat
3 susunan mainan lego yang
memiliki tinggi berbeda dan
tersusun dalam dua jenis
bentuk dan warna. Berapakah
tinggi mainan lego Wisnu
yang pertama?

Susunan Lego 1

tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
o Sangat tidak valid.
o Tidak valid.
o Valid.
o Sangat valid.
o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
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mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
o Sangat tidak valid.
o Tidak valid.
o Valid.
o Sangat valid.
Susunan Lego 2

Susunan Lego 3

4.

Level 3
Siswa dapat
melaksanakan
prosedur
dengan baik
dalam
menyelesaika
n soal serta
dapat memilih
dan
menerapkan

4.
Kementrian lingkungan hidup
dan kehutanan membuka
lahan perkebunan apel dan
jeruk di kota Malang. Setiap
tahun, pemerintah melakukan
perluasan lahan perkebunan
yang digambarkan sebagai
berikut:

o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
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strategi
memecahkan
masalah yang
sederhana.

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3
Berdasarkan gambaran
perluasan lahan diatas,
diketahui bahwa 1 gambar
buah jeruk merupakan 1
pohon jeruk dan 1 gambar
buah apel merupakan 1 pohon
apel. Tentukan rumus yang
membentuk pola perkebunan
apel dan perkebunan jeruk

hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
o Sangat tidak valid.
o Tidak valid.
o Valid.
o Sangat valid.
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5.

serta tentukan banyaknya
pohon apel dan pohon jeruk
pada tahun ke-8!
Level 2
5.
Siswa dapat
Gambar dibawah ini
menginterpret menunjukkan seorang seorang
asikan
astronot yang ingin
masalah dan
melakukan misi penyelidikan
menyelesaika
di bulan menggunakan roket.
nnya dengan
algoritma
dasar,
menggunakan
rumus,
melaksanakan
prosedur atau
konvensi
sederhana.

o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
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6.

Level 1
Siswa dapat
menggunakan
pengetahuann
ya untuk
menyelesaika
n soal rutin,
dan dapat

Untuk memperkirakan jarak,
kecepatan, maupun waktu
peluncuran roket dari bumi
menuju bulan yang di
kendalikan oleh astronot
dapat menggunakan rumus
𝑗 = 𝑣 × 𝑡, dimana:
𝑗 = jarak (km)
𝑣 = kecepatan (km/jam)
𝑡 = waktu (jam)
Jika rumus di atas berlaku
untuk astronot A yang sedang
meluncurkan roket dengan
kecepatan 39888 km/jam dan
jarak tempuh dari bumi
menuju bulan 386400 km,
berapakah lama perjalanan
yang ditempuh oleh astronot
A tersebut? Tunjukkan
perhitunganmu.
6.
Linda sangat gemar membaca
novel, bahkan ia sering
berkunjung ke perpustakaan
untuk membaca novel. Akan
tetapi, Linda sudah bosan
membaca beberapa novel yang
ada di perpustakaan sekolah

o
o
o
o

Sangat tidak valid.
Tidak valid.
Valid.
Sangat valid.

o Instrumen tes sudah
sesuai dengan tingkatan
PISA yang ingin
dicapai.
o Instrumen tes dapat
digunakan sebagai
pedoman penelitian soal
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menyelesaika
n masalah
yang
konteksnya
umum.

karena jalan ceritanya mudah
ditebak. Sehingga, Linda
mengeluarkan uang untuk beli
novel tiap bulan sebesar Rp
65.000,00. Berapakah
pengeluaran yang dikeluarkan
Linda untuk membeli novel
setelah 8 bulan?

matematika model PISA
pada aspek konten
perubahan dan
hubungan (Change and
Relationship).
o Instrumen tes dapat
digunakan untuk
mengetahui tingkatan
PISA pada siswa dalam
menyelesaikan soal
matematika.
o Bahasa yang digunakan
bersifat komunikatif,
mudah dipahami, dan
tidak menimbulkan
penafsiran ganda.
Kesimpulan:
o Sangat tidak valid.
o Tidak valid.
o Valid.
o Sangat valid.
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D. Penilaian Umum
Mohon berikan penilaian Bapak/Ibu/Romo yang sesuai dengan cara
checklist (√) pada kolom dibawah ini.
□ Instrumen belum dapat digunakan.
□ Instrumen dapat digunakan dengan banyak revisi.
□ Instrumen dapat digunakan dengan sedikit revisi.
□ Instrumen dapat digunakan tanpa revisi.
Saran untuk perbaikan instrument tes:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Yogyakarta, _____________________
Validator

(…………………………………………..)
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Lampiran 2b. Lembar Validasi Instrumen Wawancara
LEMBAR VALIDASI
INSTRUMEN WAWANCARA
A. Tujuan:
Lembar validasi ini bertujuan untuk:
1.

Mengetahui pendapat Bapak/Ibu/Romo terkait aspek-aspek yang
disajikan dalam lembar instrumen wawancara.

2.

Mengukur tingkat kevalidan lembar instrumen wawancara yang akan
digunakan oleh peneliti.

B. Petunjuk:
Berikut

petunjuk

yang dapat membantu

Bapak/Ibu/Romo

dalam

memberikan penilaian lembar instrumen wawancara:
1. Bapak/Ibu/Romo dimohon untuk memberikan penilaian dengan cara
checklist (√) pada kolom elemen yang divalidasi.
2. Jika menurut Bapak/Ibu/Romo terdapat kekurangan pada lembar
instrumen wawancara yang telah disusun, Bapak/ibu/Romo dimohon
memberikan saran/ komentar pada tempat yang telah disediakan.
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Romo untuk mengisi lembar validasi ini,
diucapkan terima kasih.
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C. Penilaian
Tujuan Wawancara Guru:
Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan soal matematika model PISA yang dikembangkan bagi siswa Sekolah
Menengah Pertama. (Instrumen wawancara ini dilakukan setelah penyebaran instrumen tes kepada siswa dan dapat mengetahui
kualitas produk soal dari kemampuan siswa saat mengerjakan soal tersebut).
No.
1.

2.

Topik Pertanyaan
Mendapatkan
informasi 1.
terkait kepraktisan soal
matematika model PISA
yang dikembangkan.
Mendapatkan
informasi 2.
terkait komentar dan saran
setelah instrument tes
dikerjakan oleh siswa.
3.

Pertanyaan
Apakah instrumen soal matematika
mudah atau tidak untuk di gunakan
oleh siswa?
Bagaimana menurut Bapak/Ibu
instrumen soal matematika model
PISA setelah dikerjakan oleh
siswa?
Apakah saran yang dapat menjadi
masukan bagi peneliti dalam
instrumen soal matematika model
PISA
bagi
siswa
Sekolah
Menengah Pertama?

Tingkat
Kevalidan
Tidak
Valid
Valid

Saran/Komentar
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Tujuan Wawancara Siswa:
Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kefektifan soal matematika model PISA yang dikembangkan bagi siswa Sekolah
Menengah Pertama. (Instrumen wawancara ini dilakukan setelah penyebaran instrumen tes kepada siswa dan dapat mengetahui
kualitas produk soal dari kemampuan siswa saat mengerjakan soal tersebut).

No.
1.

Topik Pertanyaan

Pertanyaan

Mendapatkan
informasi 1.
dalam
mengukur
kemampuan tingkatan siswa 2.
pada level PISA dalam
mengerjakan soal.

Apakah anda dapat menyelesaikan
soal dengan baik?

Dari 6 nomor soal tersebut
manakah yang menurut anda
mudah untuk dikerjakan?
3. Soal nomor berapakah yang
menurut anda sulit?
4. Mengapa anda bisa kesulitan dalam
mengerjakan soal tersebut?

5. Jelaskan cara yang anda kerjakan
dalam menyelesaikan soal yang
menurut anda sukar? Mengapa
anda menggunakan cara tersebut
dalam menyelesaikan soal ini?

Tingkat
Kevalidan
Tidak
Valid
Valid

Saran/Komentar
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D. Penilaian Umum
Mohon berikan penilaian Bapak/Ibu/Romo yang sesuai dengan cara
checklist (√) pada kolom dibawah ini.
□ Instrumen belum dapat digunakan.
□ Instrumen dapat digunakan dengan banyak revisi.
□ Instrumen dapat digunakan dengan sedikit revisi.
□ Instrumen dapat digunakan tanpa revisi.
Saran untuk perbaikan instrumen wawancara:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Yogyakarta, _____________________
Validator

(…………………………………………..)
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Lampiran 3a. Rancangan Lembar Soal Instrumen
LEMBAR SOAL
INSTRUMEN SOAL MATEMATIKA MODEL PISA
Kelas / No.Urut:

Nama Lengkap:

Hari, tanggal:

Petunjuk Pengerjaan:
1. Berdoalah sebelum memulai mengerjakan.
2. Sebelum mengerjakan, tuliskan identitas berupa Hari, tanggal; Nama
lengkap; Kelas; serta No. Urut pada tempat yang telah tersedia.
3. Waktu pengerjaan 90 menit.
4. Bacalah secara teliti setiap soal yang diberikan.
5. Kerjakan jawaban di lembar jawab dan tulislah cara penyelesaiannya dengan
baik dan benar.
6. Dilarang menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun!
1.

Linda sangat gemar membaca novel, bahkan ia sering berkunjung ke perpustakaan
untuk membaca novel. Akan tetapi, Linda sudah bosan membaca beberapa novel
yang ada di perpustakaan sekolah karena jalan ceritanya mudah ditebak. Sehingga,
Linda mengeluarkan uang untuk beli novel tiap bulan sebesar Rp 65.000,00.
Berapakah pengeluaran yang dikeluarkan Linda untuk membeli novel setelah 8
bulan?
Penyelesaian:
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2.

Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan membuka lahan perkebunan apel dan
jeruk di kota Malang. Setiap tahun, pemerintah melakukan perluasan lahan
perkebunan yang digambarkan sebagai berikut:

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Berdasarkan gambaran perluasan lahan diatas, di misalkan bahwa 1 gambar buah
jeruk merupakan 1 pohon jeruk dan 1 gambar buah apel merupakan 1 pohon apel.
Tentukan rumus yang membentuk pola perkebunan apel dan perkebunan jeruk serta
tentukan banyaknya pohon apel dan pohon jeruk pada tahun ke-8!
Penyelesaian:
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3.

Di bawah ini merupakan mainan lego yang telah disusun oleh Wisnu, terdapat 3
susunan mainan lego yang memiliki tinggi berbeda dan tersusun dalam dua jenis
bentuk dan warna. Berapakah tinggi mainan lego Wisnu yang pertama?

Susunan Lego 1
Penyelesaian:

Susunan Lego 2

Susunan Lego 3
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4.

Gunung Merbabu terletak di provinsi Jawa Tengah tepatnya di kabupaten Magelang
(Barat), Boyolali (Timur), Salatiga (Selatan), dan Semarang (Utara). Gunung
Merbabu adalah gunung yang pernah aktif. Gunung Merbabu memiliki dua puncak
tertinggi

yakni puncak Syarif

(10232.1 kaki) dan

puncak Kenteng

Songo/Tianggulasi (10308.4 kaki).

Pendaki melakukan perjalanan dari titik pemberangkatan menuju pos 1
membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, lanjut perjalanan dari pos 1 menuju ke pos
2 membutuhkan waktu 45 menit, dari pos 2 menuju pos 3 menempuh waktu
perjalanan 45 menit lalu sesampainya di pos 3 pendaki beristirahat selama 30 menit,
kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 4 selama 45 menit yakni mencapai
puncak yang pertama, dan jarak yang harus ditempuh pos 4 ke pos 5 yakni sampai
puncak tertinggi adalah 45 menit. Jika Ani merupakan seorang pendaki, dimana
setelah menempuh waktu 3 jam 15 menit dari pos pemberangkatan di ketinggian
berapa meterkah posisi Ani? Berapa waktu minimal yang dibutuhkan Ani dalam
perjalanan menuju ke puncak Kenteng Songo? Berapa meter perbedaan ketinggian
puncak Syarif ke puncak Kenteng Songo? Jelaskan strategimu. (Keterangan: 1 kaki
= 0,3048 m)
Penyelesaian:
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5.

Gambar dibawah ini menunjukkan seorang astronot yang ingin melakukan misi
penyelidikan di bulan menggunakan roket.

Untuk memperkirakan jarak, kecepatan, maupun waktu peluncuran roket dari bumi
menuju bulan yang di kendalikan oleh astronot dapat menggunakan rumus 𝑗 =
𝑣 × 𝑡, dimana:
𝑗 = jarak (km)
𝑣 = kecepatan (km/jam)
𝑡 = waktu (jam)
Jika rumus di atas berlaku untuk astronot A yang sedang meluncurkan roket dengan
kecepatan 39888 km/jam dan jarak tempuh dari bumi menuju bulan 386400 km,
berapakah lama perjalanan yang ditempuh oleh astronot A tersebut? Tunjukkan
perhitunganmu.
Penyelesaian:
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6.

Sebuah taman berbentuk persegi seperti ilustrasi di bawah ini.
Simbol

Menunjukkan kursi taman

Simbol

Menggambarkan pohon palm

Simbol

Menunjukkan lampu taman

Untuk taman berukuran 16 m × 16 m, banyak lampu taman, kursi taman dan pohon
palm berturut-turut adalah…
Penyelesaian:
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Lampiran 3b. Kunci Jawaban serta Penskoran
No
1.

Soal

Skor

Diketahui:
Linda mengeluarkan uang untuk membeli novel tiap
bulan sebesar Rp 65.000,00.
Ditanya:
Pengeluaran Linda untuk membeli novel setelah 8
bulan?
Penyelesaian:

10

Rp 65.000,00 × 8 = Rp 520.000,00
Jadi, pengeluaran Linda untuk membeli novel setelah 8 bulan
sebesar Rp 520.000,00.
2.

Diketahui:
•

Tahun ke-1:
Banyaknya pohon apel = 4
Banyaknya pohon jeruk = 12

•

Tahun ke-2:
Banyaknya pohon apel = 6
Banyaknya pohon jeruk = 14

•

Tahun ke-3:
Banyaknya pohon apel = 8
Banyaknya pohon jeruk = 16

Ditanya:
a.

Menentukan

rumus

yang

membentuk

pola

perkebunan apel dan perkebunan jeruk.
b.

Menentukan banyaknya pohon apel dan pohon
jeruk pada tahun ke-8.

Penyelesaian:
a. Menentukan

6
rumus

yang

membentuk

perkebunan apel dan perkebunan jeruk, yakni:

pola
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b.

•

Pohon apel: 4, 6, 8 = 2𝑛 + 2

•

Pohon jeruk: 12, 14, 16 = 2𝑛 + 10

Menentukan banyaknya pohon apel dan pohon

7

jeruk pada tahun ke-8 bisa menggunakan rumus
yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga:
•

Banyaknya pohon apel pada tahun ke-8
= 2𝑛 + 2
= 2( 8) + 2
= 16 + 2
= 18

•

Banyaknya pohon jeruk pada tahun ke-8

7

= 2𝑛 + 10
= 2(8) + 10
= 16 + 10
= 26
Jadi, pada tahun ke-8 banyaknya pohon apel adalah 18 pohon
dan banyaknya pohon jeruk adalah 26 pohon.
3.

Diketahui:
•

Susunan lego 2 dengan tinggi 26 cm

•

Susunan lego 3 dengan tinggi 20 cm

Ditanya:
Tinggi susunan lego pertama yang disusun oleh Wisnu?
Penyelesaian:

3

Misalkan:
Lego berwarna hijau = 𝑥
Lego berwarna biru = 𝑦
Sehingga, diperoleh persamaan sebagai berikut:
5𝑥 + 5𝑦 = ?

…(1) – Susunan Lego 1

4𝑥 + 5𝑦 = 26

…(2) – Susunan Lego 2

4𝑥 + 2𝑦 = 20

…(3) – Susunan Lego 3

5
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Untuk mencari nilai 𝑥 dan 𝑦 eliminasi persamaan (2)

7

dan persamaan (3)
4𝑥 + 5𝑦 = 26
4𝑥 + 2𝑦 = 20
−
3𝑦 = 6
𝑦 =2
Substitusi 𝑦 = 2 ke persamaan (3)
4𝑥 + 2𝑦

= 20

4𝑥 + 2 ∙ 2

= 20

4𝑥 + 4

= 20

4𝑥

= 20 − 4

4𝑥

= 16

𝑥

=

𝑥
Sehingga

diperoleh

16
4

=4
𝑥 =4

dan

𝑦 = 2,

untuk

memperoleh tinggi susunan lego 1 maka, substitusi 𝑥 =
4 dan 𝑦 = 2 ke persamaan (1)
5𝑥 + 5𝑦 = 5 ∙ 4 + 5 ∙ 2
= 20 + 10
= 30
Jadi, tinggi susunan lego Wisnu yang pertama adalah 30 cm.
4.

Diketahui:
•

Tinggi Puncak Syarif 10232.1 kaki

•

Tinggi

Puncak

Kenteng

Songo/Tianggulasi

10308.4 kaki
•

Perjalanan dari pemberangkatan menuju pos 1
membutuhkan waktu 1 jam (60 menit) perjalanan.

•

Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 membutuhkan
waktu 45 menit perjalanan.

5
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•

Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 membutuhkan
waktu 45 menit perjalanan.

•

Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 membutuhkan
waktu 45 menit perjalanan dan mencapai puncak
yang pertama.

•

Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 membutuhkan
waktu 45 menit perjalanan dan mencapai puncak
tertinggi.

•

Pendaki beristirahat 30 menit.

•

1 kaki = 0,3048 m

Ditanya:
a.

Setelah menempuh waktu 3 jam 15 menit dari pos
pemberangkatan di ketinggian berapa meterkah posisi
Ani?

b.

Berapa waktu minimal yang dibutuhkan Ani dalam
perjalanan menuju ke puncak Kenteng Songo?

c.

Berapa meter perbedaan ketinggian puncak Syarif ke
puncak Kenteng Songo?

Penyelesaian:
a.

10

Setelah Ani menempuh waktu 3 jam 15 menit atau
195

menit

maka

Ani

mendaki

dari

pos

pemberangkatan sampai pos 4 dengan penjabaran
waktu yang ditempuh dari pos pemberangkatan
sampai pos 4 seperti berikut:
= 60 menit + 45 menit + 45 menit + 45 menit
= 195 menit
Jadi, Ani berada di pos 4 yakni di Puncak Syarif
dengan ketinggian 10232,1 × 0,3048 = 3118,74
meter.
b.

Waktu minimal yang dibutuhkan Ani dalam perjalanan
menuju puncak Kenteng Songo adalah 60 + 45 +

10
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45 + 45 + 45 = 240. Jadi total waktu yang
perlukan Ani dalam perjalanan menuju puncak
Kenteng Songo yakni selama 240 menit atau 4 jam

(diperoleh dari
c.

240
60

= 4).

Tinggi Puncak Syarif = 10232,1 × 0,3048 =

10

3118,74 meter
Tinggi Puncak Kenteng Songo = 10308,4 ×
0,3048 = 3142,00 meter
Jadi, perbedaan ketinggian puncak Syarif ke puncak Kenteng
Songo adalah 3142,00 − 3118,74 = 23,26 meter.
5.

Diketahui:
•

Kecepatan = 39888 km/jam

•

Jarak tempuh = 386400 km

Ditanya:
Lama perjalanan yang ditempuh oleh astronot A?
Penyelesaian:

10
𝑗= 𝑣×𝑡

386400 = 39888 × 𝑡
386400
39888

=𝑡

9,687 = 𝑡
Jadi, lama perjalanan yang ditempuh oleh astronot A adalah
9,687 jam.
6.

Diketahui:
•

Pola 1 (4 m):
Banyaknya kursi taman = 1
Banyaknya pohon palm = 4
Banyaknya lampu taman = 4

•

Pola 2 (6 m):
Banyaknya kursi taman = 4
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Banyaknya pohon palm = 8
Banyaknya lampu taman = 4
•

Pola 3 (8 m):
Banyaknya kursi taman = 9
Banyaknya pohon palm = 12
Banyaknya lampu taman = 4

Ditanya:
Untuk taman berukuran 16 𝑚 × 16 𝑚, banyak lampu
taman, kursi taman, dan pohon palm berturut-tururt
adalah?
Penyelesaian:
➢

10

Menyusun pola 1 sampai dengan pola untuk taman
yang berukuran 16 𝑚 × 16 𝑚 yakni pola persegi,
sebagai berikut:

➢

•

Pola 1 (4 m) = 3 × 3

•

Pola 2 (6 m) = 4 × 4

•

Pola 3 (8 m) = 5 × 5

•

Pola 4 (10 m) = 6 × 6

•

Pola 5 (12 m) = 7 × 7

•

Pola 6 (14 m) = 8 × 8

•

Pola 7 (16 m) = 9 × 9

Menentukan rumus yang membentuk pola sebuah

10

taman berbentuk persegi, yakni:

➢

•

Banyaknya kursi taman: 1, 4, 9, … = 𝑛2

•

Banyaknya pohon palm: 4, 8, 12, … = 4𝑛

•

Banyaknya lampu taman: 4, 4, 4, … = 4

Menentukan banyaknya lampu taman, kursi taman,
dan pohon palm pada taman berukuran 16 𝑚 × 16 𝑚:
Karena, taman berukuran 16 𝑚 × 16 𝑚 berada pada
pola ke-7 maka bisa diperoleh sebagai berikut:

10
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•

Banyaknya lampu taman = 4

•

Banyaknya kursi taman = 𝑛2 = 72 = 49

•

Banyaknya pohon palm = 4𝑛 = 4 ∙ 7 = 28

Jadi, untuk taman berukuran 16 𝑚 × 16 𝑚 banyaknya lampu
taman yakni 4 buah, banyaknya kursi taman yakni 49 buah, dan
banyaknya pohon palm yakni 28 pohon.
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Lampiran 4. Hasil Ujicoba Lapangan
SOAL
No.

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

1
level 1
Skor 10
5
10
10
10
10
5
10
10
5
10
10
10
10
10
10
8
10
10

5
level 2
Skor 10
0
0
4
7
0
0
0
7
7
7
7
10
0
7
7
10
10
10

2
level 3
Skor 20
5
5
12
2
5
8
5
7
2
2
7
12
2
7
12
15
12
12

3
level 4
Skor 20
9
9
20
5
11
11
11
11
20
11
11
20
11
11
2
20
11
11

6
level 5
Skor 30
3
3
20
3
0
3
9
9
0
3
10
30
0
9
7
3
30
3

4
level 6
Skor 30
3
3
2
3
0
3
3
3
3
3
3
2
0
3
3
3
2
3

Total Skor

Siswa Berpotensi
pada Level

25
30
68
30
26
30
38
47
37
36
48
84
23
47
41
59
75
49

1
1
5
2
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
4
5
4
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19
S19
20
S20
21
S21
Total Skor per Level
Total Skor
Keseluruhan
Persentase Setiap Soal

10
10
10
193

0
0
7
100

12
5
12
161

11
11
2
239

2
3
7
157

1
0
1
47

210

210

420

420

630

630

91.90

47.62

38.33

56.90

24.92

7.46

Level

1

2

3

4

5

6

Jumlah Siswa
Persentase

2
9.52

1
4.76

2
9.52

13
61.90

3
14.29

0
0.00

36
29
39

Total
Siswa
21

4
4
3
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Lampiran 5. Hasil Validasi Instrumen Tes oleh Ahli
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Lampiran 6. Hasil Validasi Instrumen Wawancara oleh Ahli
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Lampiran 7. Hasil Pekerjaan Siswa SMP BOPKRI 1 Yogyakarta
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