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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

merupakan salah satu studi di bidang matematika dan sains. TIMSS menyediakan 

informasi-informasi penting untuk membantu dalam memantau dan melakukan 

evaluasi yang berkaitan dengan capaian matematika dan sains (Mullis, et al., 

2009). Mullis, et al. (2009) menjelaskan bahwa data-data yang ada dapat 

membantu untuk mengetahui konten mana yang telah dikuasai dengan baik dan 

yang masih membutuhkan perbaikan serta dijadikan landasan untuk merancang 

kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran. 

TIMSS sangat memperhatikan kurikulum yang digunakan oleh negara 

peserta dalam menyelenggarakan pendidikan dan faktor-faktor penunjang proses 

pembelajaran lainnya (Mullis, et al., 2009). Pengkajian secara mendalam tentang 

kurikulum yang berlaku di setiap negara perserta didukung beberapa informasi 

tambahan dari siswa, guru dan kepala sekolah memberikan gambaran yang jelas 

tentang pelaksanaan kebijakan dan proses pendidikan. Data-data ini membantu 

menemukan berbagai isu-isu yang terjadi dalam upaya perbaikan pendidikan 

(Martin, et al., 2011). Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) menjelaskan 

bahwa dalam kurikulum tercakup beberapa aspek penting, yaitu rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara dalam 

menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Departemen Pendidikan Nasional (2007) menjelaskan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dirancang dan dikembangkan oleh satuan pendidikan 

dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta 

dinamika perkembangan global. Berdasarkan prinsip pengembangan KTSP, 

seyogianya pelaksanaan kurikulum di Indonesia dapat mengakomodasi 
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kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tuntutan global dalam tujuan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran.  

Rustaman (2009) menjelaskan adanya persamaan antara tujuan KTSP 

dengan target TIMSS, yaitu untuk mengukur kompetensi siswa. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menjelaskan tentang standar isi yang 

menjabarkan secara rinci mengenai standar kompetensi dan kompetesi dasar 

sebagai tujuan dari pembelajaran yang berlangsung. Hasil penelitian Rustaman 

(2009) menunjukkan sampai dengan pelaksanaan TIMSS pada tahun 2007 

terdapat beberapa materi yang tidak tercakup dalam KTSP SMP dan implementasi 

kurikulum yang belum tuntas. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya tingkat 

capaian siswa Indonesia dalam TIMSS. 

Publikasi International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) yang berkaitan dengan hasil TIMSS tahun 2011 diketahui 

bahwa Indonesia menempati peringkat 40 dari 45 negara peserta dengan rata-rata 

pencapaian 406. Menurut Rustaman (2009), rendahnya capaian sains pada TIMSS 

antara lain disebabkan karena kemampuan siswa Indonesia rata-rata masih berada 

pada kemampuan knowing dan siswa Indonesia tidak terbiasa menyelesaikan soal-

soal yang bersifat applying dan reasoning. Kesulitan siswa Indonesia dalam 

menghadapi soal-soal tersebut disebabkan oleh strategi membaca siswa Indonesia 

yang masih sangat kurang, tingkat penalarannya masih rendah, linier, dan 

terpisah-pisah (Rustaman, 2009). Menurut Martin, et al. (2012), hasil capaian 

siswa Indonesia pada TIMSS 2011 menunjukkan rata-rata capaian yang lebih 

kecil daripada rata-rata Internasional.  

Kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas evaluasi di Indonesia 

diwujudkan dengan mengadaptasi beberapa soal-soal TIMSS ke dalam soal-soal 

Ujian Nasional (Puspitarini, 2014). Hal ini menjadi langkah awal untuk 

meningkatkan kualitas soal-soal evaluasi yang digunakan dan membiasakan siswa 

menyelesaikan soal-soal berstandar internasional. Menurut Syagga (2012), 

pembiasaan yang dilakukan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif 
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seseorang. Piaget (1964) menjelaskan empat tahapan perkembangan kognitif, 

yaitu tahap sensorimotor, pre-operasional, operasi konkret, dan operasi formal. 

Valanides (1997) menyatakan terdapat hubungan antara tahapan perkembangan 

kognitif yang dimiliki oleh seseorang dengan hasil belajar dan kemampuan 

penalarannya. Selanjutnya Valanides menjelaskan bahwa siswa yang memiliki 

perkembangan kognitif lebih tinggi menunjukkan kemampuan penalaran dan hasil 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa lainnya. 

Kognitif seseorang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan 

yang dilakukan (Rossenberg, 2011). Tipnadjan, et al. (2010) menjelaskan bahwa 

seseorang memiliki cara berbeda-beda ketika mengambil keputusan. Menurut 

Wang dan Ruhe (2007), terdapat empat cara yang dapat digunakan oleh seseorang 

dalam mengambil keputusan, yaitu berdasarkan intuisi, empiris, heutistik, dan 

rasional. Cara pengambilan keputusan yang digunakan mempengaruhi pada hasil 

yang dicapai. Lamond dan Thompson (2000) menjelaskan bahwa cara 

pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan permasalahan dapat 

menyebabkan rendahnya tingkat akurasi hasil. Dengan demikian, dalam 

pelaksanaan evaluasi, cara pengambilan keputusan (decision-making) menjadi 

suatu hal yang sangat berperan untuk menentukan jawaban dan hasil yang dicapai. 

Wang dan Ruhe (2007) menjelaskan bahwa intuisi dan empiris berada pada 

kelompok yang sama dalam psikologi kognitif intuisi manusia (human intuitive 

cognitive psycology) dan tidak ada suatu model tertentu yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan ini. Kedua cara ini memiliki 

penekanan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Scott dan Bruce 

(1985); Wang dan Ruhe (2007) menyatakan bahwa intuisi lebih menekankan pada 

penggunaan perasaan seseorang dalam menentukan benar atau salah, sedangkan 

empiris menekankan pada pengalaman, eksperimen dan estimasi seseorang 

terhadap keputusan yang diambilnya. Matlin (2009) menyatakan pengambilan 

keputusan berdasarkan heuristik dapat mengarahkan pada keputusan yang tepat, 

namun seseorang seringkali salah dalam mengaplikasikannya. Informasi-
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informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan memungkinkan seseorang 

untuk mengambil keputusan berdasarkan rasio. Hal ini dapat terjadi karena 

pengambil keputusan mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada antara alternatif 

pilihan yang tersedia (Matlin, 2009). 

Menurut Matlin (2009), seseorang cenderung sangat yakin terhadap 

kebenaran dari keputusannya. Selanjutnya Matlin menjelaskan bahwa keputusan 

seseorang yang terlalu yakin dalam situasi yang tidak pasti memungkinkan 

terjadinya kesalahan yang sangat besar. Penelitian yang dilakukan oleh Fast, et al. 

(2011) menunjukkan adanya hubungan antara persepsi seseorang terhadap 

kemampuan penalaran yang dimilikinya dengan tingkat keyakinan yang terlalu 

berlebihan. Kemampuan penalaran yang terlibat dalam beberapa proses berpikir 

kompleks antara lain berpikir deduktif, analisis eror, constructing support, dan 

pengambilan keputusan (Marzano, et al., 1994). Proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan seseorang seyogianya diarahkan pada proses penalaran dan 

menunjukkan kompleksitas cara berpikir (Suryabrata, 2004; Bavolar, 2013). 

Cara yang digunakan oleh siswa dalam mengambil keputusan (decision-

making) untuk menjawab soal-soal menjadi hal yang penting untuk dikaji. 

Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan hasil capaian, kecenderungan 

penggunaan kategori pengambilan keputusan, tingkat keyakinan, persepsi 

penalaran siswa, dan kedudukan materi soal Biologi TIMSS dalam KTSP. 

Keseluruhan aspek tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang lengkap 

tentang pengambilan keputusan yang dilakukan. Data-data ini dapat dijadikan 

dasar untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

dan evaluasi yang berlangsung di sekolah. Kebijakan yang diambil diharapkan 

dapat menjadi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan 

evaluasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan kajian lebih mendalam 

mengenai “Analisis Pengambilan Keputusan Siswa Kelas VIII dalam 

Menyelesaikan Soal-Soal Biologi TIMSS 2011”.  
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang diteliti adalah “Bagaimana cara pengambilan keputusan siswa kelas 

VIII dalam menyelesaikan soal-soal TIMSS Biologi 2011 di Kota Palembang?” 

Untuk mempermudah menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan 

masalah di atas diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu. 

a. Bagaimana kecenderungan kategori cara yang digunakan oleh siswa kelas 

VIII SMP Kota Palembang untuk mengambil keputusan (decision-making) 

dalam menyeselasikan soal Biologi TIMSS 2011? 

b. Bagaimana kecenderungan tingkat keyakinan siswa kelas VIII SMP Kota 

Palembang dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011? 

c. Bagaimana konsepsi penalaran siswa kelas VIII SMP Kota Palembang 

dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011? 

d. Bagaimana posisi materi soal-soal Biologi TIMSS 2011 terhadap 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 

e. Bagaimana hasil capaian siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal-soal 

Biologi TIMSS 2011? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat memberikan 

gambaran yang jelas, maka penelitian ini dibatasi: 

1. Soal-soal Biologi yang diujikan adalah soal-soal Biologi TIMSS 2011 yang 

telah dirilis (released item) oleh IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) tahun 2013 pada laman 

timss@bc.edu. Soal-soal Biologi TIMSS 2011 berjumlah 29 soal yang 

terdiri dari 16 soal pilihan ganda (multiple choice) dengan empat pilihan 

jawaban (option) dan 13 soal constructed-response. Soal-soal Biologi 

TIMSS 2011 yang diujikan merupakan soal hasil terjemahan ke dalam 

Bahasa Indonesia yang sebelumnya telah ditimbang terlebih dahulu oleh 

mailto:timss@bc.edu
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beberapa dosen ahli dan telah diuji keterbacaannya pada siswa kelas VIII 

SMP di Kota Palembang. 

2. Analisis pengambilan keputusan (decision-making) difokuskan pada 

kecenderungan cara dan kombinasi cara pengambilan keputusan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011. Cara pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah intuisi, heuristik, empiris, rasional, dan 

kombinasi dari keseluruhan cara tersebut.  

3. Tingkat keyakinan difokuskan dalam dua kategori, yaitu yakin dan tidak 

yakin pada masing-masing soal yang diujikan. 

4. Konsepsi penalaran siswa difokuskan pada empat aspek, yaitu berpikir 

deduktif, analisis eror, contructing support, dan pengambilan keputusan. 

Masing-masing aspek ini dikembangkan menjadi pernyataan yang diturukan 

dari indikator-indokator masing-masing aspek dari Marzano, et al., (1994). 

Sebelum digunakan dalam penelitian, pernyataan-pernyataan yang dimuat 

dalam angket siswa ditimbang oleh beberapa dosen ahli dan diujikan 

keterbacaannya dengan siswa kelas VIII SMP. 

5. Kesesuaian soal-soal Biologi TIMSS 2011 dengan kurikulum KTSP 

berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Masing-masing tujuan ini dijabarkan sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran kecenderungan cara yang digunakan oleh siswa 

untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 

2011 dan capaian siswa kelas VIII di Kota Palembang dalam menyelesaikan 

soal-soal Biologi TIMSS 2011. 

 



7 
 

 
Safira Permata Dewi, 2014 
Analisis Pengambilan Keputusan Siswa Kelas VIII SMP Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Biologi TIMSS  
Di Kota Palembang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

a. Mengidentifikasi kecenderungan cara yang digunakan oleh siswa kelas VIII 

SMP Kota Palembang untuk mengambil keputusan (decision-making) dalam 

menyeselasikan soal Biologi TIMSS 2011. 

b. Menganalisis kecenderungan tingkat keyakinan siswa kelas VIII SMP Kota 

Palembang dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011. 

c. Memperoleh gambaran tentang persepsi penalaran siswa kelas VIII SMP 

Kota Palembang dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011. 

d. Mengkaji posisi materi soal-soal Biologi TIMSS 2011 terhadap Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. 

e. Mempeoleh gambaran tentang tingkat capaian siswa kelas VIII SMP dalam 

menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaat-manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

kecenderungan cara pengambilan keputusan siswa untuk selanjutnya 

memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran. 

2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat 

dijadikan masukan dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran Biologi 

yang berlangsung pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. 

3. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran yang jelas 

mengenai capaian siswa kelas VIII SMP terhadap pembelajaran Biologi 

sehingga guru dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk mengelola 

pembelajaran di kelas. 

4. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mendapatkan informasi mengenai tingkat kemampuan dan pemahaman yang 
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telah dicapai. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan pengalaman bagi 

siswa kelas VIII SMP di Kota Palembang dalam menyelesaikan soal-soal 

Biologi yang bertaraf internasional yang digunakan secara luas di berbagai 

negara. 

5. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

dalam rangka melakukan kajian yang lebih mendalam atau melakukan 

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini dengan cakupan disiplin 

lainnya. 

6. Bagi pembuat kebijakan dalam pendidikan, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dan 

aturan-aturan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran di 

Kota Palembang. 

 

F. Organisasi Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bagian utama, yaitu Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta 

Kesimpulan, Rekomendasi dan Keterbatasan. Masing-masing memiliki perbedaan 

penekanan. Perbedaan penekanan ini memberikan penjelasan yang komprehensif 

tentang kepentingan dilakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga hasil 

penelitian.  

Pada Pendahuluan, disajikan kerangka berpikir tentang penelitian yang 

dilakukan. Kerangka berpikir ini dilengkapi dengan beberapa hasil penelitian dan 

landasan teoritis yang mendukung beberapa pertanyaan penelitian yang dikaji 

secara mendalam pada tesis ini. Pendahuluan memberikan gambaran secara 

lengkap pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang dijabarkan 

menjadi beberapa pertanyaan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian dan 

manfaat penelitian, bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran maupun bagi peneliti lanjutan yang tertarik untuk mengkaji 

permasalahan serupa dengan fokus penelitian yang berbeda. Pertanyaan-
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pertanyaan penelitian diturunkan dari rumusan masalah untuk mempermudah 

pembahasan mengenai analisis yang dilakukan.  

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan-landasan teoritis yang dapat 

digunakan untuk membahas topik kajian. Dalam hal ini tinjauan pustaka berisi 

tentang penilaian hasil belajar, pengambilan keputusan (decision-making), Trends 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS), materi biologi yang 

berkaitan, tahapan perkembangan intelektual, Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, dan beberapa penelitian yang relevan.  

Metodologi penelitian menjabarkan tentang metode penelitian yang 

digunakan, macam-macam instrumen yang digunakan, pengembangan instrumen, 

dan cara analisis data-data yang telah didapatkan dari proses pengambilan data. 

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan penelitian survei 

yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai 

kecenderungan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal-soal Biologi TIMSS 2011.  

Hasil penelitian menjabarkan mengenai temuan-temuan yang didapatkan 

dari proses penelitian. Hasil penelitian ini mengacu pada beberapa pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah sebelumnya. 

Temuan-temuan yang didapatkan selanjutnya dibahas secara komprehensif dalam 

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah utama. Pembahasan mengkaji 

secara mendalam mengenai hasil temuan yang didapat dengan berbagai teori yang 

ada dan mengaitkannya dengan penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

Kesimpulan dirangkum sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan 

penelitian secara sistematis dengan memaparkan sintesis hasil temuan. Hasil ini 

kemudian dijadikan landasan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam pembelajaran dan peneliti yang memiliki 

ketertarikan untuk mengkaji hal yang serupa dengan fokus yang berbeda. Pada 
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bagian akhir ini juga dipaparkan beberapa keterbatasan yang dialami peneliti 

dalam melakukan penelitian ini.  


