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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap soal 

matematika PISA konten shape and space. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Jember. 

Instrumen penelitian berupa angket respon siswa yang terdiri dari 11 item pernyataan 

dan 6 soal matematika PISA konten shape and space yang telah diterjemahkan ke 

bahasa indonesia. Selanjutnya data angket yang diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan Rasch Model. Dari hasil analisis diperoleh nilai pearson measure = 

+1.13 logit, hasil ini menunjukkan kecenderungan responden yang lebih banyak 

menjawab setuju pada statement/pernyataan di berbagai item. 

Kata Kunci : PISA, Rasch Model , Respon siswa, Shape and Space. 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu asesmen berskala  internasional  yang  menilai literasi matematika, literasi membaca, dan 
literasi Sains yaitu  PISA  (Program for International Student Assessment). PISA adalah studi tentang 
program penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. 
PISA bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa yang duduk di akhir tahun pendidikan dasar (siswa 
berusia 15 tahun) telah menguasai pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dapat berpartisipasi 
sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang membangun dan bertanggungjawab. 

Indonesia merupakan anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
dan telah berpartisipasi dalam Programme for International Student Assessment (PISA) ini sejak tahun 
2003, namun pencapaian prestasi Indonesia pada studi PISA masih jauh dari predikat memuaskan, Pada  
tahun  2003  menunjukkan  prestasi  Indonesia pada  urutan  36  dari  41  negara.    Pada tahun  2006,  
skor  perolehan  siswa  SMP pada matematika bertengger hanya pada angka  391  (skala  0-800),  padahal  
rata-rata  skor  sebesar  500.  Pada  tahun  2009  semakin memprihatinkan  dimana  Indonesia kembali  
terpuruk  ke  peringkat  61  dari 65 negara peserta dengan nilai rata-rata hanya 371[1]. Dan pada tahun 
2012, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari peru yang berada di rangking terbawah (peringkat 64 dari 65 
negara) . Rata-rata skor  matematika Indonesia 375, padahal rata-rata skor OECD untuk literasi 
matematika adalah 494. Hal ini jelas kontras sekali dengan Negara tetangga yaitu Singapura yang 
menduduki peringkat pertama. 

Hasil PISA yang rendah tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor penyebab 
antara lain siswa Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan 
karakteristik seperti soal-soal pada PISA. Hal itu setidaknya dapat dicermati dari contoh-contoh 
instrumen penilaian hasil belajar yang didesain oleh para guru matematika SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) di Indonesia yang pada umumnya menyajikan instrumen penilaian hasil belajar yang 
substansinya kurang dikaitkan dengan  konteks kehidupan yang dihadapi siswa dan kurang memfasilitasi 
siswa dalam mengungkapkan proses berpikir dan berargumentasi. Keadaan itu tidak sejalan dengan 
karakteristik dari soal-soal PISA yang substansinya kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan 
kreativitas dalam menyelesaikannya[1].  

Soal PISA dikembangkan berdasarkan  4  konten,  keempat  konten tersebut  meliputi: Shape  and  
Space, Change and Relationship, Quantity, dan Uncertainty.  Salah  satu  dari  empat konten  soal PISA 
adalah  konten Shape and Space (bentuk dan ruang). Soal  pada  konten Shape and Space  berkaitan  
dengan kemampuan penerapan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika yang berhubungan 
dengan bentuk dan ruang geometri dalam kehidupan sehari-hari[2]. Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal geometri khususnya konten bentuk dan ruang sangat diperlukan. Pemahaman bentuk 
dan ruang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan. Profesi seperti arsitek, juru gambar, perancang 
pesawat, pengembang perumahan, ahli matematika, ahli fisika, dan ahli kimia merupakan sebagian kecil 
contoh profesi yang memerlukan pemahaman bentuk dan ruang yang baik[3]. Dari hasil penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan peneliti sendiri diperoleh bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal PISA konten shape and space berdasarkan analisis model Rasch masih kurang. Rata-rata nilai logit 
siswa -1,52 logit yang kurang dari 0.0 logit[4].  

Teori Respon Butir (IRT) merupakan teori pengukuran yang muncul untuk memperbaiki keterbatasan 
Teori Tes Klasik (CTT). Tidak seperti CTT  yang selalu bergantung pada skor,  IRT tidak  tergantung  
pada  sampel  soal/pernyataan  tertentu  dan  abilitas  orang  yang  terlibat  dalam ujian /survey. 
Pemodelan Rasch muncul dari analisis yang dilakukan oleh Dr. Georg Rasch, seorang ahli matematika 
dari Denmark. Pemodelan Rasch merupakan satu model IRT yang paling popular. Prinsip dasar 
pemodelan Rasch adalah model probabilistic yang didefinisikan sebagai berikut : “individu yang 
memiliki tingkat abilitas yang lebih besar dibandingkan individu lainnya seharusnya memiliki peluang 
yang lebih besar untuk menjawab soal dengan benar. Dengan prinsip yang sama, butir yang lebih sulit 
menyebabkan peluang individu untuk mampu menjawabnya menjadi kecil[5].” 

Rasch Model merupakan alat analisis yang sangat berguna untuk menguji validitas, realibilitas 
instrumen, serta person dan item secara sekaligus. Rasch Model telah memenuhi lima prinsip model 
pengukuran yaitu: yang pertama mampu memberikan ukuran yang linier dengan interval yang sama; 
kedua, dapat mengatasi data yang hilang; ketiga, bisa memberikan estimasi yang lebih tepat; keempat, 
mampu mendeteksi ketidaktepatan model: dan kelima,  memberikan instumen pengukuran yang 
independen dari parameter yang diteliti [5]. 

SMP Negeri 2 Jember adalah sekolah favorit menurut masyarakat di kabupaten Jember. Input siswa 
yang masuk di sekolah ini berasal dari Sekolah Dasar-Sekolah Dasar favorit di wilayah kabupaten Jember 
dan sekitarnya. Output dari sekolah ini juga banyak diterima di SMA favorit di wilayah kabupaten jember 
maupun di luar kabupaten Jember.  

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk menganalisis respon siswa SMPN 2 Jember terhadap 
soal-soal PISA pada konten Shape and Space dengan menggunakan Rasch Model. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : bagaimana hasil analisis respon siswa SMPN 2 Jember terhadap soal-soal 
PISA konten Shape and Space dengan menggunakan analisis Rasch Model.   

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa SMP negeri 2 
Jember kelas VIII dengan 75 siswa. Instrumen penelitian berupa angket respon siswa yang terdiri dari 11 
item pernyataan yang menggunakan teknik pengukuran dengan peringkat likert seperti yang dapat dilihat 
pada Tabel 1. Jawaban dari responden/siswa kemudian dilakukan penskoran yaitu Sangat Setuju (SS) = 5; 
Setuju (S) = 4; Netral (N) = 3; Tidak Setuju (TS) = 2; Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.  Selain  angket 
sebagai instrumen pengumpulan data, terdapat 6 soal matematika PISA konten shape and space yang 
telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang akan di berikan tanggapan oleh siswa yaitu soal : Toko Es 
Krim, Pembelian Apartemen, Pizza, Konser Musik, Tukang Kayu, dan Bentuk.  

Selanjutnya,  hasil angket  siswa  yang  didapat akan dimasukkan dan diolah dengan program 
komputer Ministep (Winstep Rasch). Hasil mentah yang diperoleh akan dikonversikan menjadi nilai logit. 
Semakin tinggi nilai logit dan lebih dari 0.0 logit mengindikasikan kecenderungan responden yang lebih 
banyak menjawab setuju pada item pernyataan angket.  

TABEL 1. Daftar pernyataan angket 

No Pernyataan 

1 Soal lebih sulit dari soal-soal yang biasa saya kerjakan 

2 Saya mengalami kesulitan dalam memahami maksud  soal-soal tersebut 

3 Saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut 

4 Tipe soal seperti ini merupakan hal yang baru bagi saya 

5 Saya kurang terbiasa mengerjakan model soal-soal tersebut 

6 Guru jarang memberikan tugas dengan tipe soal seperti ini  

7 Guru jarang memberikan tipe soal seperti ini sebagai soal ulangan harian 

8 Tipe soal seperti ini memang perlu diberikan kepada siswa untuk melatih penalaran siswa 

9 Saya senang jika guru memberikan latihan untuk mengerjakan model soal seperti ini 

10 Saya tertarik dengan model soal seperti ini 

11 Saya merasa tertantang mengerjakan tipe soal seperti ini 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengolahan data angket dari 75 responden/siswa dengan program winstep ditunjukkan pada 
tabel 2 dan tabel 3.  Deskripsi tabel 2 Summary statistics sebagai berikut : 

1. Person measure = +1.13 logit menunjukkan rata-rata nilai responden/siswa dalam instrumen 
penelitian. Nilai rata-rata yang lebih dari logit 0.0 menunjukkan kecenderungan responden yang 
lebih banyak menjawab setuju pada statement/pernyataan di berbagai item.  

2. Nilai Alpha Cronbach (mengukur reliabilitas, yaitu interaksi antara responden/person dan item 
secara keseluruhan) sebesar 0.60 yang berarti dalam kategori cukup. 

3. Nilai pearson reliability sebesar 0.54 dapat diartikan bahwa konsistensi jawaban dari responden 
lemah. 

4. Nilai item reliability sebesar 0.88 dapat diartikan bahwa kualitas item-item dalam instrumen 
bagus. 

5. Nilai separation = 1.09. Dengan menggunakan formula person separation H = [(4 x 
separation)+1)/3, maka H = [(4 x 1.09)+1]/3 = 1.79. Angka 1.79 dibulatkan menjadi 2 , yang 
bermakna terdapat dua kelompok responden yaitu yang cenderung menyetujui sebagian besar 
item statement dan kelompok kedua yang cenderung kurang menyetujui sebagian besar item 
statement. 

Pada tabel 3 memberikan informasi tentang item. Measure = nilai logit item, untuk item N4 
(pernyataan nomor 4) mempunyai nilai +0.56 logit dan merupakan item dengan nilai logit terbesar. Hal 
ini menunjukkan N4 merupakan item yang paling sukar disetujui oleh responden, sedangkan item N8 
dengan nilai -0.95 logit merupakan item yang paling mudah disetujui. 

Deskripsi masing-masing item akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai logit pada pernyataan 1 (N1) = -0.22 logit. Nilai ini berada di bawah 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa soal PISA konten Shape and 
Space yang diberikan lebih sulit daripada soal-soal yang biasa siswa kerjakan. 

2. Nilai logit pada pernyataan 2 (N2) = +0.41 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukan bahwa sebagian besar siswa mampu memahami maksud soal dengan baik. 

3. Nilai logit pada pernyataan 3 (N3) =  +0.10 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-
soal PISA. 

4. Nilai logit pada pernyataan 4 (N4) = +0,56 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menganggap soal-soal PISA konten shape and Space 
yang diberikan bukan merupakan soal yang baru, kemungkinan mereka terbiasa memperoleh 
soal-soal dengan karakter pemecahan masalah. 

5. Nilai logit pada pernyataan 5 (N5) = +0.41 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar siswa menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan ini. Seperti 
halnya deskripsi pernyataan 4, kemungkinan responden/siswa terbiasa mengerjakan soal-soal 
dengan karakter seperti soal-soal PISA. 

6. Nilai logit pada pernyataan 6 (N6) = +0.13 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar siswa kurang setuju dengan pernyataan ini. Mereka kemungkinan 
sering  atau terbiasa mendapatkan tugas mengerjakan tipe-tipe soal seperti PISA yang berkarakter 
pemecahan masalah. 

7. Nilai logit pada pernyataan 7 (N7) = +0.05 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar siswa kurang setuju dengan pernyataan ini. Seperti halnya deskripsi 
pernyataan 6, guru di SMP 2 Jember terbiasa memberikan soal-soal dengan karakter pemecahan 
masalah sebagai ulangan harian. 

8. Nilai logit pada pernyataan 8 (N8) = -0.95 logit. Nilai ini berada di bawah 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kecenderungan menyatakan setuju jika soal-soal tipe 
PISA diberikan kepada siswa untuk melatih penalaran. 

9. Nilai logit pada pernyataan 9 (N9) = +0.23 logit. Nilai ini berada di atas 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan siswa kurang setuju dengan pernyataan 9. Sebagian besar siswa kurang senang jika 
guru memberikan soal-soal tipe ini sebagai latihan. Hasil dari pernyataan 9 ini tentunya 
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berlawanan atau kontradiktif dengan pernyataan 8 yang menyatakan bahwa soal-soal dengan tipe 
PISA perlu diberikan untuk melatih penalaran. Terdapat ketidakkonsistenan responden/siswa 
dalam memberikan jawaban. 

10. Nilai logit pada pernyataan 10 (N10) = -0.04 logit. Nilai ini berada di bawah 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar siswa cenderung setuju terhadap pernyataan ini. Siswa tertarik 
dengan tipe soal-soal PISA. 

11. Nilai logit pada pernyataan 11 (N11) = -0.69 logit. Nilai ini berada di bawah 0.0 logit. Hal ini 
menunjukkan sebagian besar siswa cenderung menyetujui pernyataan ini. Siswa merasa 
tertantang mengerjakan soal dengan tipe soal PISA. 

Untuk mengamati gambaran keseluruhan person dan item juga dapat dilihat pada Gambar 1. Bagian 
sebelah kiri merupakan peta distribusi person/responden, sedangkan bagian kanan merupakan peta 
distribusi item. Pada bagian sebelah kiri, pola respon siswa menunjukkan kecenderungan yang menarik, 
dimana responden/siswa pada penelitian ini menunjukkan pola yang beragam. dari  yang  mudah  setuju  
(nilai  logit  positif  besar,  bagian  atas  peta  di  bagian kiri) ke siswa yang sulit menyetujui (nilai logit 
paling negatif, berada di bagian bawah peta di sebelah kiri) 

TABEL 2. Summary Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 3. Item Measure 
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GAMBAR 1. Peta Distribusi Responden dan Item 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Makalah menyajikan riset tentang analisis respon siswa SMPN 2 Jember terhadap soal matematika 
PISA konten Shape and Space dengan menggunakan Rasch Model.  Sebelas item pernyataan angket dan 
enam soal matematika PISA konten Shape and Space sebagai instrumen penelitian. Tujuh puluh lima 
siswa kelas VIII mengisi angket/instrument secara sukarela. 

Hasil analisis dengan menggunakan Rasch Model diperoleh person measure = +1.13 logit yang 
mengindikasikan kecenderungan responden menyatakan setuju terhadap statement/pernyataan di berbagai 
item. Item pernyataan nomor 4 merupakan item yang paling sukar disetujui oleh responden/siswa. 
Sedangkan item pernyataan nomor 8 merupakan item yang paling mudah disetujui oleh responden/siswa. 
Terdapat 7 item yang responden lebih cenderung  menyatatakan tidak setuju yaitu item  N4, N2, N5, N9, 
N6, N3, dan N7, serta terdapat 4 item yang responden menjawab setuju yaitu item N10, N1, N11, dan N8. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan saran bagi pendidik hendaknya 
siswa sering diberikan soal-soal non rutin atau soal-soal pemecahan masalah seperti soal-soal PISA dalam 
pembelajaran matematika dikelas, baik sebagai tugas maupun ulangan harian. Hal ini bertujuan untuk 
melatih dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya dalam pelajaran 
matematika. Dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik diharapkan siswa Indonesia siap 
berkompetisi dengan siswa-siswa lain di dunia dan peringkat Indonesia dalam studi PISA dapat 
meningkat sejajar dengan negara-negara maju. 
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