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Abstrak—PISA merupakan survei untuk mengetahui kemampuan literasi matematika 

siswa dalam matematika dan sains untuk anak usia 15 tahun yang diadakan setiap 3 

tahun sekali. Kemampuan lierasi matematika adalah kemampuan individu untuk 

memformulasikan, mengunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks. Berdasarkan hasil survei ini, skor maupun peringkat siswa Indonesia masih 

rendah bahkan di bawah rata-rata skor dunia. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2015 

rata-rata skor PISA siswa Indonesia masih dikatakan rendah, meskipun terjadi 

kenaikan rata-rata yang sukup bagus. Indonesia berada pada peringkat ke-4 sebagai 

negara yang mengalami rata-rata kenaikan skor tertinggi. Maka dari itu, perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan skor dan kemampuan literasi matematika siswa. Artikel ini 

membahas salah satu cara meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa 

melalui implementasi soal-soal PISA di kurikulum sekolah beserta contoh dan 

pembahasan soal PISA. Sebelum menerapkan soal-soal PISA, terlebih dahulu 

dijelaskan tentang domain PISA sebagai indikator literasi matematika dan juga 

indikator penskoran soal PISA. 

Kata kunci: PISA, literasi matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Era global yang ditandai dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata 

berjalan beriringan dengan persaingan dunia semakin ketat di berbagai sisi. Hilangnya sekat antar negara 

juga membuat arus pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah di abad ini. Abad 21 bisa 

disebut sebagai abad pengetahuan yang ditandai dengan terjadinya transformasi besar-besaran dari 

masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat berpengetahuan [1]. 

Perubahan ini juga diiringi dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa terlepas dari peran perkembangan berbagai 

disiplin ilmu. Matematika menjadi salah satu disiplin ilmu yang berperan besar karena menjadi dasar 

disiplin ilmu lain dan juga dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Matematika juga merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah [2]. Hal ini sangat erat kaitannya 

dengan fungsi matematika yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kemampuan siswa yaitu : 1) 

Menata dan meningkatkan ketajaman penalaran siswa, sehingga dapat memperjelas penyelesaian masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, 2) Melatih kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan 

symbol-simbol, 3) Melatih siswa untuk selalu berorientasi pada kebenaran dengan mengembangkan sikap 

logis, kritis, kreatif, objektif, rasional, cermat, disiplin dan mampu bekerja sama secara efektif, dan 4) 

Melatih siswa selalu berpikir secara teratur, sistematis dan terstruktur dalam konsepsi yang jelas.Hal ini 

sejalan dengan pandangan NCTM (National Council of Teaching Mathematics) yang menjadikan 

problem solving (Pemecahan Masalah), reasoning and proof (Penalaran dan Pembuktian), communication 

(Komunikasi) dan representation (Penyajian) sebagai standar proses pada pembelajaran matematika [3]. 

Di level internasional, ada 2 sistem penilaian utama untuk menguji kemampuan siswa dalam 

matematika dan sains yaitu TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) dan PISA 

(Program for International Student Assestment). TIMSS dilaksanakan secara regular empat tahun sekali 

dimulai pada tahun 1994/ 1995 untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa kelas 4 SD dan 8 SMP 

dalam matematika dan sains. PISA dilaksanakan tiga tahun sekali yang dimulai pada tahun 2000 untuk 

mengetahui litrasi siswa usia 15 tahun dalam matematika, sains, dan membaca.  
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Berdasarkan survei TIMSS pada tahun 2003 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 45 negara, 

meskipun rerata naik menjadi 411 dibandingkan tahun 1999 yaitu 403. Walaupun demikian kenaikan itu 

tidak terlalu signifikan dan masih di bawah rerata ASEAN. Pada tahun 2007 rata-rata skor siswa kelas 8 

SMP menurun pada skor 405, tetapi peringkat naik pada posisi 36 dari 49 negara [4]. Menurut PISA, 

tahun 2003 Indonesia berada pada peringkat 2 terendah dari 40 negara sampel, dan hanya satu peringkat 

di atas Tunisia. Pada tahun 2006 Indonesia berada pada peringkat 50 dari 57 negara [4], sedangkan tahun 

2009 menurun pada peringkat 61 dari 65 peserta dengan rata-rata skor 371, padahal rata-rata skor 

internasional saat itu mencapai 496.  Pada tahun 2012 skor Indonesia naik menjadi 375 dan meningkat 

lagi pada tahun 2015 yaitu 386. Namun, ada hal yang cukup menggembirakan bahwa Indonesia berada di 

peringkat ke-4 sebagai negara yang mengalami peningkatan skor PISA terbesar. [5]  

Peringkat Indonesia berdasarkan PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa masih cukup 

rendah. Dalam PISA, literasi matematika di definisikan sebagai berikut. 

“Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in 

a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, 

procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. It assists individuals to 

ecognizes the role that mathematics plays in the world and to make the well-founded judgments and 

decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens”[6]. 

Literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk memformulasikan, mengunakan, dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Selain itu, literasi matematika juga mencakup penalaran 

matematik dan pengunaan konsep, prosedur, fakta dan lat matematika untuk mendeskripsikan, 

menjelaskan, dan memprediksi fenomena [7]. NCTM (1989) juga mendefinisikan literasi matematika 

yaitu “an individual’s ability to explore, to conjecture, and to reason logically as well as to use variety of 

mathematical methods effectively to solve problems. By becoming literate, their mathematical power 

should develop [8]”. Berdasarkan pengertian ini, ada 4 komponen dalam literasi matematika yaitu 

kemampuan mengeksplorasi, menghubungkan dan menalar secara logis serta menggunakan metode 

matematis yang beragam untuk memecahkan masalah secara efektif. 
Dengan mengetahui peringkat Indonesia menurut PISA tersebut, ada beberapa hal yang menjadi 

penyebab. Salah satunya adalah siswa Indonesia jarang berlatih soal-soal bertipe PISA baik di sekolah 
maupun secara mandiri. Maka dari itu, perlu adanya solusi yang bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu 
yang bisa dilakukan adalah dengan melatih siswa di sekolah cara-cara menyelesaikan soal PISA dan 
bertipe PISA. Makalah kajian teori ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu cara meningkatkan 
literasi matematika siswa melalui latihan-latihan soal PISA pada siswa di sekolah. Hasil kajian ini juga 
bermanfaat bagi siswa dan sekolah sebagai alternatif guna membantu menguasai soal-soal tipe PISA. 
Dengan adanya soal-soal PISA yang diajarkan di sekolah, kemampuan literasi matematika siswa akan 
meningkat dan bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan peringkat Indonesia di survei PISA. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), 
dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan 
secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

A. Pengertian dan Tujuan PISA 

Dalam web resmi Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) atau 
organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, yang berkedudukan di Paris, Prancis, 
pengertian dan tujuan PISA adalah sebagai berikut.“The Programme for International Student 
Assessment (PISA) is a triennial international survey which aims to evaluate education systems 
worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students.” Sedangkan menurut referensi 
[9] menjelaskan bahwa tujuan PISA adalah untuk mengevaluasi system pendidikan dari 72 negara di 
seluruh dunia. 

B. Domain PISA untuk Matematika 

Aspek ini mendeskripsikan apa yang dilakukan siswa untuk menghubungkan konteks masalah 

dengan matematika dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, serta kemampuan mereka 

dalam memahami proses pengerjaan soal. Domain atau aspek penilaian literasi matematika menurut 

referensi [6] dapat digolongkan dalam 3 aspek yaitu proses matematika (mathematical process), 

konten (mathematical content), dan konteks (context). Penjelasan ketiga aspek tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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1. Proses matematis (mathematical process) 

Proses matematis dibagi menjadi 3 kategori/ aspek yaitu: 

a. Memformulasikan situasi/ masalah secara matematis 

Pada tahap memformulasikan masalah, siswa menentukan dimana mereka dapat 

menemukan informasi matematis yang akan dianalisis, di persiapkan dan kemudian dicari 

solusinya. Mereka menerjemahkan masalah dalam konteks dunia nyata menjadi masalah 

matematis dan mengubah masalah riil tersebut 

b. Menggunakan konsep, fakta, langkah-langkah, dan penalaran matematika untuk 

memperoleh kesimpulan matematis. 

c. Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil/ jawaban. 

Dalam mathematical process, terdapat 7 kemampuan dasar matematika yang mendukung antara 

lain communication (komunikasi), mathematizing (mematematikakan masalah), representation 

(menyajikan), reasoning and argument (menalar dan berargumen), devising strategies for 

solving problems (merancang strategi untuk memecahkan masalah), using symbolic, formal and 

technical language and operations (menggunakan bahasa dan operasi simbolis, formal dan 

teknis) [6]. 

2. Konten (Content) 

 Menurut referensi [6]  ada 4 kategori yang bersifat sentral untuk disiplin dan 

menggambarkan area konten yang luas yang digunakan dalam item uji untuk PISA 2015. Konten 

dalam PISA 2015 terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut. 

a. Perubahan dan Hubungan (change and relationships) 

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 [10]. 

b. Ruang dan Bentuk (space and shape) 

Kategori ini melebihi aspek konten geometri pada matematika yang ada pada kurikulum 

[10] 

c. Kuantitas (quantity) 

Kategori ini berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan 

untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur benda tertentu. 

d. Ketidakpastian dan data (uncertainty and data) [10]. 

Teori statistik dan peluang digunakan untuk penyelesaian fenomena ini. Kategori 

Uncertainty and data meliputi pengenalan tempat dari variasi suatu proses, makna 

kuantifikasi dari variasi tersebut, pengetahuan tentang ketidakpastian dan kesalahan dalam 

pengukuran, dan pengetahuan tentang kesempatan/peluang (chance) [10]. 

3. Konteks (Context) 

Dalam Aspek penting dari literasi matematika adalah bahwa matematika digunakan untuk 

memecahkan masalah yang disajikan dalam konteks. Konteks adalah aspek dunia individu 

dimana masalah terjadi. Oleh karena itu, masalah-masalah yang disajikan dalam soal PISA selalu 

dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui manfaat dan 

kegunaan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

mendukung tujuan tersebut, maka soal-soal dalam PISA dibagi ke dalam 4 kategori konteks dan 

digunakan untuk mengklasifikasikan item-item penilaian dalam survei PISA. Menurut referensi 

[6], empat kategori tersebut antara lain konteks pribadi (personal), pekerjaan (occupational), 

bermasyarakat/ umum (societal) dan ilmiah (scientifc). 

a. Konteks pribadi (personal) berhubungan dengan kegiatan siswa sehari-hari, kegiatan 

keluarga ataupun kelompok siswa.  Jenis-jenis konteks ini antara lain seperti belanja, 

bermain, kesehatan individu, olahraga, perjalanan, dll. Dari masalah-masalah yang ada 

dalam kehidupan siswa tersebut, mereka diminta bisa menggunakan matematikan untuk 

menginterpretasikan dan mencari solusi dari masalah tersebut. 

b. Konteks pekerjaan (occupational) berpusat pada masalah-masalah yang ada di dunia kerja. 

Masalah-masalah yang disajikan berkaitan dengan bagaimana menakar, menentukan harga 

dan memesan bahan bangunan, mengontrol kualitas barang, mendesain bangunan, 

mengambil keputusan dalam membangun, dll. Pengetahuan siswa tentang konsep 

matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi 

masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya 
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c. Konteks umum (societal) berhubungan dengan masalah komunitas/ masyarakat (local, 

nasional, maupun global). Masalah yang termasuk dalam konteks ini misalnya transportasi 

umum, pemerintahan, kebijakan publik, kondisi geografis, iklan, statistik nasional dan 

ekonomi. Meskipun individu-individu dalam masalah ini terlibat secara personal, tetapi 

dalam konteks umum (societal) lebih focus kepada perspektif masyarakat. 

d. Konteks ilmiah (scientific) berhubungan dengan penerapan matematika di dunia nyata dan 

isu-isu/ topic dalam ilmu pengetahuan. Beberapa contoh masalah-masalah yang masuk 

dalam konteks ini antara lain masalah iklim, cuaca, ekosistem, obat-obatan, ilmu luar 

angkasa, gen/ keturunan, pengukuran dan dunia matematika itu sendiri. 

C. Level Soal dalam PISA 

Kemampuan matematika dalam PISA terbagi ke dalam 6 level yang disajikan dalam tabal berikut 
[10]. 

TABEL 1. LEVEL KEMAMPUAN MATEMATIKA DALAM PISA  

Level Kompetensi Matematika 

6 Para siswa dapat melakukan konseptualisasi dan generalisasi dengan menggunakan informasi berdasarkan 

modelling dan penelaahan dalam suatu situasi yang kompleks. Mereka dapat menghubungkan sumber 
informasi berbeda dengan fleksibel dan menerjemahkannya. Para siswa pada tingkatan ini telah mampu 

berpikir dan bernalar secara matematika. Mereka dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam disertai 

dengan penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan strategi dan pendekatan baru untuk 
menghadapi situasi baru. Mereka dapat merumuskan dan mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. 

Mereka melakukan penafsiran dan berargumentasi secara dewasa. 

5 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 tingkatan ini dapat 

bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, serta secara tepat menguhubungkan 
pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi. Mereka dapat melakukan refleksi 

dari apa yang mereka kerjakan dan mengkomunikasikannya. 

4 Para siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkret tetapi kompleks. Mereka 

dapat memilih dan mengintegrasikan 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. Mereka dapat memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya disertai argumentasi berdasar pada interpretasi dan tindakan mereka. 

3 Para siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk prosedur yang memerlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka 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. Mereka dapat mengkomunikasikan hasil interpretasi dan alasan 

mereka. 

2 Para siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam konteks yang memerlukan inferensi 

langsung. Mereka 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. Mereka mampu memberikan alasan secara langsung dan 

melakukan penafsiran harafiah. 

1 Para siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteksnya umum dan dikenal serta semua informasi yang 

relevan tersedia dengan pertanyaan yang jelas. Mereka bisa mengidentifikasi informasi dan menyelesaikan 

prosedur rutin menurut instruksi eksplisit. Mereka dapat melakukan tindakan sesuai dengan stimuli yang 
diberikan. 

D. Penilaian Literasi Matematika pada Soal PISA 

Penilaian kemampuan literasi matematika dalam soal pisa melalui beberapa tahap, antara lain 

[6]: 

1. Struktur dari instrument survey (structure of instrument survey) 

2. Format respon (response format) 

3. Penskoran item (item scoring) 

Penilaian berbasis computer matematika (computer-based assestment of matematics) 

E. Implementasi Soal PISA dalam Kurikulum Sekolah 

Penerapan soal PISA di kurikulum sekolah bisa dilakukan dengan memadukan dan mengaitkan 

sola-soal dengan materi yang ada di sekolah. Hal ini bisa menjadi alternatif dan bermanfaat bagi 

siswa karena mereka bisa belajar sekaligus, yaitu belajar materi sesuai kurikulum dan belajar 

memecahkan soal-soal PISA. Langkah-langkah dan prinsip dalam implementasi soal PISA pada 

kurikulum sekolah adalah sebagai berikut. 

1. Pilih soal yang akan diimplementasikan pada kurikulum sekolah. Soal bisa diakses melalui web 

resmi OECD. 

2. Pelajari soal, jawaban dan sistem penilaian soal PISA  



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-391 

      

  

3. Sesuaikan soal PISA dengan kurikulum sekolah agar tidak bertentangan dengan kurikulum yang 

berlaku di Indonesia. Ini meripakan prinsip yang paling penting karena tidak semua soal PISA 

bisa lagsung diterapkan di sekolah karena perbedaan konteks PISA dengan Indonesia. Beberapa 

soal masih perlu adanya penyesuaian dengan konteks Indonesia. 

4. Ujicobakan soal kepada siswa sesuai dengan materi atau bab yang sedang dipelajari. Perlu juga 

dilakukan pendampingan kepada siswa dalam mengerjakan soal karena siswa belum terbiasa 

dengan soal pemecahan masalah tipe PISA. 

Berikut adalah contoh soal PISA tahun 2012 [11] yang menggunakan konteks umum sehingga 

bisa diterapkan dalam kurikulum sekolah. 

 

Memory Sticks 

A memory stick is a small, portable computer storage device. Ivan has a memory stick that stores 

music and photos. The memory stick has a capacity of 1 GB (1000 MB). The graph below shows the 

current disk status of his memory stick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. MEMORY DISK STATUS 

Question 1: Memory Stick  

Ivan wants to transfer a photo album of 350 MB onto his memory stick, but there is not enough free 

space on the memory stick. While he does not want to delete any existing photos, he is happy to 

delete up to two music albums. Ivan’s memory stick has the following size music albums stored on it.  

TABEL 2. SIZE MUSIC ALBUMS 

Album Size 

Album 1 100 MB 

Album 2 75 MB 

Album 3 80 MB 

Album 4 55 MB 

Album 5 60 MB 

Album 6 80 MB 

Album 7 75 MB 

Album 8 125 MB 

By deleting at most two music albums is it possible for Ivan to have enough space on his memory 

stick to add the photo album? Circle “Yes” or “No” and show calculations to support your answer. 
Memory Stick Scoring 1 
Question Intent: 

Description: Compare and calculate values to satisfy given criteria 
Mathematical content area: Quantity 
Context: Personal 
Process: Interpret 

Full Credit 

Code 1: YES, explicitly or implicitly, AND give any example of a combination of two albums 

that use 198 MB of space or more. 

 He needs to delete 198 MB (350-152) so he could erase any two music albums that added up 

to more than 198 MB, for example albums 1 and 8. 

 Yes, he could delete Albums 7 and 8 which gives available space of 152 + 75 + 125 = 352 

MB. 
No Credit 

Code 0: Other responses. 
Code 9: Missing. 
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Berdasarkan hasil pembahasan pada soal ini, maka siswa kelas 5 SD yang mempelajari materi 
operasi hitung campuran bisa diberikan soal seperti ini. Siswa hanya perlu pembiasaan soal-soal tipe 
PISA karena model soal berbeda dengan kurikulum, tetapi esensinya tidak jauh berbeda.  

Question 2: Memory Stick  
During the following weeks, Ivan deletes some photos and music, but also adds new files of photos and 
music. The new disk status is shown in the table below: 

TABEL 3. DISK STATUS 

Music 550 MB 

Photos 338 MB 

Free Space 112 MB 

His brother gives him a new memory stick with a capacity of 2GB (2000 MB), which is totally empty. 
Ivan transfers the content of his old memory stick onto the new one. Which one of the following graphs 
represents the new memory stick’s disk status? Circle A, B, C or D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. NEW MEMORY STIK’S DISK STATUS 

Memory Stick Scoring 2 
Question Intent: 

Description: Understand the relationships between the language of a problem and the symbolic and 
formal language needed to represent it mathematically 
Mathematical content area: Uncertainty and data 
Context: Personal 
Process: Interpret 

Full Credit 
Code 1: D 

No Credit 
Code 0: Other responses. 
Code 9: Missing. 
Soal kedua ini masih berkaitan dengan soal pertama. Ini salah satu yang membedakan dengan soal-

soal dalam kurikulum di Indonesia yang biasanya soal hanya berlaku untuk satu nomer saja dan berupa 
pilihan ganda. Soal tipe ini akan melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah kontekstual. 
Dalam soal PISA, sebuah kasus yang disajikan diikuti dengan minimal 2 pertanyaan yang berkaitan 
dengan kasus tersebut. 

Faulty Players 
The Electrix Company makes two types of electronic equipment: video and audio players. At the 

end of the daily production, the players are tested and those with faults are removed and sent for repair. 
The following table shows the average number of players of each type that are made per day, and the 
average percentage of faulty players per day.  

TABEL 3. AVERAGE NUMBER OF PLAYERS MADE PER DAY AND AVERAGE PERCENTAGE OF FAULTY PLAYERS PER DAY 

Player type Anerage number of 
players made per 
day 

Average percentage 
of faulty players per 
day 

Video players 2000 5 % 

Audio players 6000 3 % 
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Question 1: Faulty Players  
Below are three statements about the daily production at Electrix Company. Are the statements correct? 
Circle “Yes” or “No” for each statement. 

TABEL 3. QUESTIONS 

Statement Is the statement correct? 

One third of the players produced daily are video players Yes/ No 

In each batch of 100 video players made, exactly 5 will be 
faulty 

Yes/ No 

If an audio players is chosen at random from the daily 
production for testing, the probability that it will need to be 
repaired is 0.03 

Yes/ No 

Faulty Players Scoring 1 
Question Intent: 

Description: Interpret statistical information involving uncertainty 
Mathematical content area: Uncertainty and data 
Context: Occupational 
Process: Formulate 

Full Credit 
Code 1: Three correct responses: No, No, Yes, in that order. 

No Credit 
Code 0: Other responses. 
Code 9: Missing. 

Question 2: Faulty Players  
One of the testers makes the following claim: 

“On average, there are more video players sent for repair per day compared to the number of audio 
players sent for repair per day.” 

Decide whether or not the tester’s claim is correct. Give a mathematical argument to support your 
answer. 

...................................................................................................................................... 
Faulty Players Scoring 2 
Question Intent: 

Description: Interpret statistical information involving uncertainty 
Mathematical content area: Uncertainty and data 
Context: Occupational 
Process: Interpret 

Full Credit 
Code 1: Adequate explanation for why the tester is not correct. 

 The tester is not correct; 5% of 2000 is 100, but 3% of 6000 is 180. So on average 180 audio 
players are sent for repair, which is more than the average of 100 video players sent for repair. 

 The tester is not correct; the fault rate of video players is 5%, which is a little less than twice as 
high as the fault rate of audio players. But they make 6000 audio players, which is three times the 
number of video players, so the actual number of audio players sent for repair will be higher. 

No Credit 
Code 0: Other responses. 
Code 9: Missing. 
 
Pada soal kasus 2 bisa dikaitkan dengan materi statistik dan peluang yang diajarkan pada tingkat 

SMP. Selain itu, siswa juga belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
(kontekstual) dari masalah yang diberikan. Sehingga siswa tahu kegunaan dan manfaat matematika 
dalam kehidupan. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pencapaian skor PISA siswa Indonesia sudah mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun 

peringkatnya masih sangat jauh dibanding negara anggota OECD. Dengan implementasi soal-soal tipe 

PISA di sekolah dan diimbangi dengan bimbingan dari guru diharapkan bisa meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswa. Hal ini tentu akan meningkatkan skor dan peringkat Indonesia dalam survei 

PISA. Pengembangan soal-soal tipe PISA juga sangat terbuka luas untuk konteks Indonesia. Sudah 

banyak peneliti yang mengembangkan soal bertipe PISA dan ini bisa menjadi salah satu langkah konkret 

implementasi soal-soal PISA pada kurikulum sekolah. Langkah-langkah dan prinsip juga harus 
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diperhatikan terutama pada bagian kesesuaian soal PISA dengan kurikulum sekolah. Implementasi soal-

soal PISA atau soal bertipe PISA bisa melatih siswa dalam pemecahan masalah. 
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