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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa kelas
VIII SMP di Kecamatan Plaju Ulu. Penelitian ini menggunakan metode
random terstratifikasi. Terdapat 17 SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan
plaju ulu, diambil empat SMP sebagai sampel yaitu SMP Negeri 20, SMP
Patra Mandiri, SMP Negeri 56 dan SMP Sriguna dengan jumlah 111 siswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen soal TIMSS
tahun 2003 dan 2011 kategori kemampuan bernalar untuk soal fisika dengan
indikator kognitif analisis dan kemampuan konsep sebanyak 15 soal.
Sebelum digunakan dalam penelitian, soal terlebih dahulu melakukan uji
validasi bahasa. Setelah uji validasi bahasa dilakukan, kemudian
melaksanakan penelitian dan soal yang telah dilakukan penelitian kemudian
dilakukan uji kesesuaian soal dengan menggunakan model Rasch. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa kemampuan siswa SMP di
Kecamatan Plaju Ulu adalah rendah untuk indikator analisis daripada
kemampuan konsep.
Kata kunci: TIMSS, Kemampuan bernalar, Analisis, kemampuan konsep
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan salah satu

usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan lulusan yang memiliki
berbagai keterampilan (Supeno, Kurnianingrum, & Cahyani, 2015). Salah satunya
adalah keterampilan bernalar. Keterampilan bernalar merupakan salah satu
keterampilan penting yang diperlukan oleh peserta didik di abad ke-21 sebagai
bekal dalam menghadapi tantangan global, hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterampilan bernalar siswa itu sangat penting terhadap hasil belajar siswa
(Supeno, Kurnianingrum, & Cahyani, 2015).
Dalam bidang MIPA, khususnya pada fisika siswa dituntut untuk
mengembangkan keterampilan bernalarnya karena salah satu tujuan mata
pelajaran fisika adalah agar peserta didik mampu menguasai pengetahuan,
konsep-konsep dan prinsip fisika serta mempunyai kemampuan dalam
mengembangkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
dan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi,
salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan keterampilan
berpikir kritisnya (Abdul, Tawil, & Nurlaila, 2010).
Dalam mengembangkan keterampilan bernalar siswa adalah dengan cara
melaksanakan suatu pembelajaran di dalam kelas harus melibatkan peserta didik
secara

aktif

agar

keterampilan-keterampilan

yang

dimilikinya

dapat

dikembangkan dengan baik. Namun hal tersebut belum bisa tercapai dengan baik
karena proses pembelajaran lebih berorientasi pada upaya pengembangan dan
menguji daya ingat peserta didik dan sekedar dipahami sebagai keterampilan
mengingat. Dalam pembelajaran fisika, peserta didik dibimbing mengerjakan
soal-soal (Abdul, Tawil, & Nurlaila, 2010).
Salah satu soal fisika yang menggunakan kategori soal bernalar adalah soal
trends international mathematics and science study (TIMSS). Dalam soal-soal
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TIMSS ini meliputi Soal baik untuk matematika dan sains, meliputi pengetahuan
(knowing),

penerapan (applying), dan penalaran (reasoning). Kemampuan

mengerjakan soal TIMSS, Indonesia masih mengalami banyak kendala dan
kesulitan. Rendahnya prestasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya, siswa kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal dengan
karakteristik seperti soal TIMSS, siswa kurang memahami soal-soal kontektual
dan kurangnya penguasaan guru dalam kurikulum 2013 (Winarti & Murtiyasa,
2015). Berkaitan dengan pernyataan tersebut bahwa siswa di Indonesia kurang
terlatih dalam menyelesaikan soal konteks yang
argumentasi,

menuntut

penalaran,

dan kreativitas dalam menyelesaikan soal konteks tersebut. Hal

ini mengindikasikan kemampuan sains siswa harus ditingkatkan pada semua
aspek, khususnya aspek kemampuan bernalar (Markawi, 2015). Oleh karena itu
berdampak pada pendidikan di Indonesia yaitu memicu rendahnya daya saing di
aspek internasional dalam bidang pendidikan.
Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kemampuan penalaran siswa
adalah bahwa disebabkan pembelajaran yang diterapkan hanya mengukur
kemampuan berpikir dasar sehingga kemampuan berpikir kompleks siswa kurang
tergali. Pembelajaran yang diterapkan di sekolah lebih cenderung hanya
pemberian materi pelajaran saja sehingga kemampuan berpikir kompleks siswa
tidak muncul pada pembelajaran yang diberikan guru. Faktor yang lainnya adalah
bahwa siswa kurang dilatih untuk menyelesaikan soal-soal seperti soal TIMSS
yang berupa konsep dan kemampuan penalaran siswa (Aini & Suparman, 2018).
Dari uraian tersebut penyebab kemampuan bernalar siswa rendah itu di karenakan
bahwa siswa kurang dilatih untuk menyelesaikan soal-soal seperti soal TIMSS
yang berupa konsep dan kemampuan bernalar maka dari itu supaya siswa dapat
mengembangkan kemampuan bernalarnya seharusnya siswa banyak dilatih
dengan soal-soal seperti soal TIMSS.
Telah dijelaskan di atas bahwa soal-soal TIMSS di dalamnya terdapat soal
matematika dan sains yang lebih merujuk kepada siswa SMP. Di dalam sains
terdapat tiga komponen pembelajaran yaitu biologi, fisika dan kimia. Oleh karena
itu dalam proses pembelajaran sains khususnya pada pembelajaran fisika
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diperlukan kemampunan dalam penalaran. Pelajaran IPA dibidang fisika sudah
diterapkan dimulai dari SMP oleh karena itu seharusnya kemampuan bernalar
pada peserta didik sudah harus dilatih ketika pada saat SMP.
Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bernalar sangat berhubungan
karena siswa yang berpikir kritis akan menjadikan penalaran sebagai landasan
dalam berpikir (Fardika, 2017). Untuk kemampuan kritis siswa di daerah Plaju
hasil kategorinya adalah sedang (Putri, Hidayat, & Azwar, 2018). Dalam hal ini
penelitian kemampuan berpikir kritis yang dilakukan di daerah Plaju mendapatkan
hasil kategori sedang, karena kemampuan berpikir kritis berhubungan dengan
kemampuan bernalar oleh karena itu disini peneliti ingin melakukan penelitian
kemampuan bernalar di Kecamatan Plaju Ulu.
Masih banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal-soal TIMSS (Winarti & Murtiyasa, 2015). Jadi, peneliti merasa perlu
melakukan analisis terhadap kemampuan penalaran siswa. Oleh sebab itu
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan penalaran siswa dalam
menyelesaikan soal-soal. Kemudian dibuatlah suatu penelitian yang berjudul
“Analisis Kemampuan Penalaran Siswa SMP Se Kecamatan Plaju Ulu
Dalam Menyelesaikan Soal-Soal TIMSS”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan
permasalahan pada penelitian ini dengan pertanyaan yaitu :
1. Bagaimana kemampuan bernalar pada siswa kelas VIII SMP di Kecamatan
Plaju Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka aspek yang ingin dicapai pada
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kemampuan bernalar pada siswa kelas VIII SMP di
Kecamatan Plaju Ulu?
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1.4 Manfaat Penelitian
Analisis kemampuan penalaran siswa SMP Se Kecamatan Plaju Ulu dalam
menyelesaikan soal-soal TIMSS ini dilakukan untuk memperoleh beberapa
manfaat, yakni :
a. Peneliti
Sebagai seorang calon guru bagi saya dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan dalam menggambarkan dan mengungkapkan tingkat
penalaran siswa SMP Se Kecamatan Plaju Ulu dalam menyelesaikan soalsoal TIMSS khususnya di Kecamatan Plaju Ulu.
b. Peserta didik
Dapat membantu peserta didik untuk mengetahui kemampuan bernalarnya.
c. Pendidik (Guru)
Memberikan

informasi

mengenai

kemampuan

menyelesaikan soal-soal IPA Fisika di SMP.
d. Peneliti lain
Sebagai referensi untuk penelitian.
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