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KATA PENGANTAR 

 

 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telah 
menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA 
sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahun 
pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh SMA untuk kelas X dan XI. 
Mempertimbangkan pentingnya Kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa 
kendala teknis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan 
penataan kembali implementasi Kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan mulai 
semester dua tahun pelajaran 2014/2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan 
Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 di SMA akan dilakukan secara bertahap 
mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di 10% SMA sampai dengan tahun 
pelajaran 2020/2021 di seluruh SMA. Sepanjang implementasi secara bertahap tersebut 
akan dilakukan evaluasi, perbaikan konsep dan strategi implementasi Kurikulum 2013 
agar siap untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua SMA. 
 
Sejalan dengan kebijakan diatas, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan 
fungsinya terus melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013, antara 
lain melalui pengembangan naskah pendukung kurikulum. Pada tahun 2015 Direktorat 
Pembinaan SMA melakukan reviu naskah yang dikembangkan tahun sebelumnya dan 
menyusun naskah baru mengikuti perkembangan kebijakan Kurikulum 2013. Naskah-
naskah yang direviu dan disusun sebagai berikut : Panduan Pengembangan KTSP, 
Panduan Pengembangan Silabus, Panduan Pengembangan RPP, Model-Model 
Pembelajaran, Panduan Pengembangan Penilaian, Model Pembelajaran dan Penilaian 
Projek, Model Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan, Model Penyelenggaraan SKS, Model 
Penyelenggaraan Aktualisasi Mata Pelajaran Dalam Kegiatan Kepramukaan, Model 
Penyelengaraan Peminatan, Model Penyelenggaraan Pendalaman Minat, Panduan 
Pengembangan Muatan Lokal, Model Penyelenggaraan Kewirausahaan, Panduan Transisi 
Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006, dan Panduan Pengisian Aplikasi Rapor. Naskah-
naskah pendukung kurikulum dikembangkan oleh tim pengembang yang terdiri dari 
unsur staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru 
dengan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Naskah-naskah tersebut disusun 
sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola pelaksanaan kurikulum dan acuan bagi guru 
untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
Naskah-naskah pendukung kurikulum akan terus dikembangkan, sehingga menjadi lebih 
operasional. Oleh karena itu, sekolah diharapkan memberi masukan untuk 
penyempurnaan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan 
pembahasan naskah-naskah ini diucapkan terima kasih. 
 
 

Jakarta,  00Juni 2015 

Direktur Pembinaan SMA, 

 
 

Harris Iskandar, Ph.D 

NIP.  196204291986011001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah pada lampiran I menyatakan bahwa salah satu 

dasarpenyempurnaan kurikulum adalah adanya tantangan internal dan 

eksternal.Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 

informasi, kebangkitan industri kreatif, budaya, dan perkembangan pendidikan di 

tingkat internasional. 

Terkait dengan isu perkembangan pendidikan di tingkat internasional, Kurikulum 

2013 dirancang dengan berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan antara lain 

dilakukan pada standar isi yaitu mengurangi materi yang tidak relevan serta 

pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik serta diperkaya 

dengan kebutuhan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis sesuai dengan 

standar internasional.Penyempurnaan lainnya juga dilakukan pada standar 

penilaian.Model-model penilaian pada Kurikulum 2013 mengadaptasi model-model 

penilaian standar internasional.Penilaian dalam Kurikulum 2013 diharapkan dapat 

membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(Higher Order Thinking Skills/HOTS), karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong 

peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran.  

Pada pemantauan supervisi dan Pembinaan Pasca Evaluasi Hasil Belajar (EHB) SMA 

yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, sebagian besar guru SMA 

sasaran dalam menyusun butir soal cenderung hanya mengukur kemampuan berpikir 

tingkat rendah (Low Order Thinking Skills/LOTS) dan soal-soal yang dibuat tidak 

kontekstual. Soal-soal yang disusun oleh guru umumnya mengukur keterampilan 

mengingat (recall). Bila dilihat dari konteksnya sebagian besar menggunakan konteks 

di dalam kelas dan sangat teoretis, serta jarang menggunakan konteks di luar kelas 

(kontekstual). Sehingga tidak memperlihatkan keterkaitan antara pengetahuan yang 

diperoleh dalam pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Model-model penilaian yang selama ini digunakan oleh guru, berpengaruh terhadap 

kemampuan peserta didik dalam menjawab soal-soal yang diujikan di tingkat 
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internasional. Hasil studi internasional PISA menunjukkan prestasi literasi membaca 

(reading literacy), literasi matematika (mathematical literacy), dan literasi sains 

(scientific literacy) yang dicapai peserta didik Indonesia sangat rendah. Pada 

umumnya kemampuan peserta didik Indonesia sangat rendah dalam: (1) memahami 

informasi yang kompleks; (2) teori, analisis, dan pemecahan masalah; (3) pemakaian 

alat, prosedur dan pemecahan masalah; dan(4) melakukan investigasi. Berikut 

disajikan peringkat peserta didik Indonesia dalam studi PISA. 

Literasi 

Th. 2000 Th. 2003 Th. 2006 Th. 2009 Th. 2012 

Rank   Psrt Rank   Psrt Rank   Psr

t 

Rank   Psr

t 

Rank   Psrt 

Reading 

Literacy 

39 41 39 40 48 56 57 65 60 65 

Mathematic

al Literacy 

39 41 38 40 50 57 61 65 64 65 

Scientific 

Literacy 

38 41 38 40 50 57 60 65 64 65 

(Sumber: OECD-PISA) 

Tabel 1.1 Data Peringkat Indonesia dalam studi PISA 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka perlu adanya perubahan sistem 

dalam pembelajaran dan penilaian. Instrumen penilaian yang dikembangkan oleh 

guru diharapkan dapat mendorong peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMA perlu menyusun 

Panduan Penyusunan Soal Berstandar Internasional bagi guru SMA. 

B. Tujuan 

Panduan penyusunan soal standar internasional disusun dengan tujuan, sebagai 

berikut. 

1. Memberikan pedoman bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat dan daerah 

untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan soal standar 

internasional; 

2. Memberikan pemahaman kepada guru SMA tentang konsep penyusunan soal 

standar internasional; 

3. Menginspirasi guru SMA untuk menyusun butir soal sesuai dengan model-model 

soal yang dikembangkan dalam studi internasional; 

4. Mengembangkan kemampuanguru SMA untuk menyusun butir soal standar 

internasional. 
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C. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66  

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 

Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik. 
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BAB II 

KONSEP SOAL STANDAR INTERNASIONAL 

 

Secara umum soal-soal berstandar internasional memiliki karakteristik: 1) mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi; 2) berbasis permasalahan kontekstual; dan 3) 

menggunakan bentuk tes beragam. Karakteristik tersebut yang akan digunakan sebagai 

acuan untuk penyusunan soal-soal di tingkat satuan pendidikan. 

Karakteristik soal-soal standar internasional tersebut sesuai dengan pengembangan 

model-model penilaian dalam Kurikulum 2013, yang mengarahkan peserta didik untuk 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, cerdas, kreatif, serta mampu berkontribusi 

dalam peradaban dunia. Pengembangan model-model penilaian tersebut dituangkan 

dalam bentuk Standar Penilaian, yang digunakan untuk mengukur pencapaian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), yang dijabarkan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa konsep yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, memotivasi, dan menginspirasi para guru, terkait dengan penyusunan soal-

soal standar internasional. 

A. Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Implementasi HOTS pada konteks asesmen, secara sederhana bukan hanya 

meminimalisir kemampuan mengingat kembali informasi (recall), tetapi lebih 

mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses 

dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-

beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide 

dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak 

berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. 

Anderson & Krathwohl (2001) mengklasifikasi dimensi proses kognitif sebagai 

berikut. 

HOTS 

Mencipta  
• Mengkreasi ide/gagasan sendiri. 
• Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, 

menulis, memformulasikan. 

Evaluasi 
• Mengambil keputusan sendiri. 
• Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, 

memilih, mendukung. 

Analisis 
• Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. 
• Kata kerja: membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi, 

menguji. 

MOTS Aplikasi 
• Menggunakan informasi pada domain berbeda 
• Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, 

mengilustrasikan, mengoperasikan. 
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Pemahaman 
• Menjelaskan ide/konsep. 
• Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, 

melaporkan. 

LOTS Pengetahuan 
• Mengingat kembali. 
• Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan. 

(Sumber: Anderson&Krathwohl, 2001) 

Tabel 2.1 Domain Proses Kognitif 

Berdasarkan pendapat Anderson&Krathwohl (2001) di atas maka domain proses 

kognitif yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skills/HOTS) adalah domain analisis (analyze), evaluasi (evaluate), dan 

mencipta (create). Domain proses kognitif tersebut yang digunakan sebagai salah 

satu acuan untuk menyusun asesmen standar internasional. 

 

B. Contextual Assessment (Asesmen kontekstual) 

Asesmen kontekstual merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam 

kehidupan sehari-hari, dimana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-

konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan 

kontekstual yang dihadapai oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan 

hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian 

tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk 

menghubungkan (relate), menginterpretasikan (interprate), menerapkan dan 

mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. 

Berikut ini akan diuraikan lima karakteristik asesmen kontekstual, yang disingkat 

REACT. 

a. Relating, asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. 

b. Experiencing, asesmen yang ditekankan kepada penggalian (eksplorasi), 

penemuan (discovery), dan penciptaan (invention). 

c. Applying,asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-

masalah nyata. 

d. Communication, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk 

mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. 

e. Transfering,asesmen yangmenuntut kemampuan peserta didik untuk 

mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelaske dalam situasi atau 

konteks baru. 
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Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik, adalah sebagai 

berikut. 

a. Peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban 

yang tersedia. 

b. Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. 

c. Tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang 

benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. 

Berikut akan disajikan perbandingan asesmen tradisional dan asesmen kontekstual. 

Asesmen Tradisional Asesmen Kontekstual 

Peserta didik cenderung 

memilih respons yang 

diberikan. 

Peserta didik mengekspresikan  respons 

Konteks dunia kelas (buatan) Konteks dunia nyata (realistis) 

Umumnya mengukur aspek 

ingatan (recalling) 

Mengukur performansi tugas (berpikir tingkat tinggi) 

Terpisah dengan 

pembelajaran 

Terintegrasi denganpembelajaran 

Pembuktian tidak langsung, 

cenderung teoretis. 

Pembuktian langsung melalui penerapan pengetahuan 

dan keterampilan dengan konteks nyata. 

Tabel 2.2 Perbandingan Asesmen Tradisional dan Asesmen Kontekstual 

 

C. PISA (Programme for International Student Assessment) 

PISA adalah studi internasional tentang penilaian prestasi literasi membaca, 

matematika, dan sains peserta didik berusia 15 tahun, yang dikoordinasikan oleh 

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang 

berkedudukan di Paris, Perancis. Desain danimplementasi studi berada dalam 

tanggung jawab konsorsium internasional yang beranggotakan Educational Testing 

Service (ETS), the Australian Council for Educational Research (ACER), the 

Netherlands National Institute for Educational Measurement (Citogroep), the 

National Institute for Educational Policy Research in Japan (NIER), dan WESTAT 

United States. 

Berikut ini akan dipaparkan frameworkliterasi yang diukur dalam studi internasional 

PISA. 

1. Literasi Membaca  

Literasi membaca, merupakan kemampuan seseorang untukmemahami, 

menggunakan, merefleksi serta terlibat pada wacana teks dalam rangka 
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mencapai tujuan membaca, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta 

berpartisipasi dalam masyarakat. PISA fokus pada membaca untuk belajar bukan 

belajar membaca, oleh karena itu, tes PISA tidak menguji kemampuan membaca 

tingkat dasar. 

Literasi membaca dalam PISA diukur menggunakan sejumlah instrumen yang 

dibangun oleh 3 (tiga) karakteristik utama, sebagai berikut. 

a. Situasi. Mengacu pada berbagai konteks yang luas, meliputi: a) personal, 

yaitu teks yang memuat informasi pribadi seorang tokoh baik yang bersifat 

praktis maupun intelektual misalnya surat-surat pribadi, biografi, email 

pribadi, blog, liburan, dan sejenisnya; b) publik, terkait dengan isu-isu yang 

menjadi pusat perhatian masyarakat luas, seperti bahaya penggunaan HP, 

olahraga, produk makanan dan minuman, dan lain-lain; c) pendidikan, situasi 

yang berhubungan dengan pendidikan seperti pembelajaran, buku-buku teks, 

tugas-tugas dalam pembelajaran, serta berbagai kegiatan di sekolah secara 

luas, dan d) pekerjaan, berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan seperti 

dokter, pendidik, pengusaha, peneliti, sales, pilot, asuransi, dan lain-lain. 

b. Teks. Dalam PISA terdapat 4 (empat) klasifikasi utama teks, yaitu klasifikasi 

berdasarkan: a) media, terdiri atas media cetak (berupa brosur, majalah, 

jurnal) atau digital (berupa kemampuan membaca navigasi seperti scroll bar, 

tab, hyperlink, atau embeded text); b) lingkungan hidup (wacana tentang 

lingkungan hidup, pesan berbasis lingkungan hidup, atau campuran antara 

wacana dan pesan berbasis lingkungan hidup); c) format teks, terdiri atas: 

format kontinu berupa surat kabar, esai, novel, cerita pendek, ulasan, 

laporan; dan format tidak kontinu berupa daftar, tabel, grafik, diagram, 

iklan, jadwal, katalog, indeks; dan d) jenis teks, terdiri atas: teks deskripsi, 

narasi, eksposisi, argumen, instruksi/perintah, transaksi. 

c. Aspek. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam pengembangan instrumen literasi 

membaca yaitu: a) mengakses dan mengambil informasi meliputi 

memahami domain informasi dan navigasi yang disediakan untuk mencari dan 

mengambil satu atau lebih cuplikan informasi yang berbeda; b) 

mengintegrasi dan menginterpretasi yaitu mengolah, memaknai, 

mengembangkan informasi yang diperoleh; dan c) merefleksi dan 

mengevaluasi yaitu menggambarkan pengetahuan, ide atau sikap di luar 

teks, untuk menghubungkan informasi yang diberikan dalam teks dalam 

bingkai konseptual dan referensi pengalaman, selanjutnya peserta tes 

membuat penilaian terhadap informasi yang diberikan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesukaran pada pertanyaan literasi 

membaca. 

1) Pada aspek mengakses dan mengambil informasi, tingkat kesukaran 

dikondisikan dengan menyesuaikan jumlah penggalan informasi yang harus 

ditemukan peserta tes dengan jumlah kesimpulan yang akan dibuat, serta 

menemukan sejumlah keunggulan informasi penting dengan panjang dan 

kompleksitas beragam yang disajikan dalam teks. 

2) Pada aspek mengintegrasi dan menginterpretasi, tingkat kesukaran 

dipengaruhi oleh jenis interpretasi yang diperlukan misalnya, membuat 

perbandingan lebih mudah daripada menemukan kontras; jumlah penggalan 

informasi yang harus diperhatikan terkait dengan derajat/degree dan 

perbandingan informasi dalam teks; serta sifat teks yang kurang familiar dan 

konten yang abstrak dan lebih kompleks mengakibatkan butir soal cenderung 

semakin sulit. 

3) Pada aspekmerefleksi dan mengevaluasi, tingkat kesukaran dipengaruhi oleh 

jenis refleksi atau evaluasi yang diperlukan dari yang paling mudah ke yang 

lebih sukar. Jenis refleksi adalah: menghubungkan, menjelaskan dan 

membandingkan, mengajukan hipotesisdan mengevaluasi. Butir soal akan 

bertambah sulit bila peserta tes harus menggambarkan pengetahuan yang 

bersifat khusus dari pada pengetahuan yang bersifat luas dan umum. Jenis 

abstraksi dan panjang teks, serta kedalaman terhadap pemahaman teks yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tes juga berpengaruh pada tingkat kesukaran 

butir soal. 

Level Kompetensi Membaca PISA dan Contoh Soal 

Level 
Karakter Pertanyaan Pada Level 

Kompetensi 
Contoh soal 

6 Mampu membuat multiple 
inferensi,perbandingan, dan 
mengontraskan informasisecara detail 
dan akurat. Mampu 
mengintegrasiinformasi dari wacana 
yang berbeda yangkontennya tidak 
familiar. 

The Play’s The 
Thing P3 

5 Menggali informasi dengan cara 
mengorganisasiberbagai informasi 
implisit yang ada dalamwacana, 
sehinggadiperlukan kemampuan 
inferensidan mengintegrasi. Kemampuan 
ini baik padawacana familiar ataupun 
tidak familiar. 

Rumah Kaca P4 

4 Menggali informasi dengan cara 
mengorganisasiberbagai informasi yang 
ada pada wacana. 
Mampumenginterpretasi wacana yang 

Keamanan HP P2 
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Level 
Karakter Pertanyaan Pada Level 

Kompetensi 
Contoh soal 

non familiar. 

3 Mengetahui hubungan antar beberapa 
informasidalam wacana. Mampu 
menginterpretasi wacanadengan cara 
mengintegrasikan beberapa bagiandari 
wacana, selain itu juga dapat 
membandingkan,mengontraskan serta 
mengkategorisasi. 

Keamanan HP P6 
 

2 Menunjukkan satu atau lebih informasi 
yangdiperoleh dengan cara inferensi. 
Mengetahui ideutama wacana, 
memahami hubungan dalamwacana. 
Namun inferensi yang dilakukan 
masihpada tingkatan sederhana 

Balon P6 

1a Menunjukkan satu atau lebih informasi 
eksplisityang ada dalam teks. 
Mengetahui tema utama atautujuan 
penulis tentang wacana yang familiar. 

Menggosok gigi P2 
 

1b Menunjukkan satu informasi ekplisit yang 
terdapatdi bacaan sederhana dengan 
lokasi yang mudah. 

Menggosok gigi P3 

 

Berikut ini disajikan contoh-contoh soal literasi membaca PISA 2012. 

 

MENGGOSOK GIGI 

Apakah dengan menggosok gigi semakin lama dan semakin keras gigi kita akan 

semakinbersih? 

Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif, 

dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup 

menggosok gigi selama 2 menit, tanpa harus menggosok dengan keras, akan 

memberikan hasil terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi 

dan gusi kita tanpa melepaskan sisa makanan dan plak yang menempel di gigi kita. 

Bente Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, mengatakan bahwa cara 

yang palingbaik untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. 

“Dimulai dari satusudut dan gosok seluruh barisan gigi,” Jangan lupa menggosok 

lidah! Pada lidah biasanya terkandung banyak bakteri yang dapat menyebabkan bau 

mulut. 

 

“Menggosok Gigi” adalah artikel yang diambil dari majalah Norwegia. 

Gunakan bacaan “Menggosok Gigi” untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut. 
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Pertanyaan 2: MENGGOSOK GIGI 

Apakah yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris? 
A. Menggosok gigi sesering mungkin. 
B. Jangan pernah mencoba untuk menggosok lidah kita. 
C. Jangan menggosok gigi terlalu keras. 
D. Gosoklah lidah lebih sering dari menggosok gigi. 

Keterangan  

Level : 1a 
Situasi : Educational   
Jenis Teks  : Exposition (ekspositori) 
Kompetensi : Mengakses dan memperoleh informasi: 

memperoleh informasi, menemukan 
padanan makna dalam sebuah bacaan 
deskriptif pendek. 

Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : C 
 
 
Pertanyaan 3: MENGGOSOK GIGI 

Menurut Bente Hansen, mengapa kita harus menggosok lidah kita? 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

................................. 

Keterangan  

Level : 1b 
Situasi : Educational   
Jenis Teks  : Exposition (ekspositori) 
Kompetensi : Mengakses dan memperoleh informasi: 

menemukan padanan makna dalam 
sebuah bacaan deskriptif pendek. 

Domain Proses 
Kognitif  

: Pengetahuan.  

Kunci Jawaban  : Dalam lidah terkandung banyak bakteri 
yang dapat menyebabkan bau mulut. 

 
KEAMANAN TELEPON GENGGAM (HP) 

Apakah HP berbahaya? 

 YA TIDAK 

Ide Utama 

Berbagai laporan 

yang saling 

bertentangan 

tentang resiko 

kesehatan HP 

muncul pada akhir 

tahun 1990an. 

1. Gelombang radio yang 
dikeluarkan HP dapat 
meningkatkan panas sel 
tubuh, yang menimbulkan 
dampak yang 
membahayakan. 

Gelombang radio tidak 

cukup kuat untuk dapat 

menyebabkan peningkatan 

suhu tubuh yang 

membahayakan. 

2. Medan magnet yang 

ditimbulkan HP dapat 

mempengaruhi cara kerja 

Medan magnet 

kekuatannya sangat 

kecil, sehingga tidak 
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 YA TIDAK 

selsel tubuh. mungkin dapat 
mempengaruhi sel-sel di 
dalam tubuh kita. 

 3. Orang-orang yang 

berbicara lama dengan HP 

kadang-kadang mengeluh 

kelelahan, sakit kepala, 

dan kehilangan 

konsentrasi. 

Pengaruh-pengaruh 

seperti ini belum pernah 

diobservasi secara teliti 

dan mungkin saja hal ini 

disebabkan oleh faktor-

faktor lain dalam gaya 

hidup modern. 

Ide Utama 

Milyaran rupiah 

telah dikeluarkan 

dalam penelitian 

ilmiah untuk 

meneliti dampak 

HP. 

4. Pengguna HP memiliki 

kemungkinan terkena 

penyakit kanker di daerah 

otak yang berdekatan 

dengan telinga yang 

digunakan untuk 

menelepon 2,5 kali lipat 

lebih besar daripada bukan 

pengguna HP. 

Para peneliti mengakui 

bahwa meningkatnya 

kemungkinan terkena 

kanker ini belum tentu 

berhubungan dengan 

penggunaan HP. 

 

 

5. Organisasi Internasional 

untuk Penelitian di Bidang 

Kanker menemukan 

hubungan antara penyakit 

kanker pada anak-anak 

dengan kabel tegangan 

tinggi listrik. Seperti 

halnya HP, kabel tegangan 

tinggi listrik juga 

mengeluarkan radiasi.  

Radiasi yang dikeluarkan 

oleh kabel listrik adalah 

jenis radiasi yang 

berbeda, dengan energi 

yang lebih besar 

daripada yang dikeluarkan 

oleh HP. 

 6. Gelombang frekuensi radio 

sama dengan gelombang 

dari HP mengubah gen 

cacing tambang. 

Cacing tambang 

bukanlah manusia, 

sehingga tidak ada 

jaminan bahwa sel otak 

kita akan bereaksi 

dengan cara yang sama. 

 
Jika kamu menggunakan HP … 

 HARUS JANGAN 

Ide Utama 

Mengingat banyaknya 

pengguna HP, efek sekecil 

apapun yang terjadi pada 

kesehatan dapat berimplikasi 

yang luas terhadap 

kesehatan masyarakat. 

Selalu berbicara 

sesingkat mungkin. 

Jangan menggunakan HP 

bila sinyalnya lemah, 

karena dalam kondisi ini HP 

memerlukan energi yang 

lebih besar untuk bisa 

berkomunikasi dengan 

pemancarnya, sehingga 

emisi gelombang radio 

yang 

dikeluarkan lebih besar. 

   

 

Ide Utama 

Pada tahun 2000, Laporan 

Stewart (sebuah laporan 

Inggris) menemukan tidak 

Bila dalam 

keadaan siap pakai 

jauhkan posisi HP 

dari tubuh kamu. 

Jangan membeli HP dengan 

angka “SAR”1 yang tinggi. 

Angka ini berarti HP itu 

mengeluarkan radiasi yang 

lebih banyak. 



Panduan Penyusunan Soal Standar Internasional  

@2015, Direktorat Pembinaan SMA                                                                                                                              12 

  

 HARUS JANGAN 

adanya persoalan kesehatan 

yang disebabkan oleh HP, 

tetapi laporan itu meminta 

untuk tetap berhati-hati, 

terutama bagi para remaja, 

sampai penelitian lebih 

lanjut dilakukan. Laporan 

selanjutnya pada tahun 2004 

mendukung hasil penelitian 

terdahulu. 

 

 

 

Belilah HP dengan 

“waktu bicara” 

yang lama. Hal ini 

lebih efisien, dan 

memiliki emisi 

yang lebih rendah. 

Jangan membeli aksesori 

pelindung bila alat itu 

belum diuji keamanannya 

oleh 

pihak berwenang. 

 
 

Pertanyaan 2: KEAMANAN HP 

Apa maksud yang terkandung di dalam ide utama? 

A. Memaparkan bahaya menggunakan HP. 

B. Menyampaikan bahwa perdebatan mengenai keamanan HP masih berlangsung. 

C. Memaparkan tindakan-tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh para pemakai 

HP. 

D. Menyampaikan bahwa tidak ada persoalan kesehatan yang ditimbulkan oleh HP. 

Keterangan  

Level : 4 
Situasi : Educational   
Jenis Teks  : Exposition (ekspositori) 
Kompetensi : Mengintegrasikan dan menginterpretasikan: 

membentuk pemahaman yang luas, 
mengenali maksud suatu bagian (dalam 
tabel)di dalam suatu bacaan ekspositori. 

Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : B 
 
 
 
 
Pertanyaan 6: KEAMANAN HP 

Perhatikan poin 3 pada kolom “Tidak” pada tabel. Dalam konteks ini, kira-kira apa yang 

menjadisalah satu faktor dari “faktor-faktor lain” tersebut? Berikan alasan untuk 

jawabanmu! 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................ 

............................................................................................................

.............. 
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Keterangan  

Level : 3 
Situasi : Public   
Jenis Teks  : Argumentation 
Kompetensi : Merefleksikan dan mengevaluasi: 

merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan, 
menggunakan pengetahuan sebelumnya 
untuk merefleksikan informasi yang disajikan 
pada bacaan. 

Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi   

Kunci Jawaban  : Faktor-faktor lain misalnya: stres, terlalu 
lama nonton TV, kerja pada komputer, tidak 
terbiasa bekerja di ruang ber-AC. 

 

BALON 

 
 

Rekor Tertinggi 

21.0000 m 

Berat: 1800 kg 

Ukuran: 453.000 m3 

(balonudara panas 

biasa 481 m3) 
New Delhi 

Balon udara panas dengan rekor tertinggi 

Seorang pilot India bernama Vijaypat Singhania memecahkan rekor balon 

udara panas tertinggi pada 26 November 2005.Dia merupakanorang pertama 

menerbangkan balon pada ketinggian 21.000 m di atas permukaan laut. 

Balon naik ke 

arah laut. 

Ketika 

bertemu 

dengan arus 

jet, balon itu. 

dibawa 

kembali ke 

atas daratan. 

Tinggi 

49 m 

Ukuran balon 

udara panas 

konvensional  

Celah di 

samping 

dapat dibuka 

untuk 

mengeluarkan 

udara panas 

untuk turun 

Bahan: 

Nilon 

Penggelembungan:2,5 jam Jumbo jet:10.000 m 

Temperatur: 

–95 °C 

Rekorsebelumnya 

19.800 m 

Oksigen: hanya 4% 

dari yangtersedia di 

permukaan tanah 

Ruang kabin tertutup rapat 

dengan beberapa jendela 

Gondola:Tinggi: 2,7 m 

Lebar: 1,3 m Mumbai 

Perkiraaandaerah 

pendaratan 483 km 

Konstruksi aluminium, 

sepertipesawat udara 

Vijaypat Singhania 

menggunakan pakaian 

astronot selama terbang. 
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Pertanyaan 6: BALON 

Mengapa terdapat dua gambar balon? 

A. Untuk membandingkan ukuran balon Singhania sebelum dan sesudah 
digelembungkan. 

B. Untuk membandingkan ukuran balon Singhania dengan balon udara panas lainnya. 
C. Untuk memperlihatkan bahwa balon Singhania kelihatan kecil dari daratan. 
D. Untuk memperlihatkan bahwa balon Singhania hampir bertabrakan dengan balon 

lainnya. 

Keterangan  

Level : 2 
Situasi : Public   
Jenis Teks  : Description 
Kompetensi : Merefleksikan dan mengevaluasi: 

merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan, 
mengetahui tujuan diberikannya ilustrasi 
terkait di dalam sebuah bacaan deskriptif 
bergambar. 

Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi   

Kunci Jawaban  : B 
 
 

THE PLAY’S THE THING 

 
 
 
 
5 

Terjadi di sebuah kastil di tepi 
pantai di Italia. 

Kegiatan Pertama 

Hiasan ruang tamu istana di tepi 
pantai itu sangat bagus. Pintunya 
berada di sebelah kanan dan kiri. 
Ruang untuk duduk-duduk terletak 
di tengah-tengah panggung: sofa, 
meja dan dua kursi. Terdapat 
sebuah jendela lebar di belakang. 
Malam penuh bintang. Panggung 
terlihat gelap. Ketika tirai terbuka 
ke atas, kita mendengar 
percakapan antara seorang laki-
laki dari pintu samping kiri.  

65 Kami baru saja tiba dariruang 
makan di mana kami telah 
menikmati makan malam 
dengan enak dan minum dua 
botol sampanye. 

10 
 
 
 
 
 
15 

Pintu terbuka, tiga pria yang 
mengenakan baju putih dan celana 
hitam masuk. Salah seorang 
diantaranya segera menyalakan 
lampu. Mereka berjalan diam-diam 
menuju meja. Mereka duduk 
bersama, GAL duduk di kursi 
sebelah kiri, TURAI di kursi 
sebelah kanan, dan ADAM duduk di 
sofa tengah. Suasana hening 
terjadi cukup lama. 

GAL: 
Mengapa kau begitu terlarut dalam 
pikiran? 

70 Nama saya Sándor TURAI, 
Saya seorang penulis drama, 
saya sudah menulis drama 
selama 
tiga puluh tahun, itu profesi 
saya. Titik. 
Giliran Anda. 

GAL 
Berdiri. Nama saya GAL, aku 
juga 
dramawan. Saya menulis drama 
juga, semuamereka ada 
dalamkelompok ini. 

20 TURAI 75 Kami adalah dua penulis naskah 
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Saya berpikir tentang bagaimana 
sulitnya memulai suatu 
permainan. Untuk 
memperkenalkan semua karakter 
dasar ketika mereka menjadi 
bintang. 

terkenal. Semuaposter 
pertunjukan teater komedi dan 
operet terbaik membaca: 
ditulis oleh GAL dan TURAI. 
Tentu,ini adalah profesi saya 
juga. 

25 ADAM 
Saya menduga hal itu pasti sangat 
sulit. 

TURAI 
Itu sangat terburu-buru. 
Permainan segera dimulai. 
Penonton terdiam. Aktor naik ke 
atas panggung, aksipun dimulai. 

80 GAL dan TURAI 
Bersama. Dan laki-laki muda 
ini... 

ADAM 
Berdiri. Laki-laki muda ini 
adalah jika kamu mengizinkan, 
saya adalah Albert ADAM 
berumur 25 tahun, seorang 
komposer. 

30 Ini kekekalan, kadang kala 
seperempat jam sebelum 
penonton tahu siapa danapa yang 
akan terjadi pada mereka, 
entahlah. 

85 Saya mengaransemen musik 
jenis ini, untuk operet terbaru 
mereka. Ini adalah pekerjaan 
pertama saya di panggung. 
Keduamalaikat tua telah 
mempertemukan saya dan 
sekarang,dengan bantuan 
mereka, saya ingin menjadi 
terkenal. 
Mereka membuat saya 
diundang ke istana ini. 

35 GAL 
Cukup aneh pikiranmu. Tidak 
bisakahkamu melupakan 
profesimubarang satu menit? 
 
TURAI 
Itu tidak dapat dilakukan. 
 

90 Mereka menemukan saya 
dengan gaun-mantel dan 
tuksedo (baju putih&celana 
hitam) buatan. Dengan kata 
lain saya sangat miskin dan 
tidak dikenal, untuk saat 
ini.Selain itu saya seorang anak 
yatim piatu dan saya 
dibesarkan oleh nenek saya. 
Namun sekarang nenek saya 
sudah meninggal. 

40 GAL 
Belum setengah jam berlalu tanpa 
dirimumembahas teater, aktor, 
bermain. Masih ada hal lain di 
dunia ini. 

TURAI 
Tidak ada. Saya  seorang pemain 
drama. Itu tekad saya. 

95 Saya sebatang kara. Saya tidak 
memiliki nama dan juga tidak 
memiliki uang. 

TURAI 
Tetapi kamu masih muda. 

GAL 
Dan berbakat. 

45 GAL 
Kamu tidak harus menjadi budak 
profesimu. 

TURAI 
Jika kamu tidak menguasai hal itu, 
kamu akan menjadi budaknya. 

100 ADAM 
Saya senang berkarir bernyani 
solo.  

TURAI 
Anda seharusnya tidak 
menambahkan itu. Semua 
penonton akanmengetahuinya 
pula. 

50 Tidak ada jalan tengah. 
Percayalah, itu bukan lelucon 
untuk memulai bermain dengan 
baik. Ini adalah salah satu masalah 
terberat dinamika panggung, 
untuk memperkenalkan karakter 
kamu. 

105 Mereka semua duduk. 

TURAI 
Sekarang, tidakkah ada cara 
yang paling mudah untuk 
memulai permainan ini? 

55 Mari kita lihat adegan ini di sini, 
tiga dari kita. Tiga pria berbaju 

110 GAL 
Jika kita diizinkan untuk 



Panduan Penyusunan Soal Standar Internasional  

@2015, Direktorat Pembinaan SMA                                                                                                                              16 

  

putih dan bercelana hitam, 
mengatakan mereka 
tidakmasuk ruangan di benteng 
agung ini,melainkan panggung, 
tepat ketika permainan dimulai. 

melakukan ini, maka akan 
memudahkan kita untuk 
menulis permainan. 

TURAI 
Percayalah padaku, itu tidak 
susah. Pikirkanlah semua 
seperti... 

60 Mereka harus mengobrol tentang 
seluruh topik menarik sampai 
muncul siapa kita. 

Bukankah akan lebih mudah untuk 
memulai semua ini dengan berdiri 
dan 
memperkenalkan diri? Berdiri. 
Baiklah. Selamat malam. 

115 GAL 
Baik, baik, baik. Jangan 
memulai pembicaraan tentang 
teater lagi. Aku muakdengan 
itu. Kita akan bicara besok, 
jika Anda mau. 

"THE PLAY’S THE THING" adalah awal dari sebuah drama oleh dramawan 
Hungaria Ferenc Molnar. 

 
 
Pertanyaan 3: THE PLAY’S THE THING 

Bagaimanakah karakter tokoh-tokoh dalam drama itu sebelum tirai naik? 

Keterangan  
Level : 6 
Situasi : Personal 
Jenis Teks  : Narration 
Kompetensi : Mengintegrasikan dan menginterpretasikan: 

mengembangkan interpretasi. 
Domain 
Kognitif  

: Mengkreasi    

Kunci 
Jawaban  

: • Mereka baru saja makan malam dan minum 
sampanye. 

• "Kami baru saja tiba dari ruang makan di mana 
kami makan malam sangat puas." [Kutipan 
langsung] 

• "Sebuah makan malam sangat luar biasa dan 
minum dua botol sampanye." [Kutipan langsung] 

• Makan malam. 
• Minum sampanye. 
• Makan malam dan minum. 
• Mereka berada di ruang makan. 

Deskripsi   Pertanyaan mengacu pada apa karakter, bukan 
apa yang dilakukan aktor "sebelum tirai naik". Hal 
ini berpotensimembingungkan. 

 

RUMAH KACA 

Bacalah teks dan jawab pertanyaan yang mengikutinya! 

EFEK RUMAH KACA: FAKTA ATAU FIKSI? 

Makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya.Energi yang menopang 
kehidupan di bumi berasal dari matahari, yang memancarkan energi ke dalam ruang 
angkasa karena sangat panas.Sebagian kecil dari energi ini mencapai bumi. 
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Atmosfer bumi bertindak sebagai selimut pelindung di atas permukaan planet kita, 
mencegah suhu yang bervariasi yang akan terdapat di dunia tanpa udara. 

Sebagian besar energi radiasi yang berasal dari matahari menembus atmosfer bumi.Bumi 
menyerap sebagian energi ini, dan sebagian dipantulkan kembali dari permukaan 
bumi.Sebagian dari pantulan energi ini diserap oleh atmosfer. 

Sebagai  akibatnya, suhu rata-rata di atas permukaan bumi lebih tinggi daripada jika 
tidak ada atmosfer. Atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca, 
sehingga muncul istilah efek rumah kaca. 

Efek rumah kaca menjadi lebih sering dibicarakan selama abad ke-20. 

Fakta menunjukkan bahwa suhu rata-rata atmosfer bumi telah naik. Dalam berbagai 
surat kabar dan majalah, kenaikan emisi karbondioksida seringkali disebut sebagai 
penyebab utama kenaikan suhu pada abad ke-20. 

Seorang siswa bernama Andre tertarik akan hubungan yang mungkin antara suhu rata-
rata atmosfer bumi dan emisi karbon dioksida di bumi. 

Di perpustakaan ia menjumpai dua grafik berikut ini. 

 

 

 

Dari kedua grafik tersebut Andre menyimpulkan bahwa sudah pasti kenaikan suhu rata-
rata dari atmosfer bumi disebabkan oleh kenaikan emisi karbon dioksida. 

 

Pertanyaan 4: RUMAH KACA 

Siswa lain, Jeanne, tidak setuju dengan kesimpulan Andre. Ia membandingkan kedua 
grafik itu dan mengatakan bahwa beberapa bagian dari kedua grafik tersebut tidak 
mendukung kesimpulan Andre. 
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Berikan sebuah contoh bagian grafik yang tidak mendukung kesimpulan Andre. Jelaskan 
jawabanmu! 

............................................................................................................

.............. 

............................................................................................................

.............. 

............................................................................................................

.............. 

Keterangan  

Level : 5 
Situasi : Educational-Environment 
Jenis Teks  : Exposition 
Kompetensi : Mengintegrasi dan menginterpretasi: suatu 

informasi berdasarkan analisis dan evaluasi 
terhadap informasi yang diberikan. 

Domain 
Kognitif  

: Evaluasi 

Kunci 
Jawaban  

: Mengacu pada satu bagian tertentu dari kedua 
grafik yang kurvanya tidak sama-sama turun atau 
sama-sama naik dan memberikan penjelasan yang 
sesuai. 

• Sekitar tahun 1900-1910 CO2 naik, sedangkan suhu 
turun. 

• Tahun 1980-1983 karbon dioksida turun dan suhu 
naik. 

• Suhu pada tahun 1800-an agak sama tetapi grafik 
pertama terus naik. 

• Antara tahun 1950 dan 1980 suhu tidak naik tetapi 
CO2 naik. 

• Dari tahun 1940 hingga 1975 suhu tetap agak 
sama tetapi emisi karbon dioksida menunjukkan 
kenaikan tajam. 

• Dari tahun 1860 hingga 1900 karbon dioksida 
menaik teratur (tak bergelombang), sedangkan 
garis suhu sangat bergelombang. 

• Pada tahun 1940 suhu jauh lebih tinggi daripada 
tahun 1920, dan emisi karbondioksidanya serupa. 

2. Literasi Matematika 

Literasi matematika PISA, merupakan kemampuan seseorang untuk 

memformulasi, menerapkan, dan menginterpretasikan matematika pada 

beragam konteks dan situasi masalah. Termasuk bernalar matematika, 

menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta dan alat bantu matematika 

untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. 

Kemampuan dasar processing (memproses) matematika dalam PISA, terdiri atas 3 

(tiga)sebagai berikut. 
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a. Formulate, yaitu kemampuan memformulasikan, mengenal dan 

mengidentifikasi struktur matematika yang meliputi berbagai kemampuan 

sebagai berikut. 

• Mengidentifikasi aspek-aspek matematika dari masalah pada konteks 

dunia nyata dan mengidentifikasi variabel yang signifikan; 

• Mengenal struktur matematika (termasuk keteraturan, hubungan, dan 

pola) dalam situasi masalah; 

• Menyederhanakan masalah agar dapat dianalisis menggunakan konsep 

matematika; 

• Mengidentifikasi kendala dan asumsi pada setiap model matematika dan 

penyederhanaan masalah; 

• Merepresentasikan situasi matematis menggunakan variabel yang tepat, 

simbol, diagram, dan model standar; 

• Merepresentasikan masalah dengan cara yang berbeda, termasuk 

mengorganisir sesuai dengan konsep-konsep matematika dan 

membuatasumsi yang tepat; 

• Memahami dan dapat menjelaskan hubungan antara bahasa dan konteks 

khusus masalah; 

• Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika; 

• Mengenal aspek masalah yang diketahui atau konsep-konsep matematika, 

fakta, atau prosedur; dan 

• Menggunakan teknologi (seperti spreadsheet atau fasilitas list pada 

kalkulator grafik) untuk menggambarkan hubungan matematis dengan 

masalah kontekstual. 

b. Employ, yaitu kemampuan menerapkan konsep-konsep matematika meliputi 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 

• Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi 

matematika; 

• Menggunakan simbol-simbol matematika, termasuk teknologi untuk 

membantu mencari solusi yang tepat atau perkiraan; 

• Menerapkan fakta matematika, aturan, algoritma, dan struktur 

matematika untuk menemukan solusi; 

• Memanipulasi angka, data dan informasi grafis dan statistik, ekspresi 

aljabar dan persamaan, serta representasi geometris; 

• Membuat diagram matematika, grafik, dan konstruksi serta penggalian 

informasi matematika; 
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• Menggunakan dan beralih di antara representasi yang berbeda dalam 

proses mencari solusi; 

• Membuat generalisasi berdasarkan hasil penerapan prosedur matematika 

untuk menemukan solusi; dan 

• Merefleksikan argumen matematika, menjelaskan dan menyimpulkan hasil 

matematika. 

c. Interpreting, yaitu kemampuan menginterpretasikan meliputi kemampuan 

merefleksi penyelesaian masalah matematika dan menafsirkan hasil tersebut 

kedalam konteks masalah. Kemampuan menginterpretasikan, terdiri atas 

berbagai kemampuan sebagai berikut. 

• Menafsirkan hasil matematika kembali ke dalam konteks dunia nyata; 

• Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam konteks masalah dunia 

nyata; 

• Memahami bagaimana dampak hasil perhitungan dan prosedur matematis 

atau model terhadap masalah dunia nyata, membuat penilaian 

kontekstual terhadap masalah nyata; 

• Menjelaskan mengapa hasil perhitungan matematika atau kesimpulan 

yang diambil, sesuai atau tidak dengan konteks masalah; 

• Memahami cakupan dan batasan konsep-konsep matematika dan 

solusinya; dan 

• Mengkritisi dan mengidentifikasi batasan-batasan model yang digunakan 

untuk memecahkan masalah. 

Materi matematika (mathematical content knowledge) yang diujikan dalam 

PISA, adalah sebagai berikut. 

a. Change and relationships, yaitu mengubah bentuk dan memanipulasi 

hubungan terkait dengan persamaan dan fungsi, serta menciptakan, 

menafsirkan, dan menerjemahkan hubungan antara simbol dan grafis. 

Perubahan bentuk dan hubungan dapat dilakukan dalam setting yang luas 

seperti pertumbuhan organisme, musik, siklus musim, cuaca, pola, tingkat 

pekerjaan dan kondisi ekonomi.  

b. Space and Shape, yaitu materi yang terkait dengan bentuk dan ruang, 

meliputi berbagai fenomena antara lain: pola, sifat objek, posisi dan 

orientasi, representasi objek, informasi visual, navigasi dan interaksi yang 

dinamis dengan bentuk nyata. Bangun ruang berfungsi sebagai landasan 

penting untuk pembahasan ruang dan bentuk, tetapi kategori tersebut dapat 

dikembangkan melampaui geometri tradisional, meliputi makna dan metode, 



Panduan Penyusunan Soal Standar Internasional  

@2015, Direktorat Pembinaan SMA                                                                                                                              21 

  

menggambar pada unsur-unsur bidang matematika lainnya seperti visualisasi 

spasial, pengukuran dan aljabar. Misalnya, bentuk dapat berubah, dan titik 

dapat bergerak sepanjang lokus, sehingga membutuhkan konsep fungsi. 

Manipulasi dan interpretasi bentuk dalam pengaturan yang menarikdapat 

berupa software geometri dinamis misalnya Global Positioning System (GPS 

merupakan perangkat lunak yang termasuk dalam konten kategori ini. 

c. Quantity, yaitu materi tentang kuantitas merupakan aspek matematika yang 

paling luas penggunaannya dalam penyelesaian masalah matematika di dunia 

nyata. Menggabungkan kuantitas sifat-sifat objek, hubungan, situasi dan 

entitas di dunia, memahami berbagai representasi, menilai interpretasi dan 

argumen berdasarkan kuantitas. Kuantifikasi meliputi pemahaman 

pengukuran, jumlah, besaran, unit/satuan, ukuran relatif, trend dan pola 

numerik. Aspek penalaran kuantitatif seperti manipulasi angka, keistimewaan 

dalam perhitungan, estimasi dan penilaian kewajaran hasil merupakan inti 

dari literasi matematika relatif terhadap kuantitas. 

d. Uncertainty and Data,yaitu kategori materi ketidakpastian dan data. 

Kemampuan memahami variasi tempat, mengenal ketidakpastian, kesalahan 

dalam pengukuran, dan memahami teori kemungkinan (peluang). 

Permasalahan ketidakpastian juga dapat terjadi dalam prediksi ilmiah, hasil 

jajak pendapat, ramalan cuaca, dan model ekonomi. Termasuk variasi dalam 

proses manufaktur, nilai ujian dan temuan survei. Dalam domain probabilitas 

dan statistik menyediakan data secara formal untuk menggambarkan, 

pemodelan, dan menafsirkan fenomena ketidakpastian untuk membuat 

kesimpulan. 

Dalam literasi matematika terdapat 4 konteks utama yang digunakan sebagai 

stimulus sebagai berikut. 

a. Personal. Konteks personal pada kegiatan diri sendiri adalah individu, 

keluarga atau kelompok teman sebaya. Jenis-jenis konteks yang dapat 

dianggap konteks personal misalnya persiapan makanan, belanja, games, 

kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, wisata, penjadwalan 

pribadi dan keuangan pribadi. 

b. Occupational. Konteks pekerjaan yang difokuskan pada dunia kerja, yaitu 

pekerjaan yang melibatkan (namun tidak terbatas pada) hal-hal seperti 

mengukur, biaya dan pemesanan bahan untuk bangunan, gaji, akuntansi, 

kontrol kualitas, penjadwalan/persediaan, desain/arsitektur dan pekerjaan 

lain terkait dengan pengambilan keputusan. 
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c. Societal. Kategori masyarakat terfokus pada satu komunitas (baik lokal, 

nasional maupun global). Konteks mungkin melibatkan (namun tidak terbatas 

pada) hal-hal seperti sistem voting, angkutan umum, pemerintah, kebijakan 

masyarakat, demografi, iklan, statistik dan ekonomi nasional. Meskipun 

individu yang terlibat dalam semua hal-hal ini secara pribadi, dalam kategori 

konteks sosial fokus masalah adalah pada perspektif masyarakat. 

d. Scientific. Kategori ilmiah berkaitan dengan penerapan matematika untuk 

ilmu-ilmu alam dan isu-isu/topik yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Konteks termasuk (namun tidak terbatas pada) daerah karena 

cuaca atau iklim, ekologi, obat-obatan, ilmu ruang, genetika, pengukuran 

dan dunia matematikaitu sendiri. 

Hubungan antara kemampuan dasar matematika, aktivitas dan tingkat 

kesukaran butir soal. 

Tingkat kesukaran empiris butirsoal dapat diperoleh dengan memperhitungkan 

aspek-aspek kemampuan dasar matematika dan banyaknya aktivitas (langkah-

langkah penyelesaian) yang diperlukan untuk penyelesaian masalah. Butir soal 

yang sangat mudah hanya memerlukan sedikit langkah penyelesaian dan 

kemampuan dasar, sedangkan butir yang paling sukar memerlukan lebih banyak 

langkah penyelesaian dan kemampuan dasar matematika yang lebih kompleks 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.Tingkat kesukaran tergantung pada 

banyaknya aktivitas dan kemampuan dasar matematika yang diperlukan. Berikut 

ini akan diuraikan hubungan 7 (tujuh) kemampuan dasar matematika dan 

banyaknya aktivitas terhadap tingkat kesukaran butir soal. 

a. Communication. Kemampuan berkomunikasi peserta tes sangat 

mempengaruhi level dan tingkat kemampuan peserta tes untuk 

menyelesaikan permasalahan. Misalnya aspek reseptif komunikasi, yaitu 

faktor-faktor yang meliputi panjang dan kompleksitas teks yang dibaca dan 

ditafsirkan, pengenalan terhadap ide-ide atau informasi yang disajikan dalam 

teks atau objek, sejauh mana informasi yang diperlukan sesuai dengan 

kebutuhan, apakah informasi tersebut sesuai dengan urutan proses berpikir 

yang diperlukan untuk menafsirkan dan menggunakan informasi seperti teks, 

grafik, diagram, dan tabel. Untuk aspek ekspresif komunikasi tingkat 

kompleksitas rendah, hanya menuntut penyediaan jawaban numerik. 

Sebaliknya untuk pertanyaan dengan tingkat kesukaran tinggi, memerlukan 

penjelasan lisan atau tertulis serta pembuktian terhadap hasil juga 
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diperlukan. Dengan demikian, kemampuan mengomunikasikan ide-ide atau 

gagasan harus tinggi. 

b. Mathematising. Dalam beberapa kasus, proses matematisasi tidak 

diperlukan, karena permasalahannya sudah dinyatakan dalam bentuk yang 

cukup matematis, atau model matematika dari situasi nyata cukup eksplisit 

untuk memecahkan masalah. Sebaliknya pada butir dengan tingkat kesukaran 

tinggi, kemampuan matematisasi yang lebih tinggi sangat diperlukan 

manakala permasalahan dimunculkan dalam bentuk stimulus yang sangat 

kompleks karena harus menafsirkan dan menerjemahkan langsung dari situasi 

kedalam model matematika (misalnya struktur dan konseptualisasi situasi 

dengan cara yang relevan, mengidentifikasi dan memilih variabel yang 

relevan, melakukan pengukuran yang relevan, dan/atau membuat diagram). 

c. Representation.Walaupun merepresentasi merupakan kemampuan dasar 

matematika terendah, tetapi kemampuan ini sangat diperlukan ketika 

permasalahan disajikan dalam bentuk situasi yang kompleks. Misalnya 

permasalahan disajikan dalam bentuk kombinasi beberapa situasi baik dalam 

bentuk grafik, tabel, atau diagram tertentu. Kesuksesan peserta tes untuk 

menjawab permasalahan yang diberikan sangat tergantung pada kemampuan 

representasi dan menginterpretasi yang tinggi dari stimulus yang disajikan. 

d. Reasoning and argument, untuk permasalahan yang mudah hanya 

memerlukan sedikit penalaran dan argumen. Pada permasalahan dengan 

kompleksitas yang lebih tinggi (butir dengan tingkat kesukaran tinggi), 

memerlukan sejumlah penalaran dan kemampuan berargumen, kemampuan 

menghubungkan informasi yang berbeda menjadi sebuah pengertian yang 

memerlukan banyak langkah penyelesaianmelalui proses penalaran. 

Disamping itu, permasalahan yang kompleks memerlukan kemampuan 

mensintesa dan mengevaluasi sebuah informasi sehingga peserta tes akhirnya 

dapat mengkreasi sebuah kesimpulan berdasarkan alur berpikir yang 

memerlukan aspek penalaran dan argumen yang tinggi. 

e. Devising strategies for solving problems. Ada kalanya suatu permasalahan 

disajikan dalam bentuk sederhana, sehingga tidak memerlukan banyak 

pertimbangan untuk pemilihan strategi penyelesaian. Sebaliknya pada 

permasalahan yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, memerlukan 

banyak pertimbangan dalam memilih solusi yang tepat dan efisien. Selain itu 

dibutuhkan kemampuan untuk merancang dan membangun strategi baru yang 

tidak lazim digunakan orang yang disintesa dari beberapa strategi yang sudah 
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ada sebelumnya. Dalam tahapan mensintesa beberapa strategi yang sudah 

ada tersebut, diperlukan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan untuk 

melakukan evaluasi terhadap beberapa strategi sebelumnya, memungkinkan 

seseorang dapat menciptakan rancangan strategi baru untuk memecahkan 

masalah. 

f. Using symbolic, formal and technical language and operations. Kebutuhan 

kemampuan dasar ini sangat bervariasi dalam berbagai permasalahan. Dalam 

butir soal yang mudah, hanya sedikit aturan matematika atau simbol 

matematika yangdiperlukan di luar perhitungan aritmatika dasar, karena 

hanya beroperasi dengan angka-angka kecil atau mudah serta menggunakan 

bahasa yang sederhan. Untuk butir soal dengan kesulitan yang tinggi 

memerlukan kemampuan penggunaan simbol matematika yang tinggi ditandai 

oleh kebutuhan untuk penggunaan eksplisit dan manipulasi simbol-simbol 

(misalnya pada aljabar dengan menata ulang rumus), atau penggunaan multi 

aturanmatematika, definisi, konvensi, prosedur atau formula menggunakan 

kombinasi beberapa hubungan atau konsep simbolis. 

g. Using mathematical tools. Pada butir-butir yang memerlukan perhitungan 

sederhana, kemampuan penggunaan alat bantu matematika tidak begitu 

penting. Tingginya tingkat kemampuan menggunakan alat yang melibatkan 

urutan proses, atau menghubungkan informasi yang berbeda dalam situasi 

masalah yang kompleks akan muncul ketika permasalahan disajikan dengan 

tingkat kesukaran tinggi.  

Level Kompetensi Matematika PISA dan Contoh Soal 

Level Karakter Pertanyaan Pada Level Kompetensi Contoh soal 

6 Mampu menyusun konseptualisasi, 
menggeneralisasi,dan menggunakan 
informasi untukmenginvestigasi dan 
memodelkan situasikompleks. 

Helen 
Pengendara 
Sepeda P3 

5 Mampu mengembangkan dan bekerja 
dengansituasi kompleks, mengidentifikasi 
keterbatasanmodel dan menspesifikasi 
berbagai asumsi. Selain itu juga dapat 
memilih,membandingkan dan mengevaluasi 
strategipemecahan masalah dengan konsep 
matematika. 

Mendaki Gunung 
Fuji P3 

4 Peserta didik mampu bekerja secara efektif 
dengan modeleksplisit untuk situasi konkrit 
yang kompleks.peserta didik mampu memilih 
dan mengintegrasikanberbagai simbol. 

Pilih Mobil Yang 
Mana? P3 

3 Peserta didik dapat menyelesaikan 
permasalahan yangmelibatkan prosedur yang 
jelas termasukpemecahan masalah secara 
konsekuensial. 

Helen 
Pengendara 
Sepeda P2 

2 Peserta didik mampu menginterpretasi dan Mendaki Gunung 
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Level Karakter Pertanyaan Pada Level Kompetensi Contoh soal 

mengenalsituasi yang hanya memerlukan 
inferensi langsung.Mampu mengekstrak 
informasi yang relevan darisatu sumber saja. 

Fuji P1 

1 Mampu menjawab pertanyaan yang 
melibatkankonteks familiar dengan semua 
informasi relevantelah tersedia dan 
pertanyaannya terdefinisidengan jelas. 

Tangga Lagu P2 

Berikut ini disajikan contoh-contoh soal untuk literasi matematika PISA 2012. 

TANGGA LAGU 

Pada bulan Januari, kelompok musik 4U2Rock dan The Kicking Kangaroosmengeluarkan 
CD baru mereka. Pada bulan Februari, kelompok musik No One’sDarling dan The 
Metalfolkies menyusul. Grafik berikut menggambarkan hasilpenjualan CD dari bulan 
Januari sampai dengan Juni. 

 

 

Pertanyaan 2: TANGGA LAGU 

Pada bulan apakah kelompok musik No One’s Darling menjual CD lebih banyak 
darikelompok musik The Kicking Kangaroos untuk pertama kalinya? 

A. Tidak pernah 
B. Maret 
C. April 
D. Mei 

Keterangan  

Level : 1 
Kompetensi  : Membaca grafik batang dan 

membandingkan ketinggian dua batang 
Topik : Uncertainty and data 
Proses  : Interpretasi 
Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : C. April 
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MENDAKI GUNUNG FUJI 

Gunung Fuji adalah gunung api tidak aktif yang terkenal di Jepang.Gunung Fuji hanya 
dibuka untuk pendakian oleh masyarakat umum mulai 1 Juli sampai 27 Agustus setiap 
tahun.Sekitar 200.000 orang mendaki Gunung Fuji dalam kurun waktu tersebut. 

 

Pertanyaan 1: MENDAKI GUNUNG FUJI 

Berapa jumlah rata-rata orang yang mendaki Gunung Fuji setiap hari? 

A. 340 
B. 710 
C. 3.400 
D. 7.100 
E. 7.400 
 
 
Keterangan  
 
Level : 2 
Kompetensi  : Mengidentifikasi rata-rata jumlah 

pendaki  per haripada periode waktu 
tertentu (sesuai tanggal yang 
diberikan). 

Topik : Quantity 
Proses  : Memformulasikan  
Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : D. 3.400 
 

Pertanyaan 3: MENDAKI GUNUNG FUJI 
 
Toshi memakai pedometer untuk menghitung langkah-langkahnya dalam perjalanan 
sepanjang jalan Gotemba. Pedometernya menunjukkan bahwa ia telah berjalan 22.500 
langkah. 

Berapa perkiraan rata-rata panjang langkah Toshi dalam jarak 9 kmsepanjang jalan 
Gotemba? Berikan jawaban kamu dalam satuan centimeter (cm). 

Jawaban: ......................................... cm. 

 
Keterangan  

Level : 5 
Kompetensi  : Membagi ukuran panjang yang diberikan 

dalam km dengan jumlah tertentu dan 
menyatakan hasil bagi dalam cm. 

Topik : Quantity 
Proses  : Employ (menggunakan): formulasi  

matematika untuk menarik suatu 
kesimpulan.  

Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : 40  
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HELEN PENGENDARA SEPEDA (M) 

 

Helen baru saja memiliki sepeda baru.Sepedanya mempunyai speedometer pada gagang 
kemudi. 

Speedometer tersebut dapat memberitahu Helen jarak yang telah ditempuh dan 
kecepatan rata-rata untuk suatu perjalanan. 

Pertanyaan 2: HELEN PENGENDARA SEPEDA (M) 

Helen menempuh 6 km ke rumah bibinya. Speedometernya menunjukkan bahwa 
kecepatan rata-ratanya adalah 18 km/jam untuk perjalanan tersebut. 

Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 

A. Helen menghabiskan 20 menit untuk sampai ke rumah bibinya. 
B. Helen menghabiskan 30 menit untuk sampai ke rumah bibinya. 
C. Helen menghabiskan 3 jam untuk sampai ke rumah bibinya. 
D. Tidak dapat disimpulkan berapa lama waktu yang dihabiskan oleh Helen untuk 

sampai ke rumah bibinya. 

Keterangan  

Level : 3 
Kompetensi  : Menentukan waktu perjalanan, bila diberikan 

rata-rata kecepatan dan jarak tempuh. 
Topik : Change and relationships 
Proses  : Employ (menggunakan): formulasi  

matematika untuk menarik suatu 
kesimpulan.  

Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi   

Kunci Jawaban  : A 
 
 

Pertanyaan 3: HELEN PENGENDARA SEPEDA (M) 

Helen mengendarai sepedanya dari rumah menuju sungai, dengan jarak tempuh 4 km. 
Dia pulang menggunakan route yang lebih pendek yaitu 3 km. Perjalanan ini hanya 
memerlukan waktu 6 menit. 

Berapakah kecepatan rata-rata Helen, dalam km/jam untuk perjalanan ke sungai dan 
pulang kembali? 

Kecepatan rata-rata perjalanan Helen: ..........................km/jam. 

Keterangan  

Level : 6 
Kompetensi  : Menentukan kecepatan rata-rata perjalanan 
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dengan dua rute yang berbeda dan waktu 
yang dibutuhkan diketahui. 

Topik : Change and relationships 
Proses  : Employ, menggunakan formulasi  

matematika untuk menarik suatu 
kesimpulan.  

Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi   

Kunci Jawaban  : 28 

PILIH MOBIL YANG MANA? 

 

 

 

 

Kristina baru saja mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) dan ingin membeli mobil 
untuk pertama kali. 

Tabel di bawah ini menunjukkan spesifikasi dari empat mobil dari toko mobil terdekat. 

 

 

Pertanyaan 3: PILIH MOBIL YANG MANA 

Kristina akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2,5% untuk mengiklankan mobil sebagai 
pembayaran pajak. 

Berapa besar biaya pajak untuk Alpha? 

Besarnya pajak tambahan: ..................................................... 

Keterangan  

Level : 4 
Kompetensi  : Menentukan kecepatan rata-rata perjalanan 

dengan dua route yang berbeda dan waktu 
yang dibutuhkan diketahui. 

Topik : Quantity 
Proses  : Employ (menggunakan): formulasi  

matematika untuk menarik suatu 
kesimpulan.  

Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi   

Kunci Jawaban  : 120 
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3. Literasi Sains 

Literasi sains PISA, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk: a) 

memiliki pengetahuan sains dan menggunakan pengetahuan itu untuk 

menjelaskan fenomena alam, memperoleh pengetahuan baru, menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti ilmiah; b) memahami karakter literasi sains 

yang didefinisikan. PISA tidak hanya sebatas pemahaman konsep sains tetapi juga 

kemampuan untuk menerapkan sains dan berpikir ilmiah berdasarkan bukti. 

 

Karakteristik Literasi Sains 

Sesuai dengan definisi literasi sains, maka karakteristik asesmen PISA terdiri atas 

4 (empat) komponen yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Masing-

masing komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Konteks: mengenal situasi kehidupan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Konteks sains terdiri atas personal, sosial, dan global seperti: 

kesehatan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, dan 

pemanfaatan sains dan teknologi. 

b. Pengetahuan: memahami alam atas dasar pengetahuan ilmiah yang 

mencakup pengetahuan tentangalam, dan pengetahuan tentang ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Aspek-aspek pengetahuan terdiri atas: physical 

systems(sistem materi, perubahan kimia, reaksi kimia, gerak dan daya, 

energi), living systems(manusia, hewan, dan tanaman, ekosistem, biosfeer), 

earth and space systems(kebumian dan ruang angkasa), technology 

systems(ilmu pengetahuan dan teknologi). 

c. Kompetensi: menunjukkan kompetensi sains yang mencakup mengidentifikasi 

isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. 

d. Sikap: menunjukkan minat dalam ilmu pengetahuan, dukungan terhadap 

penyelidikan ilmiah, dan motivasi untuk bertindak secara bertanggung jawab 

terhadap, misalnya sumber daya alam dan lingkungan.  

Faktor-faktor yang menentukan tingkat kesukaran pertanyaan literasi sains 

a. Kompleksitas konteks. 

b. Tingkat familiarity ide/gagasan/materi sains, proses dan terminologi yang 

terkait. 

c. Panjang alur logika yang diperlukan untuk menanggapi pertanyaan yaitu 

jumlah langkah yang diperlukan untuk sampai pada suatu jawaban yang 
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memadai dan tingkat ketergantungan dari langkah satu dengan langkah 

sebelumnya. 

d. Sejauh mana ide-ide sains yang abstrak atau konsep yang diperlukan dalam 

mengkonstruksi jawaban. 

e. Tingkat penalaran, wawasan, dan kemampuan generalisasi yang terkait 

dalam pengambilan kesimpulan. 

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan tingkat kesukaran butir dalam kaitannya 

terhadap konteks, aspek kompetensi, dan domain pengetahuan, berikut ini 

dipaparkan karakteristik dua contoh pertanyaan PISA pada pengukuran literasi 

sains. 

a. Pertanyaan 5: RUMAH KACA adalah contoh dari butir yang sulit, terletak di 

Level 6 pada skala PISA. Pertanyaan ini menggabungkan dua aspek 

kompetensi, yaitu mengidentifikasi isu-isu ilmiah dan menjelaskan 

fenomena ilmiah. Sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah ini, 

siswa harus dapat mengidentifikasi perubahan dan variabel yang diukur, serta 

harus memiliki pemahaman yang cukup tentang metode penyelidikan ilmiah 

untuk mengenali pengaruh faktor-faktor lain. Kemampuan ini melibatkan 

kemampuan mengidentifikasi sejumlah konsep abstrak serta hubungan antar 

konsep, agar dapat menentukan apa“faktor lain" yang mungkin 

mempengaruhi hubungan antara suhu bumidan jumlah emisi karbondioksida 

di atmosfer. Dengan demikian, untuk bisa menjawab dengan benar, siswa 

harus memahami konsep/faktor-faktor lain yang dapat mengendalikan 

perubahan suhu bumi dan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

"sistem kebumian" untuk mengidentifikasi setidaknya salah satu faktor yang 

harus dikendalikan. Pengetahuan yang cukup tentang "kebumian" dianggap 

sebagai keterampilan ilmiah penting yang terkait, sehingga pertanyaan ini 

dikategorikan sebagai menjelaskan fenomena ilmiah. 

b. Berbeda dengan Pertanyaan 3: OLAHRAGA, merupakan contoh dari butir 

yang mudah, terletak di Level 1 pada skala literasi sains PISA. Untuk 

mendapatkan skor penuh (jawaban benar), siswa harus mampu mengingat 

pengetahuan tentang operasi otot dan pembentukan lemak dalam tubuh, 

terutama fakta bahwa ketika otot-otot itu digerakkan saat berolahraga. Otot 

mendapatkan peningkatan aliran darah dan lemak tidak terbentuk. 

Pengetahuan ini memungkinkan siswa dapat menerima pernyataan pertama 
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(jawaban Ya) pada pertanyaan multiplechoice kompleks ini dan menolak 

pernyataan yang kedua (jawaban Tidak).  

Level Kompetensi Sains PISA dan Contoh Soal 

Level 
Karakter Pertanyaan Pada Level 

Kompetensi 
Contoh soal 

6 Peserta didik secara konsisten mampu 
mengidentifikasi, menjelaskan dan 
mengaplikasikan pengetahuan sains dan 
berpikir sains dalam berbagai situasi yang 
kompleks. 

Rumah Kaca P5 

5 Peserta didik mempu mengidentifikasi 
unsur sains pada situasi yang kompleks, 
mengaplikasikan pengetahuan sains dan 
berfikir sains serta bisa memilih bukti 
ilmiah yang sesuai untuk menjawab 
permasalahan. 

Rumah Kaca P4 

4 Peserta didik mampubekerja secara efektif 
dengan isu dan situasi fenomena eksplisit 
serta mampu membuat inferensi tentang 
peran sains ataupun teknologi. 

Pakaian P1 

3 Peserta didik mampu mengidentifikasi isu-
isu ilmiah yang terdeskripsikan dengan 
jelas dalam berbagai jenis konteks. Dapat 
memilih fakta serta prosedur yang tepat 
untuk menjelaskan fenomena. 

Mary Montagu 
P4 

2 Peserta didik memiliki cukup pengetahuan 
sains untuk memberikan penjelasan ilmiah 
pada konteks yang sangat familiar. 

Mary Montagu 
P2 

1 Peserta didik memiliki pengetahuan sains 
yang terbatas dan hanya mampu 
mengaplikasikannya ke sedikit saja situasi 
nyata. 

Olahraga P3 

Berikut ini disajikan contoh-contoh soal untuk literasi Sains PISA 2012. 

OLAHRAGA 

Latihan fisik yang cukup dan teratur, amat baik untuk kesehatan kita. 

 
 
Pertanyaan 3: OLAHRAGA 

Apa yang terjadi ketika otot-otot itu dilatih berolahraga?  

Lingkaran "Ya" atau "Tidak" untuk setiap pernyataan! 

Apakah kondisi ini terjadi pada otot bila 

berolahraga? 

Ya atau Tidak 

Aliran darah dalam otot meningkat Ya/Tidak 

Terbentuk lemak dalam otot. Ya/Tidak 
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Keterangan  

Level : 1 
Kompetensi  : Menjelaskan fenomena ilmiah 
Topik : Health 
Konteks   Sosial 
Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : Ya, Tidak. 

 

MARY MONTAGU 
(Sejarah Vaksinasi) 

Bacalah artikel koran berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya! 

Mary Montagu adalah seorang wanita cantik. Dia mampu bertahan hidup dari serangan 
cacar pada tahun 1715, tetapi hal tersebut meninggalkan bekas luka berupa bopeng. 
Ketika tinggal diTurki pada tahun 1717, dia mengamati metode inokulasi yang umumnya 
digunakan di sana. Ini meliputi penggoresan sejenis cacar yang lemah ke dalam kulit 
orang muda yang sehat, yang kemudian menjadi sakit dalam waktu yang singkat. Masa 
sakit yang singkat ini tidak meninggalkan bekas luka dan tidak pernah mematikan 
seseorang seperti yang terjadi pada penyakit cacar yang normal. 

Mary sangat yakin terhadap keamanan metode inokulasi tersebut (sering disebut 
vaksinasi) sehingga dia mengijinkan anak laki-laki dan perempuannya untuk diinokulasi. 

Pada tahun 1796, Edward Jenner menggunakan metode inokulasi tersebut pada penyakit 
cacar sejenis pada sapi, untuk menimbulkan antibodi melawan penyakit cacar. Jenner 
akhirnya disebut “bapak vaksinasi”. Mary Montagu seharusnya disebut “ibu vaksinasi”. 

 

Pertanyaan 4: MARY MONTAGU  

Berilah satu alasan anak-anak dan orang tua, khususnya, disarankan untuk divaksinasi 
melawan influenza (flu). 
............................................................................................................
.............. 
............................................................................................................
.............. 
............................................................................................................
............ 

Keterangan  

Level : 3 
Kompetensi  : Menjelaskan fenomena ilmiah 
Topik : Health 
Konteks   Personal  
Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi 

Kunci Jawaban  : Tanggapan mengacu pada kepada orang-orang 
yang masih muda dan/atau tua yang memiliki 
sistem kekebalan tubuh lebih lemah daripada 
orang lain, atau sejenisnya. Sebagai contoh: 
• Orang-orang ini kurang tahan terhadap 

penyakit. 
• Orang muda dan tua yang tidak bisa 
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melawan penyakit semudah orang lain. 
• Mereka lebih mudah untuk terserang flu. 
• Jika mereka terkena flu efeknyajauh lebih 

buruk pada orang lain. 
• Karena organ tubuh anak-anak dan orang tua 

lemah. 
• Orang-orang tua lebih mudah sakit. 

 

 

Pertanyaan 2: MARY MONTAGU  

Jenis-jenis penyakit apakah yang dapat divaksinasi? 

A. Penyakit menurun seperti hemofilia. 

B. Penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti polio. 

C. Penyakit dari gangguan fungsi tubuh, seperti diabetes. 

D. Penyakit apapun yang belum ada obatnya. 

Keterangan 

Level : 2 
Kompetensi  : Menjelaskan fenomena ilmiah 
Topik : Health 
Domain Proses 
Kognitif  

: Evaluasi 

Kunci Jawaban  : B. Penyakit yang disebabkan oleh virus, 
seperti polio 

 
 

PAKAIAN 

Bacalah teks berikut dan jawablah pertanyaan yang mengikutinya! 

Sebuah tim ilmuwan Inggris yang mengembangkan pakaian "cerdas" yang akan 
memberikan anak penyandang cacat kekuatan pada "pidato". Anak-anak mengenakan 
rompi yang terbuat dari electrotekstil unik, terkait dengan speech synthesizer, akan 
dapat membuat diri mereka dimengerti hanya dengan menekan pada bahan yang peka 
terhadap sentuhan. 

Bahan ini terdiri dari kain normal dan mesh khusus dari serat karbonyang dapat 
menghantarkan listrik. Ketika tekanan diberikan pada kain, pola sinyal yang melewati 
serat berubah dan chip komputer dapat bekerja pada kain yang telah tersentuh.Kondisi 
tersebut kemudian dapat memicu perangkat elektronik yang melekat padanya, yang 
besarnya tidak lebih dari dua kotak korek api. 

"Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana carakita menenun kain dan bagaimana kita 
mengirimkan sinyal melalui kain itu sehingga Anda tidak bisa melihat perangkat 
elektronik itu di sana, "kata salah satu ilmuwan. 

Tanpa merusaknya, pakaian itu dapat dicuci, dapat digunakan untuk membungkus 
benda. Ilmuwan juga menyatakan agar dapat diproduksi secara massal dengan harga 
murah. 

Source: Farrer, S., “Interactive fabric promises a material gift of the garb”, The Australian, 10 
August 1998. 
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Pertanyaan 1: PAKAIAN 

Dapatkah pernyataan ini dibuat dalam artikel dan diuji melalui penelitian ilmiah di 
laboratorium? 

Lingkaran "Ya" atau "Tidak" untuk masing-masing pernyataan. 

 

Bahan ini dapat Dapatkah pernyataan ini diuji 
melalui penelitian ilmiah di 

laboratorium? 

Dapat dicuci tanpa merusaknya. Ya/Tidak 

Dapat membungkus benda tanpa 
merusaknya. 

Ya/Tidak 

Dapat ditekuk/dililitkan tanpa 
merusaknya. 

Ya/Tidak 

Dapat diproduksi secara massal 
dengan harga murah. 

Ya/Tidak 

Keterangan 

Level : 4 
Kompetensi  : Mengidentifikasi isu-isu ilmiah 
Topik : Science and technology 
Konteks   Sosial 
Domain Proses 
Kognitif  

: Analisis  

Kunci Jawaban  : Ya, Ya, Ya, Tidak. 
 

Konsep-konsep dan contoh-contoh yang disajikan di atas, merupakan konsep pendukung 

untuk membangun pemahaman guru terhadap model-model soal standar internasional. 

Konsep dan contoh tersebut diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi guru untuk 

meningkatkan kompetensi dalam penyusunan soal-soal standar internasional di tingkat 

satuan pendidikan. 

Dalam implementasinya, ketika guru melakukan penyusunan soal-soal standar 

internasional agar mengacu pada karakteristik soal-soal standar internasional seperti: a) 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, b) berbasis pada masalah kontekstual dan 

isu-isu global, dan c) bentuk soal beragam seperti model PISA. Bentuk-bentuk soal 

model PISA adalah: (1) pilihan ganda, (2) pilihan ganda kompleks (benar/salah), (3) isian 

singkat, dan (4) uraian. Bentuk-bentuk soal dalam sebuah tes PISA dibuat beragam agar 

dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang kemampuan peserta tes. 

Soal-soal standar internasional yang telah berhasil disusun, dibuatkan kunci jawaban 

untuk tes bentuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah), dan isian singkat. 

Sedangkan untuk soal bentuk tes uraian dibuatkan pedoman penskoran, yaitu 
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memberikan skor 1 untuk setiap langkah yang dijawab dengan benar oleh peserta tes 

dan 0 untuk jawaban yang salah. 

Masing-masing guru mata pelajaran hendaknya kreatif mengembangkan soal-soal standar 

internasional sesuai dengan KI-KD yang memungkinkan dalam mata pelajaran yang 

diampunya. Wawasan guru terhadap isu-isu global, keterampilan memilih stimulus soal, 

serta kemampuan memilih domain kompetensi yang tepat, merupakan aspek-aspek 

penting yang harus diperhatikan oleh guru, agar dapat menghasilkan butir-butir soal 

yang bermutu. 
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BAB III 

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI  

PENYUSUNAN SOAL STANDAR INTERNASIONAL 

 

A. Strategi 

Kemampuan untuk mengembangkan soal berstandar internasional, merupakan salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki guru saat ini. Model-model asesmen yang 

dikembangkan secara internasional agar digunakan sebagai salah satu rujukan untuk 

mengembangkan asesmen di tingkat satuan pendidikan. Model-model asesmen yang 

digunakan oleh guru di tingkat satuan pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara 

berpikir peserta didik untuk dapat menggunakan konsep-konsep tersebut pada situasi 

lain di luar sekolah. Kemampuan untuk menghubungkan konsep satu dengan yang 

lainnya, mengidentifikasi dan menginterpretasi informasi ke dalam situasi nyata, 

serta kemampuan berargumen dengan penalaran yang tinggi merupakan aspek 

penting untuk membangun kompetensi peserta didik di masa depan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk meningkatkan kompetensi guru SMA di 

bidang penyusunan soal-soal standar internasional diperlukan strategi secara 

nasional untuk memfasilitasi kegiatan, agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi 

tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dimulai dari 

kegiatanperencanaan, penyiapan tim pendamping, bahan-bahan pendampingan, 

pelaksanaan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

pendampingan. 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan soal standar 

internasional, Direktorat Pembinaan SMA bekerjasama dengan dinas pendidikan 

provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi dan 

kabupaten/kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut di daerahnya 

masing-masing. 

B. Implementasi  

Langkah-langkah penyusunan butir soal standar internasionaladalah sebagai berikut. 

Untuk memudahkan pemahaman tentang langkah-langkah penyusunan soal standar 

internasional, masing-masing langkah akan dijelaskan menggunakan contoh 

Pertanyaan 5: RUMAH KACA (Literasi Sains). 

1) Menganalisis KI-KD yang dapat dibuatkan soal-soal model standar internasional.  
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2) Menyusun kisi-kisi soal, dengan format sebagai berikut. 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/Peminatan : XI-IPA 

Semester  : 2 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Stimulus Indikator 

Bentuk 

Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

KD 3.9 

Menganalisis 

gejala 

pemanasan 

global dan 

dampaknya 

bagi 

kehidupan 

dan 

lingkungan. 

Gejala 

pemanasan 

global 

Efek 

rumah 

kaca 

• Peserta didik 
dapat 
mengidentifika
si isu-isu sains 
dan 
menjelaskan 
fenomena 
ilmiah. 

• Dst. 

Uraian  

Penjelasan: 

• Stimulus yang lebih kompleks menggambarkan semakin banyak pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk memahami informasi yang disajikan. 

• Rumusan indikator dapat memuat beberapa kata kerja operasional 

tergantung bentuk soal yang akan digunakan, seperti bentuk soal uraian, isian 

singkat, dan pilihan ganda kompleks (benar/salah). Khusus untuk bentuk 

pilihan ganda biasa, hanya menggunakan satu kata kerja operasional. Kata 

kerja operasional dapat dilihat dalam taksonomi Bloom yang telah 

disempurnakan. 

• Bentuk Soaldapat dipilih salah satu bentuk berikut: (1) pilihan ganda, (2) 

pilihan gandakompleks (benar/salah, ya/tidak), (3) isian singkat, dan (4) 

uraian. 

3) Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan 

ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. (Baca contoh soal Rumah Kaca 

Pertanyaan 5). 

4) Membuat pedoman penskoranuntuk bentuk soal uraian atau kunci jawaban untuk 

bentuk soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan 

isian singkat.  

No. Jawaban  Skor 

5. 

 

 

 

 

Mengacu pada satu bagian tertentu dari kedua grafik 
yang kurvanya tidak sama-sama turun atau sama-
sama naik dan memberikan penjelasan yang sesuai. 
Berikan skor 1 bila sesuai dengan salah satu jawaban 
di bawah ini. 

• Sekitar tahun 1900-1910 CO2 naik, sedangkan 
suhu turun. 

• Tahun 1980-1983 karbon dioksida turun dan suhu 

1 
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No. Jawaban  Skor 

naik. 

• Suhu pada tahun 1800-an agak sama tetapi 
grafik pertama terus naik. 

• Antara tahun 1950 dan 1980 suhu tidak naik 
tetapi CO2 naik. 

• Dari tahun 1940 hingga 1975 suhu tetap agak 
sama tetapi emisi karbon dioksida menunjukkan 
kenaikan tajam. 

• Dari tahun 1860 hingga 1900 karbon dioksida 
menaik teratur (tak bergelombang), sedangkan 
garis suhu sangat bergelombang. 

• Pada tahun 1940 suhu jauh lebih tinggi daripada 
tahun 1920, dan emisi karbondioksidanya 
serupa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Perkembangan pendidikan di tingkat internasional telah banyak memberikan sumbangan 

pada pengembangan ilmu dan teknologi yang dapat digunakan sebagai sarana 

pemecahan masalah-masalah global. Oleh karena itu, komitmen semua pihak untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di tanah air harus diupayakan melalui berbagai macam 

strategi. Pengembangan mutu pendidikan tidak cukup dilakukan hanya dengan 

meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi faktor-faktor pendukung utama lainnya 

seperti di bidang penilaian juga harus disesuaikan dengan tuntuan pemecahan masalah 

yang harus dimiliki oleh peserta didik di masa depan. 

Penilaian yang dilakukan guru agar diarahkan pada model-model asesmen yang 

dilakukan dalam studi internasional. Soal-soal yang digunakan dalam penilaian, 

hendaknya mengacu pada model soal-soal standar internasional. Karakteristik soal-soal 

standar internasional adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, berbasis 

masalah kontekstual, dan bentuk soal yang beragam. Tingkat kesukaran dipengaruhi 

oleh kompleksitas konteks dan situasi, serta banyaknya domain kompetensi yang diukur 

dalam sebuah pertanyaan. 

Keberhasilan program penyusunan soal-soal standar internasional sangat dipengaruhi 

oleh komitmen stakeholders (pengambil keputusan) dan seluruh sumber daya yang ada 

pada instansi pendidikan. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan 

standar internasional sangat mendesak dilakukan, untuk menyiapkan kompetensi 

peserta didik di masa depan. 
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Lampiran 1: Format Kisi-Kisi Soal 

FORMAT KISI-KISI SOAL 
Mata Pelajaran : ............................... 

Kelas/Program : ............................... 

Semester : ............................... 

No. Kompetensi Dasar Materi Pokok Stimulus Indikator Soal 
Bentuk Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

............, .............................. 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

............................................. 

NIP. 
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Lampiran 2: Format Pedoman Penskoran 

 

FORMAT PEDOMAN PENSKORAN 
Mata Pelajaran : ............................... 

Kelas/Program : ............................... 

Semester : ............................... 

No. Jawaban  Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

............, .............................. 

Guru Mata Pelajaran 
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