
ANALISIS PISA
(PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT)



Penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan dalam kurun waktu 3 tahunan,
untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah.

PISA (Program for International Student Assessment)

Organisasi ekonomi antar pemerintah dengan 35 negara anggota, yang didirikan
pada tahun 1960 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)



• Pembuat kebijakan di seluruh dunia dapat mengukur
pengetahuan dan keterampilan siswa di negara mereka
sendiri dan dibandingkan dengan di negara-negara lain

• Pembuat kebijakan di seluruh dunia dapat mengukur
pengetahuan dan keterampilan siswa di negara mereka
sendiri dan dibandingkan dengan di negara-negara lain

• Dapat menetapkan target kebijakan terhadap target
yang telah terukur pencapaiannya dengan sistem
pendidikan lainnya

• Dapat menetapkan target kebijakan terhadap target
yang telah terukur pencapaiannya dengan sistem
pendidikan lainnya

• Sebagai pembelajaran dari kebijakan dan praktek yang
diterapkan di tempat lain.

• Sebagai pembelajaran dari kebijakan dan praktek yang
diterapkan di tempat lain.



Penilaian yang dilakukan dalam PISA
berorientasi ke masa depan, yaitu

menguji kemampuan anak muda itu
untuk menggunakan keterampilan dan

pengetahuan mereka dalam
menghadapi tantangan kehidupan

nyata, dan tidak semata-mata
mengukur kemampuan yang

dicantumkan dalam kurikulum sekolah.

Penilaian yang dilakukan dalam PISA
berorientasi ke masa depan, yaitu

menguji kemampuan anak muda itu
untuk menggunakan keterampilan dan

pengetahuan mereka dalam
menghadapi tantangan kehidupan

nyata, dan tidak semata-mata
mengukur kemampuan yang

dicantumkan dalam kurikulum sekolah.



Siswa Umur 15
Tahun

Sains Literacy

Mathematics
Literacy

Reading
Literacy



• Mengidentifikasikan,memahami, dan
menggunakan dasar-dasar matematika

dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
Matematika

• Memahami, menggunakan, dan merefleksikan
dalam bentuk tulisan.

Membaca

• Menggunakan pengetahuan dan
mengidentifikasi masalah untuk memahami

fakta-fakta dan membuat keputusan tentang
alam serta perubahan di lingkungan.

Sains



P
IS

A

Dimulai tahun 2000 (Indonesia
berpartisipasi)

Setiap tiga tahun sekali

Diselenggarakan OECD

Hasil dirilis setelah 1 tahun dari tes

Kemampuan dan keterampilan :
mathematics literacy,reading literacy,

science literacy

PISA 2012 :  tambahan penilaian
problem solving literacy dan financial

literacy).

PISA 2015 540.000 siswa di 70 negara



PISA

TES
LITERASI

BERBASIS
KOMPUTER

2 JAM/TES
LITERASI

KUISONER

SISWA

MENGETAHUI MOTIVASI
DAN PENGALAMAN

BELAJAR

35 MENIT

KEPALA
SEKOLAH

DAN GURU

MENGETAHUI SISTEM
PEMBELAJARAN DAN

LINGKUNGAN BELAJAR
(INFORMASI TAMBAHAN)



 Tujuan pertanyaan : mengevaluasi scientific ways
of thinking pada situasi kehidupan sehari-hari.

 PISA menggunakan konsep : scientific literacy
 Taksonomi kognitif : Webb’s “Depth of Knowledge

(DOK)” (analyse, arrange, compare, and
expectation)

KOMPETENSI

SIKAP

UNTUK
MENCAPAI

UNTUK
MENCAPAIKONTEKS MEMPENGARUHIMEMPENGARUHI

PENGETAHUAN



Menjelaskan Fenomena Ilmiah

Mengenalii, menawarkan dan mengevaluasi penjelasan untuk berbagai

fenomena alam dan teknologi

Mengevaluasi dan Mendesain Penyelidikan Ilmiah

Menggambarkan dan menilai
penyelidikan ilmiah dan mengusulkan cara untuk menjawab

pertanyaan ilmiah

Menafsirkan data dan bukti ilmiah

Menganalisis dan mengevaluasi data ilmiah, klaim dan argumen dalam

berbagai representasi dan menarik kesimpulan



PRIBADI LOKAL/
NASIONAL

GLOBAL

KESEHATAN
& PENYAKIT

Pemeliharaan
kesehatan,
kecelakaan,

nutrisi

Pengendalian penyakit,
transmisi sosial, pilihan

makanan kesehatan
masyarakat

Epidemi, penyebaran
penyakit menular

SUMBER
DAYA ALAM

Konsumsi pribadi
sumber

daya alam bahan
dan energi

Pemeliharaan populasi
manusia, kualitas hidup,
keamanan, produksi dan

distribusi makanan,
persediaan energi

Sumber alam terbarukan
maupun tidak terbarukan
, pertumbuhan penduduk,

pemanfaatan spesies
berkelanjutan

KUALITAS
LINGKUNGA

N

Tindakan ramah
lingkungan,

penggunaan dan
pembuangan bahan

dan perangkat

Sebaran populasi,
pembuangan limbah,

dampak
lingkungan

Keanekaragaman
hayati, Keberlanjutan

ekologis, pengendalian
polusi, produksi dan

hilangnya tanah/biomassa



PRIBADI LOKAL/
NASIONAL

GLOBAL

BERBAHAYA Penilaian resiko
pilihan gaya hidup

Perubahan yang cepat
[gempa

bumi, cuaca buruk],
perubahan lambat dan
progresif [erosi pantai,
sedimentasi], penilaian

risiko

Perubahan iklim,
dampak

komunikasi
modern

FITUR ILMU
PENGETAHUAN

DAN
TEKNOLOGI

Aspek ilmiah hobi,
teknologi pribadi,

musik dan
kegiatan olahraga

Bahan-
bahan baru, teknologi
perangkat dan proses,

modifikasi genetik,
Kesehatan, transportasi

Kepunahan
spesies, eksplorasi

ruang
angkasa, asal dan

struktur alam
semesta



Content Knowledge

• Sistem fisis
• Sistem kehidupan
• Sistem bumi dan antariksa

Procedural Knowledge

• Konsep variabel
• Konsep pengukuran
• Menilai dan meminimalkan ketidakpastian
• Memastikanpeniruan dan akurasi data
• Mengabstraksi dan menampilkan data
• Strategi pengontrolan variabel
• Desain untuk pertanyaan ilmiah tertentu

Epistemic Knowledge

• Konstruksi dan menentukan fitur ilmu pengetahuan.
• Peran konstruksi dan fitur dalam membenarkan pengetahuan yang diproduksi IPA



SIKAP

KETERTARIKAN
PADA SAINS

MENILAI
PENDEKATAN
ILMIAH UNTUK
PENYELIDIKAN

KESADARAN
LINGKUNGAN



PILIHAN
GANDA

SEDERHANA

PILIHAN
GANDA

KOMPLEKS

MENYUSUN
JAWABAN
(URAIAN)



• menganalisis informasi/data kompleks,
sintesis/evaluasi fakta, membenarkan, memberi
alasan dari berbagai sumber, mengembangkan

rencana/bagian langkah dari pendekatan sebuah
masalah.

HIGH

• mengaplikasikan pengetahuan konseptual
(mendiskripsikan/menjelaskan fenomena, memilih

prosedur 2/lebih langkah,
mengorganisasi/menunjukkan data, interpretasi
menggunakan kumpulan data sederhana/grafik.

MEDIUM

• prosedur selangkah (mengingat
fakta/istilah/prinsip/konsep/menempatkan informasi

tunggal dari grafik/tabel)LOW



TIPE
PENGETAHUAN

SISTEM

FISIS KEHIDUPAN BUMI DAN
ANTARIKSA

JUMLAH
SELURUH

SISTEM

KONTEN 20-24 % 20-24 % 14-18 % 54-66 %

PROSEDURAL 7-11 % 7-11 % 5-9 % 19-31 %

EPISTEMIK 4-8 % 4-8 % 2-6 % 10-22 %

TOTAL SELURUH
TIPE

PENGETAHUAN

36 % 36 % 28 % 100 %



KOMPETENSI ILMIAH % DARI POIN SKOR

Menjelaskan fenomena
secara ilmiah

40-50 %

Mengevaluasi dan
mendesain penyelidikan

20-30 %

Menginterpretasi data dan
fakta secara ilmiah

30-40 %

TOTAL 100 %



Level 6

(≥669,3)

• mengkonseptualisasi, generalisasi dan menggunakan informasi
berdasarkan investegasi danmodeling

• menghubungkan sumber informasi berbeda dan menerjemahkannya.
• berpikir dan bernalar secara matematika.
• menerapkan pemahaman mendalam disertai penguasaan teknis operasi

matematika, mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam
situasi baru.

• merumuskan dan mengkomunikasikan tindakannya dan merefleksikan

Lavel 5
(≥607,0)

• mengembangkan dan bekerja dengan model pada situasi yang komplek,
mengidentifikasi kendala dan menjelaskan dugaan-dugaan.

• memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi penyelesaian
masalah dengan situasi rumit.

• bekerja dengan pemikiran dan penalaran luas, menghubungkan
pengetahuan dan ketrampilan matematika dengan situasi.

• melakukan refleksi dan mengkomunikasikan interpretasi dan
penelarannya.



Level 4
( ≥544,7)

• bekerja efektif dengan model dalam situasi konkret tetapi komplek
• memilih dan menggabungkan representasi berbeda (menyimbolkan

dan menghubungkan dengan situasi nyata).
• menggunakan perkembangan ketrampilan dan mengemukakan

alasan dan pandangan sesuai konteks.
• membangun dan mengkomunikasikan penjelasan dan pendapat.

Level 3
( ≥482,7)

• melaksanakan prosedur dengan baik
• memilih dan menerapkan strategi memecahkan masalah sederhana.
• menginterpretasikan dan menggunakan representasi dan

mengemukakan alasan langsung.
• mengembangkan komunikasi sederhana melalui hasil, interpretasi dan

penalaran.



Level 2

(≥420,1)

• menginterpretasikan dan mengenali situasi penarikan kesimpulan secara
langsung.

• memilah informasi  dari sumber tunggal dan menggunakan penarikan
kesimpulan tunggal.

• menerapkan algoritma dasar, memformulasikan, menggunakan,
melaksanakan prosedur atau ketentuan-ketentuan dasar.

• memberikan alasan langsung dan melakukan penafsiran secara harfiah dari
hasil.

Level 1
(≥357,8)

• menjawab pertanyaan kontek umum ( informasi relevan dan pertanyaan jelas).
• mengidentifikasikan informasi dan menyelesaikan prosedur rutin menurut

instruksi langsung pada situasi eksplisit.
• melakukan tindakan secara mudah sesuai dengan stimulus



Negara Literasi Sains
Literasi

Membaca
Literasi

Matematika

Singapura 556 535 564

Japan 538 516 532

Estoria 534 519 520

Chinese Taipei 532 497 542

Finland 531 526 511



Siswa-siswa Indonesia :
 Hasil tes PISA (2000-2015) : tergolong rendah.
 Peringkat aspek literasi sains 62, membaca 61, dan matematika 63

dari 70 negara pada PISA 2015

Tahun Sains Read Math

2000 393 371 367

2003 395 382 360

2006 393 393 391

2009 383 402 371

2012 382 396 375

2015 403 397 386 330
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