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Mendapatkan data-data
perkembangan pendidikan

secara akurat

Mengetahui
kekurangan suatu
sistem pendidikan
sehingga dapat
dilakukan perbaikan
yang efektif

Saling berbagi
pengalaman serta
praktik baik tentang
sistem pendidikan
dengan negara
peserta PISA
lainnya

MANFAAT PISAMANFAAT PISA

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Informasi lebih lanjut silakan kunjungi laman:

http://litbang.kemdikbud.go.id

balitbang Kemendikbud

litbangdikbud

litbangdikbud

Balitbang Kemendikbud

Studi PISA mengukur kompetensi yang
dibutuhkan untuk kecakapan hidup.
Pada PISA 2018, Indonesia berpartisipasi
pada pengukuran literasi membaca,
matematika, sains, keuangan,
serta kompetensi global

Studi PISA dilaksanakan di sekolah-sekolah
yang dipilih melalui metode sampling
yang sahih. Pada PISA 2018,
terpilih 400 sekolah sampel di Indonesia.

Studi PISA tidak hanya melaporkan hasil
capaian literasi setiap negara,
namun juga informasi mengenai
aspek demogra�, kebiasaan, persepsi,
serta aspirasi yang diperoleh dari
data respon angket sekolah dan siswa .

Peserta studi PISA adalah siswa
usia 15 tahun dari sekolah sampel.
Siswa tersebut dipilih secara acak
untuk memastikan hasil penilaian
yang tidak bias. Di Indonesia,
siswa sampel PISA tersebar
di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK
yang duduk di kelas 7 sampai kelas 12.

? ? ? ?

APA ITU PISA?APA ITU PISA?
PISA atau Programme for International Student 
Assessment adalah suatu studi internasional di 
bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD 
(organisasi internasional bidang kerja sama dan 
pembangunan ekonomi). PISA bertujuan untuk 
mendorong negara-negara saling belajar satu sama 
lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu 
membangun sistem persekolahan yang lebih baik 
dan inklusif secara efektif.

ANGGOTA PISA 2018ANGGOTA PISA 2018
Negara OECD
& Asosiasi36 Negara

Mitra OECD43

sumber: https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-participants.htm

Pada tahun 2018 sebanyak 79 negara mengikuti PISA,
dan hasilnya akan diumumkan secara serentak
di seluruh negara peserta pada tanggal 3 Desember 2019.

Indonesia terus mewujudkan
sistem pendidikan yang

inklusif dan memberi kesempatan
bersekolah kepada lebih banyak

penduduk

Membandingkan 
capaian kompetensi 

kecakapan hidup siswa 
Indonesia terhadap 

standar internasional, 
serta mengetahui 

perkembangan capaian 
tersebut antar waktu

KAMU HARUS TAHUKAMU HARUS TAHU
Negara-negara
berpartisipasi secara
sukarela dalam PISA.1 PISA bukan hanya

tentang memeringkat
negara.3

Siswa peserta studi
PISA tidak diberi
laporan individual,
tetapi skor mereka
menjadi bagian skor
rata-rata nasional.

2
Hasil studi PISA dapat
menggambarkan
efektivitas sekolah
dalam mempersiapkan
siswa untuk studi lebih
lanjut atau bekerja.
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