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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine spread of the questions in the
seventh grade of mathematics text book that is reviewed from the the cognitive
aspects. The research was conducted by mapping the questions in the textbook to
the level of cognitive aspects. Cognitive aspects that are used, are based on the
cognitive aspects of the Survey of Enacted Curriculum (SEC). There are five
levels based on the cognitive aspects of the SEC, they are Memorize, Perform
Procedures, Demonstrate Understanding, Conjecture / Generalize / Prove, and
Solve Non-routine Problems. The results of this study is for the book “Pegangan
Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”, questions at the level of
Memorize is 7,46%, 68,66% for Perform Procedures, 22,39% for Demonstrate
Understanding, 1,49% for Conjecture/Generalize/Prove, and 0% for Solve Non-
routine Problems. The spread of the questions in the book “Matematika
Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII” are 30,90% for Memorize, 51,18% for
Perform Procedures, 14,86% for Demonstrate Understanding, 2,36% for
Conjecture/Generalize/Prove, and 0,71% for Solve Non-routine Problems. The
spread of the questions in the book “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid
1” are 20,24% for Memorize, 73,32% for Perform Procedures, 6,04% for
Demonstrate Understanding, 0,39% for Conjecture/Generalize/Prove, and 0% for
Solve Non-routine Problems. It can be concluded that the question at the level of
Perform Procedures is more dominate. As for the aspect Solve Non-routine
Problem is the least questions.
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PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi

modern mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya

pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan,

aljabar, peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai teknologi di masa

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Sesuai dengan

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika bertujuan agar

peserta didik memiliki beberapa kemampuan yaitu 1. memahami konsep

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep

atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan dapat tepat dalam pemecahan

masalah; 2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan

gagasan dan peryataan matematika; 3. memecahkan masalah yang meliputi

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4. mengkominikasikan gagasan

dengan simbol, tabel diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau

masalah; 5. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Dalam kenyataan sehari–hari tujuan dari pembelajaran matematika belum

tercapai secara optimal. Hal ini terbukti dari data perbandingan nilai Ujian

Nasional tahun pelajaran 2010/2011 yang dianalisis oleh Balitbang Kemendiknas,

provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat ketidaklulusan

terbanyak yaitu dari 4.283 siswa dari 20.234  siswa yang tidak lulus ujian nasional

di seluruh Indonesia. Rata-rata nilai ujian nasional Matematika SMP tahun

pelajaran 2010/2011 di Jawa Tengah merupakan nilai yang terendah dibandingkan

dengan mata pelajaran yang lain, yaitu 6,29. Sedangkan, nilai rata-rata Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA adalah 7,24, 6,49 dan 7,02 (Tuhusetya, 2011).

Keberhasilan dalam pembelajaran matematika dipengaruhi oleh beberapa

faktor, salah satunya adalah instrumen tes atau soal. Soal adalah salah satu



jembatan untuk melatih siswa dalam memahami materi yang terdapat pada buku

ajar. Soal-soal memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembelajaran

matematika. Menurut Mulyono (dalam Binham, 2012), peranan pemberian soal

adalah 1. alat untuk mengukur prestasi belajar siswa; 2. sebagai motivator dalam

pembelajaran; 3. upaya perbaikan untuk kualitas pembelajaran; 4. penentu

berhasil atau tidak siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan. Oleh sebab

itu, soal yang digunakan dalam pembelajaran harus dapat meningkatkan prestasi

belajar dan mengevaluasi pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran

matematika dapat tercapai.

Fakta yang terjadi, soal-soal yang disajikan dalam evaluasi pembelajaran

matematika belum sesuai dengan tujuannya. Yunengsih (2008) menyatakan

bahwa soal-soal Ujian Nasional matematika terlalu kontekstual, dengan

didominasi oleh tingkatan kognitif perform prosedur. Ini menunjukkan bahwa

siswa hanya diminta untuk melakukan perhitungan, sementara rumus atau

petunjuk yang diberikan dalam soal sudah cukup jelas. Soal-soal yang diujikan

tidak cukup kreatif dan kurang mengaplikasikan problem solving. Padahal melalui

problem solving, siswa dibimbing untuk menggunakan dan melatih kemampuan

merekan dalam penalaran, logika, dan analisa. Soal-soal yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran matematika merupakan soal yang mencakup keseluruhan

tingkatan aspek kognitif.  Menurut Purwanto (2010), salah satu prinsip dasar yang

perlu diperhatikan di dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut benar-

benar dapat mengukur tujuan pelajaran yang telah diajarkan adalah mencakup

bermacam-macam bentuk soal. Macam-macam soal tersebut mencakup semua

tingkatan aspek kognitif. Yamin (2009) menyatakan bahwa apabila semua tingkat

pada kawasan kognitif sudah dapat diterapkan secara merata  dan terus menerus di

setiap kegiatan pengajaran dan pelatihan, maka kualitas pendidikan yang

dihasilkan tentu akan lebih baik.

Menurut Yunengsih (2008), tingkatan aspek kognitif untuk mata pelajaran

matematika dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan-tingkatan itu antara lain:

Memorize, Perform Procedures, Demonstrate Understanding,

Conjecture/Generalize/Prove dan Solve Non-routine Problems. Agar soal-soal



dalam pembelajaran matematika sesuai dengan tujuannya maka soal tersebut

harus mencakup kelima tigkatan aspek kognitif tersebut.

Guru dalam proses pembelajaran sering memberikan soal-soal dari buku

teks. Buku teks pelajaran bagi peserta didik itu sangat penting. Hal itu sesuai

dengan Permendiknas Nomor 11 tahun 2005 yang menyatakan bahwa buku teks

pelajaran itu penting. Melalui buku teks pelajaran peserta didik diharapkan dapat

memperoleh informasi yang lebih terjamin keakuratannya karena informasi

tersebut diperoleh dari sumber lain selain dari guru. Hal ini sejalan dengan

paradigma pendidikan yang akhir-akhir ini bergeser dari guru sebagai pusat

pembelajaran menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran (Muljono, 2007).

Oleh karena itu, buku teks pelajaran sebagai sumber informasi seharusnya

memiliki kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria Standar Nasional

Pendidikan.

Dari uraian di atas penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebaran

soal-soal buku teks matematika ditinjau dari aspek kognitif. Sehingga tujuan

pembelajaran matematika dapat tercapai, sesuai yang tertuang dalam

Permendiknas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya non-

statistik. Untuk menganalisis aspek-aspek soal-soal matematika  dalam buku teks

matematika kelas VII SMP digunakan analisis diskriptif karena penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui penyebaran soal-soal matematika dalam buku teks

matematika kelas VII SMP berdasarkan tingkatan aspek kognitifnya. Aspek

kognitif yang digunakan pada penelitian ini adalah aspek kognitif menurut Survey

of Enacted Curriculum (SEC). Ada 5 tingkatan aspek kognitif menurut SEC, yaitu

Memorize, Perform Procedures, Demonstrate Understanding,

Conjecture/Generalize/Prove, dan Solve Non-routine Problems.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1) penentuan buku teks

matematika yang akan diteliti, yaitu buku berjudul “Pegangan Belajar Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII” karangan A. Wagiyo, dkk, buku berjudul



“Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII” karangan Idris Harta, dan

buku berjudul “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” karangan  M.

Cholik Adinawa dan Sugijono, 2) penentukan soal-soal yang akan diteliti, yaitu

soal-soal yang diteliti adalah soal-soal uji kompetensi atau ulangan semester, 3)

penggunaan data, yaitu soal-soal yang telah terkumpul akan dianalisis kemudian

dipetakan kedalam aspek kognitif.

Analisis data dilakukan dengan cara memetakan  soal-soal buku teks yang

diteliti pada tingkatan aspek kognitif menurut SEC, yaitu Memorize, Perform

Procedure, Demonstrate Understanding, Conjecture/ Generalize/ Prove dan Solve

Non-routine Problems. Hasil pemetaan pada soal-soal yang diteliti disajikan pada

tabel dan diubah kedalam bentuk persen kemudian disajikan dalam bentuk

diagram. Sehingga akan memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis data soal-soal pada buku “Pegangan Belajar Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII” karangan A. Wagiyo, dkk, ditinjau dari aspek

kognitif menurut SEC diperoleh Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Penyebaran Soal-Soal pada Buku

“Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”

Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Jenis Tingkatan Aspek Kognitif
M P D C S

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

15 7.46 138 68.66 45 22.29 3 1.49 0 0

Data pada Tabel 4.1 dapat disajikan dalam diagram batang pada Gambar

4.1 berikut.

\



Gambar 4.1 Diagram Penyebaran Soal-Soal pada Buku

“Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”

Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Dari Tabel 4.1 dan Gambar 4.1, terlihat bahwa penyebaran soal-soal

berdasarkan tingkatan aspek kognitif pada buku “Pegangan Belajar Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII” tidak merata. Pada buku tersebut, terdapat soal pada

tingkatan Memorize (M) sebesar 7,46%. Soal pada tingkatan Perform Procedures

(P) mendominasi soal-soal pada buku tersebut, yaitu sebesar 68,66%. Soal pada

tingkatan Demonstrate Understanding (D) terdapat 22,29%. Sedangkan soal pada

tingkatan Conjecture/Generalize/Prove (C) terdapat 1,49%. Pada buku “Pegangan

Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII” ini, prosentase soal pada

tingkatan Solve Non-routine Problems yaitu 0% karena tidak terdapat soal pada

tingkatan ini.

Data pada buku  “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”

karangan Idris Harta, didapatkan dari analisis semua soal uji kompetensi, soal

latihan akhir bab dan soal latihan ulangan semester. Dari analisis data soal-soal

pada buku tersebut ditinjau dari aspek kognitif menurut SEC diperoleh Tabel 4.2

sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Penyebaran Soal-Soal pada Buku

“Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”

Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Jenis Tingkatan Aspek Kognitif
M P D C S

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

15 7.46 138 68.66 45 22.29 3 1.49 0 0

Data pada Tabel 4.2 dapat disajikan dalam diagram batang pada Gambar

4.2 berikut.

Gambar 4.2 Diagram Penyebaran Soal-Soal

pada Buku “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”

Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Dari data Tabel 4.2 dan Gambar 4.2, terlihat bahwa penyebaran soal-soal

berdasarkan tingkatan aspek kognitif pada buku “Matematika Bermakna untuk

SMP/MTs Kelas VII” tidak merata tetapi pada buku tersebut terdapat soal yang

termasuk pada semua tingkatan aspek kognitif. Pada buku tersebut, soal yang

termasuk pada tingkatan Memorize (M) sebesar 30,90%. Soal pada tingkatan
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Perform Procedures (P) mendominasi soal-soal pada buku tersebut, yaitu sebesar

51,18%. Soal pada tingkatan Demonstrate Understanding (D) sebesar 14,86%.

Soal pada tingkatan Conjecture/Generalize/Prove (C) sebesar 14,83%. Soal pada

tingkatan Solve Non-routine Problems (S) sebesar 0,71%.

Dari analisis data soal-soal pada buku “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas

VII Jilid 1” karangan  M. Cholik Adinawa dan Sugijono, ditinjau dari aspek

kognitif menurut SEC diperoleh Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Penyebaran Soal-Soal pada Buku

“Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1”

Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Jenis Tingkatan Aspek Kognitif
M P D C S

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

15 7.46 138 68.66 45 22.29 3 1.49 0 0

Data pada Tabel 4.2 dapat disajikan dalam diagram batang pada Gambar

4.2 berikut.

Gambar 4.3 Diagram Penyebaran Soal-Soal

pada Buku “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1”
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Dari data pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.3, terlihat bahwa penyebaran soal-

soal berdasarkan tingkatan aspek kognitif pada buku “Seribu Pena untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” tidak merata. Pada buku tersebut, terdapat soal pada

tingkatan Memorize (M) sebesar 20,24%. Soal pada tingkatan Perform

Procedures (P) mendominasi soal-soal pada buku tersebut, yaitu sebesar 73,32%.

Soal pada tingkatan Demonstrate Understanding (D) sebesar 6,04%. Sedangkan

soal pada tingkatan Conjecture/Generalize/Prove (C) sebesar 0,39%. Pada buku

“Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” ini, prosentase soal pada

tingkatan Solve Non-routine Problems yaitu sebesar 0% karena tidak terdapat soal

pada tingkatan ini.

Dari hasil analisis ketiga buku menunjukkan variasi dalam penyebaran

soal-soal berdasarkan aspek kognitifnya. Rekapitulasi tentang penyebaran

tingkatan aspek kognitif, yaitu Memorize (M), Perform Procedures (P),

Demonstrate Understanding (D), Conjecture/Generalize/Prove (C), dan Solve

Non-routine Problems (S) pada ketiga buku disajikan pada Tabel 4.4 dan Gambar

4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Penyebaran Soal-Soal pada Buku “Pegangan

Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”, “Matematika

Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”, dan “Seribu Pena untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Buku

Jenis Tingkatan Aspek Kognitif
M P D C S

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

I 15 7.46 138 68.66 45 23.29 3 1.49 0 0

II 131 30.90 217 51.18 63 14.86 10 2.36 3 0.71

III 154 20.24 558 73.32 46 6.04 3 0.39 0 0

Ket. I : Buku “Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”
II : Buku “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”
III : Buku “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1”



Data pada Tabel 4.4 dapat disajikan dalam diagram batang pada Gambar

4.4 berikut.

Gambar 4.4 Diagram Penyebaran Soal-Soal pada Buku “Pegangan

Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”, “Matematika

Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”, dan “Seribu Pena untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” Berdasarkan Tingkatan Aspek Kognitif

Ket. I : Buku “Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”

II : Buku “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”

III : Buku “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1”

Data pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.4 menunjukkan perbedaan dalam

penyebaran soal-soal berdasarkan tingkatan aspek kognitif pada masing-

masing buku. Dari buku “Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas

VII”, buku “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII”, dan buku

“Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1”, memiliki persamaan yaitu

sebagian besar soal termasuk pada tingkatan Perform Procedures (P). Hal yang

membedakan antara buku satu dengan yang lain adalah pada buku
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“Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII” terdapat soal yang

termasuk tingkatan Solve Non-routine Problems (S) sedangkan pada buku

“Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII” dan “Matematika

Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII” tidak terdapat soal pada tingkatan

tersebut. Dari ketiga buku, buku “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs

Kelas VII” memiliki prosentase penyebaran soal tingkat Memorize (M) dan

Conjectute/Generalize/Prove (C) paling tinggi, buku “Seribu Pena untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” memiliki prosentase penyebaran soal tingkat

Perform Procedures (P) paling tinggi dan buku “Pegangan Belajar Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII” memili prosentase penyebaran soal tingkat

Demonstrate Understanding (D) paling tinggi.

Buku “Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”,

“Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas VII” dan “Seribu Pena untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” memiliki persamaan yaitu memiliki prosentase

jumlah soal pada tingkatan Perform Procedures (P) paling banyak. Hal ini

sesuai dengan penelitian Yunengsih (2008) yang menyatakan bahwa

kelemahan lain dari soal-soal UN matematika tingkat SMP/MTs terletak pada

tingkat kesulitan soal-soal itu sendiri, yaitu soal-soal tersebut didominasi oleh

tingkatan kognitif perform procedurs.

Ketiga buku yang diteliti, yaitu buku “Pegangan Belajar Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII”, “Matematika Bermakna untuk SMP/MTs Kelas

VII” dan “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” kurang dalam

jumlah soal yang menuntut siswa agar berfikir kritis dan kreatif. Solusi yang

dapat dilakukan adalah dalam penggunaan buku ini ditambah dengan soal yang

menguji siswa agar bisa berfikir kritis dan kreatif. Penambahan soal tersebut

dilakukan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan

permasalahan dan mengasah kemampuan penalaran dan logika. Hal ini sesuai

dengan penelitian Lai (2011) yang menyatakan buku pelajaran tidak hanya

menyediakan unsur-unsur inti dalam mata pelajaran tetapi juga harus dirancang

untuk mengembangkan pemikiran siswa yang kritis dan kreatif dan

keterampilan generik lainnya melaui informasi dan kegiatan yang disediakan.



Sedikitnya soal yang menguji siswa agar berfikir kritis dan kreatif

disebabkan oleh sedikitnya jumlah soal tiap minggu pada ketiga buku yang

diteliti. Pada buku “Pegangan Belajar Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII”

jumlah soal tiap minggu sebanyak 4 soal, buku berjudul “Matematika Bermakna

untuk SMP/MTs Kelas VII” jumlah soal tiap minggu sebanyak 9 soal, dan buku

berjudul “Seribu Pena untuk SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” jumlah soal tiap

minggunya sebanyak 15 soal. Jumlah soal tiap minggu tersebut belum cukup

untuk dapat menyajikan soal yang mencakup semua tingkatan aspek kognitif yang

sesuai dengan porsinya. Semakin banyak jumlah soal tiap minggu maka jumlah

halaman buku akan semakin banyak. Hal ini terkendala dengan aturan tentang

jumlah halaman pada buku teks. Jumlah maksimal halaman untuk buku teks untuk

SMP/MTs adalah 200 halaman. Hal ini sesuai dengan pengumuman dari Badan

Standar Nasional Pendidikan nomor: 0002/PENG/BSNP/III2012 yang

menyebutkan bahwa jumlah minimal halaman buku teks adalah 150 halaman dan

jumlah maksimal halamannya adalah 200 halaman.

SIMPULAN

Penyebaran soal pada buku berjudul “Pegangan Belajar Matematika untuk

SMP/MTs Kelas VII” karangan A. Wagiyo, dkk berdasarkan tingkatan aspek

kognitif adalah sebanyak 7,46% soal merupakan soal pada tingkat Memorize.

Buku ini didominasi soal pada tingkat Perform Procedures, yaitu sebanyak

68,66%. Soal pada tingkat Demonstrate Understanding sebanyak 22,39% dan soal

pada tingkat Conjecture/Generalize/Prove sebanyak 1,49%. Prosentase paling

rendah pada buku ini adalah pada tingkatan Solve Non-routine Problems, yaitu

0%. Sedangkan penyebaran soal pada buku berjudul “Matematika Bermakna

untuk SMP/MTs Kelas VII” karangan Idris Harta adalah sebanyak 30,9% soal

merupakan soal pada tingkat Memorize. Soal terbanyak pada buku ini merupakan

soal pada tingkat Perform Procedures, yaitu sebanyak 51,18%. Soal pada pada

tingkat Demonstrate Understanding sebanyak 14,86% dan soal pada tingkat

Conjecture/Generalize/Prove sebanyak 2,36%. Prosentase paling rendah pada

buku ini adalah pada tingkatan Solve Non-routine Problems, yaitu sebanyak



0,71%. Penyebaran soal pada buku berjudul “Seribu Pena Matematika untuk

SMP/MTs Kelas VII Jilid 1” karangan  M. Cholik Adinawa dan Sugijono adalah

sebanyak 20,24% soal merupakan soal pada tingkat Memorize. Buku ini

didominasi soal pada tingkat Perform Procedures, yaitu sebanyak 73,32%. Soal

pada tingkat Demonstrate Understanding sebanyak 6,04% dan soal pada tingkat

Conjecture/Generalize/Prove sebanyak 0,39%. Prosentase paling rendah pada

buku ini adalah pada tingkatan Solve Non-routine Problems, yaitu 0%.

Ketiga buku yang digunakan untuk penelitian ini memiliki persamaan

yaitu sebagian besar soal pada ketiga buku ini merupakan soal pada tingkat

Perform Procedures. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga buku memuat soal yang

lebih banyak menguji pada perhitungan. Sedangkan soal yang menguji siswa

untuk berfikir kritis dan kreatif masih kurang karena jumlah soal pada tingkat

Conjecture/Generalize/Prove dan Solve Non-routine Problems pada ketiga buku

sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Binham, Rona. 2012. “Fungsi Instrumen Tes” (online),
(http://robingaleri.blogspot.com/2012/03/fungsi-instrumen-tes.html,
diakses tanggal 2 April 2012).

Lai, Yiu Chi. 2011. “Designing Information and Communication Technology
Textbooks for Senior Secondary Students: A Case Study in Hong
Kong”.The International journal of the Book, 8(3):33-50.

Muljono, Pudji. 2007. “Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar
dan Menengah”. Buletin BSNP. Jakarta : BSNP.

Purwanto, M. Ngalim. 2010. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran.
Bandung: Remaja Rodaskarya.

Tuhusetya, Sawali. 2011. “Daya Serap Terendah Soal UN Bahasa Indonesia SMP
2011” (online), (http://sawali.info/2011/12/24/daya-serap-terendah-soal-
un-bahasa-indonesia-smp-2011, diakses tanggal 2 Februari 2012).

Yamin, H. Martinis. 2009. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta:
Gaung Persada.

http://sawali.info/2011/12/24/daya-serap-terendah-soal-un-bahasa-indonesia-smp-2011/
http://sawali.info/2011/12/24/daya-serap-terendah-soal-un-bahasa-indonesia-smp-2011/


Yunengsih, Yuyun, dkk. 2008. “Ujian Nasional: Dapatkah Menjadi Tolak Ukur
Standar Nasional Pendidikan? (Hasil Kajian Ujian Nasional Matematika
pada Sekolah Menengah Pertama)”. Penelitian. Jakarta: Putera
Sampoerna Foundation.


