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ABSTRACT 

This study aims to analyze the problems at the high school math textbooks 
that the class X according to the terms of the cognitive aspects of TIMSS 2011, 
TIMSS 2011 according to the cognitive aspects such as: knowing , applying and 
reasoning. For the selected three high school mathematics textbook in class X 
with a different publisher that is: grants, Intan Pariwara, and the Three. Research 
carried out by analyzing the questions according to the terms of the cognitive 
aspects of TIMSS 2011 contained in the third textbook. The results showed that: 
(1) Cognitive Aspects of knowing , the largest owned by a book entitled 
'Perspectives of Mathematics 1' essay Rosihan Ari Y. and Indriyastuti with 
percentage 66.79%. While the book entitled 'Contextual Mathematics' essays and 
Sriyanto Supratmono Chess has the least percentage of 48.4%. (2) apply the 
cognitive aspect Applying has the largest book entitled 'Contextual Mathematics' 
essay Chess Supratmono and Sriyanto with the percentage of 44%. While the 
book entitled 'A thousand high school mathematics Pena vol 1' essay Tampomas 
Hussein had the lowest percentage is 20.89%. (3) cognitive aspects of reasoning 
has the largest book by Hussein Tampomas entitled 'A thousand high school 
mathematics Pena Volume 1' by the percentage of 14, 82%. While the lowest are 
in the book by Chess Supratmono and the percentage of 7.6% Sriyanto entitled 
'Contextual Mathematics'. (4) Of the three books under study obtained results that 
the cognitive aspects of the most dominant is the cognitive aspect of knowing. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu indikator bagi berkembangan suatu 

negara. Jika dalam suatu negara pendidikan semakin baik, maka dapat dikatakan 

negara itu juga semakin baik. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran telah 

menjadi bahan pertimbangan dalam setiap penyelenggara pendidikan. Perhatian 

berpusat terhadap faktor-faktor yang menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. Salah satunya adalah meningkatkan buku ajar yang berkualitas. 

Buku ajar matematika merupakan salah satu faktor penunjang yang 

berperan penting dalam proses pembelajaran matematika. Saat ini, buku teks 

pelajaran masih sangat beragam kualitasnya. Sudah ada upaya pemerintah untuk 

menyediakan buku teks pelajaran yang bermutu. Salah satunya adalah penilaian 

buku teks pelajaran yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas. Penilaian 

dilakukan terhadap buku-buku teks pelajaran yang beredar, dan dipakai di 

sekolah-sekolah saat ini. Disamping itu, pada saat ini, masih banyak buku teks 

pelajaran yang belum dinilai dan memerlukan penilaian agar memenuhi standar 

yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan 

Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 

Buku ajar matematika hendaknya sesuai dengan kurikulum yang sedang 

berlaku. Yiu Chi Lai (2009) menyatakan bahwa dokumen kurikulum menekankan 

buku pelajaran tidak hanya menyediakan unsur-unsur inti pembelajaran dalam 

mata pelajaran tetapi juga harus dirancang untuk mengembangkan pemikiran 

siswa kritis dan kreatif serta keterampilan generik lainnya melalui informasi dan 

kegiatan yang mereka sediakan.  



Menurut Muljono (2007: 7), sebuah buku teks pelajaran yang baik adalah 

buku yang salah satunya berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca 

(khususnya guru dan peserta didik) secara logis, mudah diterima sesuai dengan 

tahapan perkembangan kognitif pembaca dan berisi konsep-konsep disajikan 

secara menarik, interaktif dan mampu mendorong terjadinya proses berfikir kritis, 

kreatif, inovatif dan kedalaman berfikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. 

Soal mempunyai peran penting dalam buku ajar. Peran soal pada buku ajar 

matematika adalah sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang disajikan dan sebagai latihan siswa agar lebih memahami materi yang 

disajikan. Selain itu adanya soal dalam buku ajar, siswa di didik untuk 

meningkatkan pola berfikir kritis dan kreatif. Saat ini, kualitas soal dalam buku 

ajar matematika banyak yang dipertanyakan. Soal yang disajikan hendaknya soal 

yang dapat memacu tingkat perkembangan berfikir siswa, selain itu juga soal 

harus mencakup materi-materi yang disajikan didalamnya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, kualitas soal dalam buku ajar harus dipertimbangkan.  

Soal-soal pada buku ajar dikatakan baik apabila memenuhi standar 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Selain itu, soal-soal 

dalam buku ajar matematika hendaknya mencakup beberap ranah kognitif. 

Menurut TIMSS Assessment Framework 2011, aspek kognitif matematika 

diantaranya adalah mengetahui (knowing), menerapkan (applying)  dan penalaran 

(reasoning). Aspek kognitif tersebut dapat menggambarkan pengaturan perilaku 

siswa yang diharapkan ketika mereka terlibat dengan isi matematika. 



Buku ajar juga harus mampu menyajikan suatu objek secara terurut bagi 

keperluan pembelajaran dan memberikan sentuhan nilai-nilai sosial dan kultural 

yang baik agar dapat secara komprehensif menjadikan siswa mengembangkan 

kemampuan kognitifnya, tipe-tipe soal yang disajikan adalah soal-soal yang dapat 

memacu perkembangan kognitif siswa. Untuk menuju kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan hendaknya memperhatikan kualitas dari soal-soal yang terdapat 

dalam suatu buku ajar. Oleh karena itu, perlu diadakannya analisis terhadap buku 

ajar matematika memenuhi kriteria buku teks yang baik. 

Dari permasalahan di atas tentunya diperlukan analisis yang lebih lanjut 

mengenai soal-soal matematika yang terkandung di dalam  buku ajar matematika 

SMA kelas X ditinjau dari aspek kognitif. Sehingga tujuan pembelajaran 

matematika dapat tercapai sesuai yang tertuang dalam Permendiknas. 

METODE PENELITIAN 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena analisis datanya non-

statistik. Untuk menganalisis aspek-aspek soal pada buku ajar matematika SMA 

kelas X digunakan analisis diskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui peranan soal-soal pada buku ajar matematika SMA kelas X ditinjau 

dari aspek kognitif. 

Data dalam penelitian ini adalah soal-soal yang di tinjau dari aspek 

kognitif menurut TIMSS 2011 diantaranya adalah mengetahui (knowing), 

menerapkan (applying)  dan penalaran (reasoning). Sumber data dalam penelitian 

ini adalah soal-soal pada buku ajar matematika SMA kelas X yaitu buku ‘Seribu 



Pena Matematika SMA’, buku ‘Matematika Kontekstual’ dan buku ‘Perspektif 

Matematika’. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

observasi pada setiap sampel soal. Metode pengumpulan data pada  penelitian ini 

meliputi : (1) Penentuan buku teks; (2) Penentuan soal-soal yang ditinjau dari 

aspek kognitif; (3) Penggunaan data. 

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis aspek-aspek soal 

komunikasi matematika dengan kategori banyak soal uji kemampuan ditinjau dari 

aspek kognitif, Setelah mendapat data dalam bentuk tabel kemudian dubah dalam 

bentuk diagram batang sehingga akan memudahkan penarikan kesimpulan atau 

menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penarikan 

kesimpulan mencakup kesimpulan sesuai perubahan atau peningkatan data diri 

peneliti dan anggota peneliti lainnya serta situasi tepat penelitian dilakukan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara 

sampai kesimpulan terakhir. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku seribu pena 

matematika SMA 

Dalam buku ‘Seribu Pena Matematika SMA’ terdapat soal uji 

kompetensi yang di tinjau dari aspek kognitif dengan kode aspek A paling 

besar yaitu dengan jumlah 846 butir soal dengan persentase 64, 28 %,  

kemudian urutan yang kedua aspek B yang berjumlah soal 275 butir dengan 



persentase 20, 89 %. Dan yang terakhir 195 butir soal dengan presentase 14, 

83 % dari aspek C kecuali untuk bab VI tidak diketemukan aspek kognitif 

dengan kode aspek C. 

Soal yang disajikan pada bab I, II, III, IV, dan V sudah mencakup 

semua aspek kognitif menurut TIMSS 2011, akan tetapi pada bab VI tidak 

ditemukan soal yang dapat dinilai dengan aspek C. Bab ini hanya mencakup 

aspek kognitif dengan kode aspek A sebanyak 28, 125 % dan B sebanyak 71, 

875%. Akan tetapi sebagian besar soal dalam buku ‘Seribu Pena Matematika 

SMA’ sudah mencakup aspek kognitif menurut TIMSS 2011. 

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam buku ‘Seribu Pena Matematika 

SMA’ paling banyak soal  tentang Recall (ingat), Recognize (mengakui), 

Compute (hitung), Retrieve (ambil), Measure (ukur), dan Classify/Order 

(Mengklasifikasikan/Ubah). Hanya sedikit soal tentang Analyze 

(menganalisis), Generalize/Specialize (generalisasi/mengkhususkan), 

Integrate/Synthesize (mengintegrasikan/sintesis), Justify (ratakan), dan Solve 

Non-routine Problems (memecahkan masalah non-rutin). Akan tetapi soal-

soal dalam buku ini sudah baik dalam meningkatkan tingkat berfikir siswa, 

hal ini dapat dilihat dari persentase aspek yang terdapat dalam buku ‘Seribu 

Pena Matematika SMA’. 

2. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku matematika 

kontekstual 

Dalam buku ‘Matematika Kontekstual’ berjumlah 250 butir soal. 

Jumlah persentase soal uji kompetensi terbesar di tempati oleh aspek kognitif 



dengan kode aspek A dengan persentase 48, 4 % sebanyak 121 butir soal. 

Kemudian dengan persentase 44 % sebanyak 110 butir soal ditempati oleh 

aspek B. Kemudian dengan persentase 7, 6 % sebanyak 19 butir soal di 

tempati aspek kognitif dengan kode aspek C. Secara keseluruhan soal-soal 

dalam buku ajar ini sudah mencakup aspek kognitif menurut TIMSS 2011. 

 
Sebagian besar soal yang disajikan dalam buku ini sudah merupakan 

soal yang dapat mendorong tingkat perkembangan berfikir, soal yang 

disajikan dalam buku ‘Matematika Kontekstual’  memiliki tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari persentase masing-masing bab 

yang menjukkan adanya pemerataan soal yang ditinjau dari aspek kognitif 

menurut TIMSS 2011. Dengan kata lain keseluruhan soal-soal dalam buku 

‘Matematika Kontekstual’ sudah mencakup semua penilaian aspek kognitif 

menurut TIMSS 2011. Hal ini sesuai dengan pendapat (Muljono, 2007) yang 

menyatakan bahwa sebuah buku teks pelajaran yang baik adalah buku yang 

berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yanag dituangkan dalam bentuk 

tertulis yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya guru dan 

peserta didik) secara logis, mudah diterima sesuai dengan tahapan 

perkembangan kognitif pembaca dan berisi konsep-konsep disajikan secara 

menarik, interaktif dan mampu mendorong terjadinya proses berfikir kritis, 

kretif, inovatif dan kedalaman berfikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. 

Buku ini hanya sedikit soal dengan kriteria Analyze (menganalisis), 

Generalize/Specialize (generalisasi/mengkhususkan), Integrate/Synthesize 



(mengintegrasikan/sintesis), Justify (ratakan), dan Solve Non-routine 

Problems (memecahkan masalah non-rutin). Dibandingkan dengan buku 

sebelumnya, buku ini memiliki aspek C lebih rendah. Akan tetapi terdapat 

keseimbangan antara aspek A dengan kriteria soal seperti Recall (ingat), 

Recognize (mengakui), Compute (hitung), Retrieve (ambil), Measure (ukur), 

dan Classify/Order (Mengklasifikasikan/Ubah). dan aspek C dengan kriteria 

soal seperti Select (pilih), Represent (mewakili), Model (model), Implement 

(melaksanakan), dan Solve routine problems (memecahkan masalah rutin).  

3. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku perspektif 

matematika 

Dalam buku ‘Perspektif Matematika’ total keseluruhan berjumlah 271 

butir soal. Jumlah persentase soal uji kompetensi terbesar di tempati oleh 

aspek kognitif kode aspek A dengan kriteria soal seperti Recall (ingat), 

Recognize (mengakui), Compute (hitung), Retrieve (ambil), Measure (ukur), 

dan Classify/Order (Mengklasifikasikan/Ubah) mempunyai persentase 

66,79% sebanyak 181 butir soal. Kemudian dengan persentase 22,88% 

sebanyak 62 butir soal ditempati oleh aspek B dengan kriteria soal seperti 

Select (pilih), Represent (mewakili), Model (model), Implement 

(melaksanakan), dan Solve routine problems (memecahkan masalah rutin). 

Kemudian urutan ketiga dengan persentase 10,33% sebanyak 28 butir soal di 

tempati oleh aspek kognitif dengan kode aspek C dengan kriteria soal Analyze 

(menganalisis), Generalize/Specialize (generalisasi/mengkhususkan), 

Integrate/Synthesize (mengintegrasikan/ sintesis), Justify (ratakan), Solve 



Non-routine Problems (memecahkan masalah non-rutin). Secara umum 

sebagian besar soal dalam buku ajar ‘Perspektif Matematika’ sudah 

mencakup penilaian aspek kognitif menurut TIMSS 2011. 

 

SIMPULAN 

1. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku seribu pena 

matematika SMA 

Aspek kognitif mengetahui (knowing) terbesar terdapat dalam buku 

karangan Rosihan Ari Y. Dan Indriyastuti yang berjudul ‘Perspektif 

Matematika 1 untuk SMA dan MA’ sebesar 66, 79 % dan buku karangan 

Catur Supatmono dan Sriyanto mempunyai persentase terkecil yaitu 48, 4 % 

dengan judul buku ‘Matematika Kontekstual untuk SMA/MA’. 

 

2. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku matematika 

kontekstual 

Aspek kognitif menerapkan (applying) terbesar terdapat dalam buku 

karangan Catur Supatmono dan Sriyanto sebesar 44 % dengan judul buku 

‘Matematika Kontekstual untuk SMA/MA’, sedangkan buku karangan 

Husein Tampomas yang berjudul ‘Seribu Pena Matematika SMA Jilid 1 

untuk SMA/MA kelas X’ mempunyai jumlah persentase terkecil yaitu 

20,89%. 

 

 



3. Analisis soal yang ditinjau dari aspek kognitif pada buku perspektif 

matematika 

Aspek kognitif penalaran (reasoning) terbesar terdapat pada buku ajar 

karangan Husein Tampomas dengan persentase 14, 82 % yang berjudul 

‘Seribu Pena Matematika SMA Jilid 1 untuk SMA/MA kelas X’, sedangkan 

buku yang berjudul ‘Matematika Kontekstual untuk SMA/MA’ karangan 

Catur Supatmono dan Sriyanto memiliki persentase terkecil yaitu 7, 6 %. 
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