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MOTTO 

Ya allah, tiada urusan/ perkara yang mudah kecuali engkau mudahkan dan engkau 

jadikan kesulitan itu menjadi mudah, jika engkau menghendakinya. 

( HR. Ibnu Hibban ) 

Sejauh mana keinginan, kesungguhan dilandasi kesabaran, maka sejarah akan 

menuliskannya. Kemenangan tidak akan diberikan secara Cuma-Cuma, kemenangan 

hanya bisa diraih dengan kesungguhan dan pengorbanan 

( Dr. A’idh Al-Qarni ) 

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 

mencoba itulah kita  menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil 

( Mario Teguh) 

Masa depan kita adalah cerminan dari usaha kita sekarang, dengan kita melakukan usaha 

yang maksimal hari ini, itu berarti kita sedang merintis  hidup yang indah  di masa 

depan. 

( penulis ) 
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PERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHAN    

    

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memiliki seluruh isi di 

bumi dan jagat raya, yang memiliki jiwa dank arena rahmat dan karunia allah karya 

sederhana ini dapat terselesaikan. 

Dengan penuh cinta teriring do’a dan syukur, kupersembahkan karya sederhana 

ini kepada: 

1. Ayah dan Ibuku ( Bp Dasiun & Ibu Sriyanti) yang tidak pernah bosan 
memberikan motivasi, selalu memberikan semangat dan selalu mengiringi dalam 

setiap langkah dan tindakan yang saya ambil. do’anya selalu mengiringi hidupku, 

kasihsayang yang diberikan menjadi nyawa dalam hidupku. Terimakasih untuk 

kasih sayang, dan cinta serta pengorbanan yang tidak terukur. 

2. Adik-adikku yang selalu mendukungku,dan selalu memberikan kepercayaan penuh 
bagiku untuk menjadi yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya. 

3. Bapak Idris Harta, Terimakasih atas bimbingan dan pengarahan yang penuh 
kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

4. Untuk Umi Habibbah yang selalu memberikan semangat untukku, dan 
memotivasiku untuk menjadi orang yang berguna, terimakasih telah mengajariku 

kesabaran dan kedewasaan. 

5. Untuk teman-temanku Kelas A angkatan 2010 yang tidak bisa kusebutkan satu 
persatu. Terimakasih untuk tahun-tahun yang sangat membekas dihati. Semoga 

persahabatan ini tidak akan pernah sirna. 

6. Untuk Sigit Prasetya sebagai sahabat dan teman ta’mir masjidku, & segenap 
keluarga besar jama’ah masjid baiturrohim di matoa 2. Terimakasih  atas ilmu 

agama yang telah diberikan 

7. Terimakasih untuk semua yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi 
ini. 

8. Almamaterku, ku sangat bangga padamu. 
9. Pembaca yang budiman semoga dapat memanfaatkan karya yang sederhana ini. 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Alhamdulillahirobbil’alamin Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunianya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis aspek kognitif pada soal-soal buku 

ajar matematika smp kelas VII kurikulum 2013” sholawat serta salam senantiasa 

tercurah kepada nabi agung muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat 

islam dimuka bumi yang nantinya kita tunggu-tunggu safaatnya. 

Selama penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 

dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini akan disampaikan 

penghargaan dan rasa hormat terimakasih kepada: 

1. Bp Idris Harta, M.A, Ph.D selaku pembimbing, saya ucapkan terimakasih atas 

kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta saran-saran 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Bp Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku dekan FKIP UMS yang berkenan 

memberikan ijin dalam penyusunan skripsi. 

3. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku ketua jurusan pendidikan matematika yang 

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ini dengan baik. 
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4. Seluruh Dosen di jurusan pendidikan matematika yang telah memberikan ilmu-

ilmunya dengan sabar. 

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. 

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

 

Surakarta,  6 Februari 2014 

 

 

Penulis 
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ABSTRAK 
ANALISIS ASPEK KOGNITIF PADA SOAL-SOAL BUKU AJAR 

MATEMATIKA SMP KELAS VII KURIKULUM 2013 
 

Hery Rizkiawan, A 410100005, Jurusan pendidikan matematika, 
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan,Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2014, 51 halaman. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal-soal pada buku ajar 
matematika SMP kelas VII kurikulum 2013 yang ditinjau dari aspek kognitif menurut 
TIMSS 2011. Aspek kognitif menurut TIMSS 2011 diantaranya: mengetahui 
(knowing), menerapkan (applying) dan penalaran (reasoning). Untuk itu dipilih buku 
ajar matematika kelas VII yang mengacu kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh 
kementrian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan menganalisis soal-soal yang ditinjau dari aspek kognitif 
menurut TIMSS 2011 yang terdapat pada buku ajar. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) aspek kognitif mengetahui (knowing) pada buku ajar yang diteliti terdapat 
167 butir soal dengan persentase 48,97%. (2) Aspek kognitif menerapkan (applying) 
pada buku ajar yang diteliti terdapat 129 butir soal dengan persentase 37,9%. (3) 
aspek kognitif penalaran (reasoning) pada buku ajar yang diteliti terdapat 42 butir 
soal dengan prosentase 12,3%. Dari penjabaran di atas diperoleh hasil bahwa kurang 
pemerataan antar aspek. Buku lebih menekankan pada aspek mengetahui (knowing), 
sehingga sebenarnya buku yang diteliti ini masih kurang layak untuk digunakan 
sebagai acuan proses pembelajaran. Buku masih perlu banyak revisi untuk 
memperoleh kesempurnaan isi dari buku ajar. 
 
Kata kunci : aspek kognitif mengetahui (knowing),  menerapkkan (applying), 

penalaran (reasoning) 


