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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Banyaknya buku ajar dalam dunia pendidikan yang semakin maju 

memberikan banyak pilihan lembaga pendidikan, guru, maupun siswa untuk 

mendapatkan buku ajar yang diinginkan. Buku ajar yang tepat, mudah 

dipahami, berisi materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, akan 

mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Tidak semua buku ajar sama 

baiknya, hendaknya ada beberapa buku yang berlainan tentang bidang studi 

yang sama. Bahan yang kurang jelas dalam buku yang satu mungkin lebih 

mudah dipahami dalam buku yang lain. Tersedianya beberapa macam buku 

ajar dapat membantu peserta didik dalam penguasaan materi.   

Pembelajaran matematika tidak terlepas dari adanya buku teks 

pelajaran atau buku ajar yang merupakan pegangan penting bagi peserta 

didik. Matematika merupakan suatu ilmu untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetehauan tentang bentuk dan ukuran, serta menghitung yang mana tentu 

membutuhkan buku ajar guna mempermudah dalam memahami dan 

mempelajari mata pelaran matematika. Agar dapat memilih buku ajar dengan 

baik, pengguna buku perlu memiliki keterampilan dalam memilih buku ajar 

yang baik yang meliputi dua hal, pertama ditinjau dari segi bahasa dan 

cetakan (keterbacaan, tipografi, tampilan), kedua ditinjau dari isi materi 
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misalnya kebenaran konsep, kecakupan, aktualitas, relevansi dengan 

kompetensi yang ingin diajarkan, dan sebagainya.  

Buku ajar yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik tidak hanya 

terpaku pada satu buku ajar saja namun peserta didik bisa menggunakan buku 

pendamping. Buku teks pelajaran meliputi buku teks utama dan buku teks 

pelengkap. Buku teks utama berisi bahan-bahan pelajaran suatu bidang studi 

yang digunakan sebagai buku pokok bagi siswa dan guru, sedangkan buku 

teks pelengkap adalah buku yang sifatnya membantu atau merupakan 

tambahan bagi buku teks utama dan digunakan oleh guru dan siswa.  

Semakin berkembangnya buku ajar yang beredar di masyarakat tentu 

perlu ketelitian dalam memilih buku ajar yang akan digunakan yang mana 

harus memenuhi standar nasional dari pemerintah. Buku ajar merupakan 

bagian yang penting dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar sebagai 

penunjang peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu buku teks 

pelajaran sebagai sumber informasi seharusnya memiliki kualitas yang baik, 

dalam hal ini adalah buku ajar yang memenuhi kriteria standar nasional 

pendidikan. 

Buku ajar juga harus mempunyai dua misi utama yaitu, pertama, 

optimalisasi pengembangan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural. Kedua, pengetahuan tersebut harus menjadi target buku utama 

dari buku yang digunakan oleh sekolah.  Menuju kepada pengusaan ilmu 

pengetahuan hendaknya memperhatikan kualitas dari materi pembelajaran 

yang terdapat pada buku ajar. Oleh karena itu, perlu diadakannya analisis 
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terhadap buku ajar matematika untuk memenuhi kriteria buku teks yang baik 

dan berkualitas. 

Materi pembelajran merupakan bagian yang paling penting dalam 

buku ajar. Materi pembelajaran sangat berperan penting dalam suatu 

keberhasilan pendidikan. Pada hakikatnya materi pembelajaran merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi dan 

proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. 

Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan yaitu fakta, konsep, 

prinsip, prosedur, sikap dan nilai.  

Terlalu banyaknya buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit yang 

mana apabila dinilai dari penyampaian materi yang tertulis banyak perbedaan 

dari segi materi, isi, penyajian dan lain sebagainya. Oleh karena itu analisis 

digunakan sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan buku yang 

berkualitas. 

Berdasarkan permasalah di atas tentunya diperlukan analisis yang 

lebih lanjut mengenai buku ajar matematika SMA kelas X semester gasal 

tahun ajaran 2013/2014 ditinjau dari aspek kognitif. Sehingga tujuan 

pembelajaran matematika dapat tercapai sesuaui yang tertuang dalam 

permendiknas. 

 

 

 

  



4 
 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan  mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada materi pembelajaran 

yang terdapat pada buku ajar matematiaka SMA kelas X semester gasal tahun 

ajaran 2013/2014 ditinjau dari aspek kognitif yang memuat objek matematika 

berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.  

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat ditemukan rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimanakah deskripsi aspek-aspek materi pembelajaran 

pada buku ajar matematika SMA kelas X semester gasal tahun ajaran 

2013/2014 ditinjau dari aspek kognitif yang memuat objek matematika 

berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

komponen materi pembelajaran pada buku ajar matematika SMA kelas X 

semester gasal tahun ajaran 2013/2014 ditinjau dari aspek kognitif yang 

memuat objek matematika berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.  

E. Manfaat Penelitian  

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan konseptual 

ilmu pengetahuan tentang pendidikan matematika dan juga memberi 

sumbangan substansi kepada lembaga pendidikan formal, para pendidik yaitu 

guru, dan juga peserta didik. 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan bagi 

pendidikan matematika melalui suatu buku ajar matematika terutama 

untuk melaksanaan  kurikulum 2013. Hal itu sangat berpengaruh besar 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

Secara khusus penelitian ini memberikan sumbangan kepada guru 

dan peserta didik dalam memilih buku ajar matematika yang digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, studi ini memberikan pengetahuan lebih bagi 

guru, calon guru dan peserta didik tentang pentingnya buku ajar 

matematika dalam pembelajaran. Serta dapat digunakan untuk memilih 

buku ajar yang baik, berkualitas, sesuai dan dapat dipercaya, sehingga 

bisa bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik dalam mencapi 

tujuan yang diinginkannya. 

F. Definisi Istilah  

1. Buku Ajar Matematika  

Buku ajar atau buku teks merupakan salah satu bahan ajar cetak 

yang digunakan guru maupun siswa untuk mempermudah dalam 

memahami dan mempelajari mata pelajaran matematika. Hal ini 

dikarenakan mata pelajaran matematika merupakan suatu mata pelajaran 

yang untuk sebagian orang perlu pemahaman dan pembelajaran yang 

berulang guna memperdalam dalam memahami materi. Oleh karena itu 
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dengan adanya buku ajar matematika diharapkan bisa membantu dalam 

mengulang kembali materi dalam bentuk tulisan.  

Buku ajar dapat berupa buku teks utama atau BSE dan buku teks 

pelengkap atau non BSE. Buku teks utama merupakan suatu buku yang 

pokok sebagai media kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh 

pendidik dan peserta didik, sedangkan buku teks pelengkap adalah buku 

yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan bagi buku teks utama 

dan digunakan oleh pendidik dan peserta didik.  

2. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), standar kompetensi (SK), dan kompetensi dasar (KD) 

pada standar isi yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai 

kopetensi yang telah ditentukan.  Materi pembelajaran harus memenuhi 

standar penulisan materi pembelajaran berdasarkan Badab Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) diantaranya memuat aspek kognitif yang 

dinilai berdasarkan objek matematika yang berupa fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur. Jadi materi pembelajaran hendaknya cukup memadai 

dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. 

3. Aspek kognitif 

Aspek kognitif memegang peranan penting dalam satuan 

pelajaran. Tujuan pengajaran di SD, SMP, dan di SMU pada umumnya 
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adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek 

kognitif dibedakan atas enam jenjang menurut Taksonomi Bloom (1956) 

yang diurutkan secara heirarki pyramidal. Keenam aspek yang dimaksud 

bersifat kontinu dan overlap yaitu saling tumpang tindih. Aspek yang 

paling tinggi meliputi semua aspek dibawahnya. Aspek-aspek dalam 

taksonomi bloom (1956) tersebut adalah (1) pengetahuan (knowledge), 

(2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan (application), (4) 

analisis (analysis), (5) sintesis (synthesis), (6) Penilaian (evaluation). 

Charles M. Reigeluth (1989) dalam penelitiannya membagi tahap-

tahap konitif menjadi tahap pengingatan, tahap pemahaman, dan tahap 

penerapan. Dalam tahap pengetahuan yaitu dengan melakukan 

pengkodean. Tahap pemahaman yaitu mengaitkan gagasan baru dengan 

pengetahuan terdahulu yang relevan. Sedangkan tahap penerapan yaitu 

terkait dengan kemampuan siswa dalam membuat generalisasi 

pengetahuan kedalam situasi yang baru, atau telah terjadi transfer 

pengetahuan dalam belajar.  

4. Objek Matematika 

Objek matematika pada materi pembelajaran meliputi fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta berarti mudah dilihat, menyebutkan 

nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Konsep berupa defines, 

identifikasi, klasifikasi, cirri-ciri khusus. Prinsip berupa penerapan dalil, 

hokum, rumus, (diawali dengan jika…. Maka …..). sedangkan prosedur 
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berupa bagan arus atau bagan alur (flowchart), algoritma langkah-

langkah mengerjakan sesuatu secara urut. 

Fakta, konsep, prinsip, prosedur didalam matematika memiliki 

arti tersendiri. Fakta matematika merupakan konvensi-konvensi 

sembarang dalam matematika, contohnya lambang-lambang dari hukum-

hukum matematika. Konsep matematika merupakan pengertian abstrak 

yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan (mengelompokkan) 

obyek atau kejadian dan menerangkan apakah obyek atau kejadian itu 

adalah contoh atau bukan contoh dari pengertian tersebut. Prinsip 

matematika  merupakan kaidah yang terdiri dari konsep-konsep, 

bersama-sama dengan hubungan antara konsep-konsep itu. Sedangkan 

prosedur atau skill matematika adalah kumpulan aturan-aturan yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


