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ABSTRAK
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MATEMATIKA SMP KELAS IX TAHUN AJARAN 201312014 (ditinjau

dari aspek kognitif)

ZaernHasan, A 410100013, Jurusan Pendidikan Matematika,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2014,72halanan.

zaeni.hasan@.yahoo. co. id

Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis dan mendeskripsikan kesalahan
penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan redaksional, kesalahan konsep yang
termuat di dalam soal-soal matematika dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) mata
pelajaran Matematika SMP kelas D(, dan (2) penyebaran aspek kognitif yang
termuat di dalam soal-soal matematika dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) mata
pelajaran Matematika SMP kelas D(. Data penelitian ini adalah LKS "Matematika
9" terbitan CV Sindunata. Data yang diteliti adalah soal pilihan ganda yang berada
di bawah naungan Uji Kompetensi dan Ulangan Tengah Semester. Jumlah soal
yang ditelitili sebanyak 240 butir soal. Jenis kesalahan soal yang diteliti: (1)
kesalahan penulisan, (2) kesalahan perhitungan, (3) kesalahan redaksional dan (4)
kesalahan konsep. Tingkatan aspek kognitif menurut Taksonomi Bloom yang telah
direvisi yaitu: (l) remembering, (2) understanding, (3) applying, (4) analying, (5)
evaluating dan (6) creating. Teknik pengumpulan digunakan teknik dokumentasi
dan observasi. Teknik anaiisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
persentase kesalahan soal yang terbesar adalah kelasahan redaksional dengan
persentase 3,33yo kemudian kesalahan penulisan, perhitungan dan konsep
berturut-furut adalah l,67yo, 0o/o dan 0%. Sedangkan persentase distribusi aspek
kognitif yang terbesar adalah applying sebesar 7I,25oA kemudian remembering,
understanding, analying evaluating dan creating berturut-turut adalah 6,25Yo;
8,33Vo;8,3Yo;0,83Yo dan}Vo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis kesalahan
soal yang terbanyak adalah kesalahan redaksional dan lks ini layak namun kurang
mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi..

Kata kuneiz Aspek kagnitif Taksonomi Bloom: remembering, understanding,
applying, analying, evaluating and creating. Jenis Kesalahan Soal.
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PENDAIIULUAN

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi

perubahan perilaku ke arah lebih baik daripada sebelumnya. Dalam proses

tersebut terkadang terjadi suatu kendala baik siswa maupun guru.

Proses kegiatan belajar mengajar matematika di sekolah sering dihadapkan

pada masalah jumlah waktu belajar yang relatif sedikit dibandingkan dengan

materi pelajaran yang banyak. Materi matematika merupakan materi yang

memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, perlu menggunakan suatu

buku ajar matematika yang efektif dan efisien yang dapat membimbing siswa

untuk belajar lebih giat lagi dan pemantapan materi semakin baik.

LKS merupakan salah satu bagian terkecil dari perangkat pembelajaran

yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas.

Di dalam LKS tercantum kesimpulan atau garis pokok dari buku pelajaran

sehingga guru akan lebih mudah menjelaskan materi dan lebih efisien waktu

daripada menggunakan buku pelajaran yang memakan waktu lebih lama.

Seiring perkembangan jaman maka semakin banyaknya LKS yang beredar

di sekolah-sekolah. Sehingga perlunya peran guru untuk lebih selektif dalam

memilih LKS yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Muljono (20A7:7) yang

menyatakan bahwa buku teks pelajaran yang baik adalah buku yang salah satunya

berisi informasi, pesan dan pengetahuan yang dituang dalam bentuk tertulis yang

dapat dikomunikasikan kepada pembaca.

Taksonomi Bloom yang telah direvisi membagi aspek kognitif menjadi

enam aspek yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating

dan creating. Aspek-aspek kognitif tersebut tersebar di dalam LKS tersebut. Jika

semua jenjang aspek kognitif diterapkan secrra keseluruhan, merata dan terus

menerus, maka akan menghasilkan metode penilaian yang lebih baik. Karena akan

melatih dan mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti termotivasi untuk

melalrukan penelitian yaitu Analisis Kesalahan Soal-soal pada Lembar Kerja



Siswa Matematika SMP kelas D( ditinjau dari aspek kognitif tahun aJarm

201312014. Sehingga memungkinkan tujuan pembelajaran matematika yang

terarah.

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis

dan mendeskripsikan kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan

redaksional, kesalahan konsep yang termuat di dalam soal-soal matematika dalam

Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran Matematika SMP kelas IX, dan (2)

penyebaran aspek kognitif yang termuat di dalam soal-soal matematika dalam

Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran Matematika SMP kelas IX.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya non-

statistik. Menurut Prawono (2011) penelitian kualitatif adalah metode (ialan)

penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu

objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada

pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah. Sumber data dalam

penelitian ini adalah lembar kerja siswa matematika SMP kelas D( tahun ajaran

201312014. Subjek penelitian ini adalah Lembar Kerja Siswa "Matematika 9"

terbitan CV Sindunata.

Agar penelitian dapat terarah makan fokus penelitian ini adalah soal

pilihan ganda yang berada di garis bawah Uji Kompetensi dan Ulangan Tengah

Semester. Banyaknya data yang diteliti sebanyak 240 butir soal yang terbagi

menjadi 5 bab, kemudian terbagi ke dalam lima uji kompetensi dan dua ulangan

tengah semester. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi

pada setiap sampel soal yang berupa: (1) Penentuan Lembar Kerja Siswa, (2)

Penentuan Soal pada Lembar Kerja Sisw4 dan (3) Penggunaan data.

Teknik analisa deskriptif kualitatif adalah teknik yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menganalisa

kesalahan yang terjadi dari penyusun maupun penerbit serta pembagian aspek

kognitf yang ada. Teknik analisa ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu: (1) data

reduction, (2) datadisplay dan (3) verifikasi atau mengambil kesimpulan.
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HASIL PENELITIAI{ DAi\ PEMBAIIASAII

Hasil analisis data penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persentase soal ditinjau dari jenis kesalahan soal

Kode Buku
Kesalahan-kesalahan Soal Jumlah

Soal52%53 %

l,67oh 5%0%

11
2-

UTSI 1

4

UTS

II

5

3,33Yo

Keterzrngan:

51 : kesalahan penulisan

52 : kesalahan perhitungan

Keterangan:

C 1 | r ememb ering/mengingat

53 : kesalahan redaksional

Sa : kesalahan konsep

Tabel 2. Rekapitulasi Soal yang ditinjau dari aspek kognitif

Kode
Buku

Aspek Kognitif Menurut Taksonomi Bloom
Jtim-
lah

Cr % Cz o/o Ct % Cq % C5 % Co %
Soal
Salah

I
aJ 2% T4 rt% 90 69% 15 12% 2 2% 0 a% 6 130

il t2 lt% 6 sYo 81 74% 5 50/" 0 00 0 a% 6 110

Jumlah l5
6,25

%
20

8,33

%
t7t 71,2

5%
20

8,30

%
2

0,83
o/, 0 0% 12 240

C 4 : analying/menganalisis



C2:understanding/memahami Cs:evaluating/mengevaluasi

C3: applying/menerapkan C6: creating/mengkreasi

Berdasarkan tabel I diperoleh : (1) Persentase 53 fang terbesar yaiat3,33Yo

sehingga dapat diketahui bahwa jenis kesalahan yang tgrbesar adalah kesalahan

redaksional, (2) Persentase S+ sebesar 0% sehingga dapat diketahui bahwa tidak

terdapatnya kesalahan konsep pada LKS "Matematika 9".

Berikut ini akan disajikan beberapa contoh soal yang mengalami kesalahan

berdasarkan jenis kesalahan soal yang terjadi.

Pada gambar di bawah ini, jika panjang DE = 8 cm, AB : 12 cm, AD

: 4 cm, dan DE : L0 cm, maka panjang CD adalah....

a.6cm c

i'\
b. 8 cm ,,t/"i ",.
c. 10cm i

D, > 
-E

/\.
d,. l2cm i \

R

Penjelasan : adanyaukuran yang ganda pada panjang DE.

Berdasarkan tabel 1, tidak ditemukan adanya kesalahan perhitungan.

Oleh sebab itu untuk jenis kesalahan ini tidak perlu dipaparkan.

/ 
-LsHasil darif : Vun )' adalah ....

a.

-2n 
"[a'

6_v.
1' )a 7a'



b.

rawab: (-, V;t)'=-r-'[r;)- =
-243

I
=-

-243a-ts
I

Penjelasan : tidak ada opsi jawaban yang sesuai.

Kesalahan Konsep

Berdasarkan tabel 1, tidak ditemukan adarrya kesalahan perhitungan.

Oleh sebab itu untuk jenis kesalahan ini tidak perlu dipaparkan.

Berdasarkan tabel2 diperoleh : (1) Persentase C3 merupakan yang terbesar

yaitu sebesar 71,25o/o sehingga dapat diketahui bahwa aspek applying merupakan

aspek kognitif yang paling dominan dan soal-soal yang tersedia hanya melatih

siswa untuk berhitung, (2) Persentase yang tidak merata menunjukkan bahwa

kurang meratanya aspek kognitif sehingga soal yang ada tidak melatih siswa

untuk berpikir tingkat tinggi.

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian Lai (2011) bahwa buku pelajaran

tidak hanya menyediakan unsur-unsur inti dalam mata pelajaran tetapi juga harus

dirancang untuk membantu perkembangan pola pikir siswa yang kritis dan kreatif

serta keterampilan generik lainnya melalui informasi dan kegiatan. Kebutuhan

akan pentingnya berpikir tingkat tinggi mengakibatkan perlu adanya pembagian

porsi tingkat aspek kognitif yang seimbang. Pembelajaran matematika tidak hanya

sekedar belajar tentang konsep perhitungan saja bahkan perlunya peningkatan

kemampuan siswa dalam konsep pemahaman atau penalaran untuk melatih serta

mengasah logika siswa.

Secara keseluruhan soal-soal dalam lembar kerja siswa ini sudah mencakup

semua aspek kognitif menurut Taksonomi Bloom dan juga kesalahan-kesalahan

soal yang ada hanya sebatas kesalahan penulisan, kesalahan redaksional dan

kesalahan perhitungan. Sebab apabila terdapat soal yang mempunyai kesalahan

243------
l/ )

A ,rl A'

1d.- _
a 11 2JA !A

-15
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konsep maka akan berakibat buruk bagi penulis dan khususnya peserta didik. Hal

ini dapat membuat peserta didik mempunyai pemahaman yang keliru.

Sebagian besar soal yang tersaji dalam lembar kerja siswa ini sudah

merupakan soal yang dapat mendorong tingkat perkembangan berhkir peserta

didik. Soal yang disajikan dalam "Matematika 9" memiliki tingkat kesulitan yang

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

ditinjau dari aspek kognitif menurut Taksonomi Bloom. Dengan kata lain,

keseluruhan soal dalam "Matematika 9" sudah mencakup semua penilaian

kognitif menurut Taksonomi Bloom.

Semua hal tersebut sejalan dengan pendapat Muljono (2007: 7) ymg

mengatakan bahwa sebuah buku teks pelajaran yang baik adalah buku yang berisi

informasi, pesan dan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang

dapat diinformasikan 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 berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kedalaman berfikir serta

metakognisi dan evaluasi diri.

KESIMPULAII DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik

kesimpulan: (l) LKS "Matematika9" masih ditemukan beberapa aspek kesalahan

soal yang mayoritas didominasi oleh kesalahan redaksional, (2) Penyebaran aspek

kognitif pada tiap bab kurang merata, (3) Soal yang tersaji dalam LKS

"Matematika 9" sudah baik namun mayoritas masih berupa soal pengaplikasian

prosedur atau sering disebut perhitungan sesuai dengan rumus matematika

sehingga LKS ini kurang melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif karena

soal-soal yang beradapadatingkat kognitif tinggi masih sedikit.

Adapun saran dari penelitian ini adalah (1) bagi guru, hendaknya lebih

selektif lagi dalam memilih bahan ajar yang baik, (2) bagi penyusun atau penerbit,

review dan cek kembali LKS atau bahan ajar sebelum diterbitkan serta
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distribusikan aspek kognitif yang lebih merata, (3) bagi peneliti berikutnya,

lanjutkan penelitian yang sudah diteliti dengan ruang lingkup yang lebih luas.
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