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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Buku adalah jendela dunia. Melalui buku, seseorang dipersilahkan masuk 

menatap dan menjelajah dunia yang sangat luas. Menurut Trianto (2007 :73) 

buku ajar siswa atau Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah panduan siswa yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Selain itu buku bacaan siswa juga sebagai panduan belajar baik dalam proses 

pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri. Sedangkan menurut Nurani 

(2014) buku siswa adalah buku panduan aktivitas pembelajaran untuk 

memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku ini juga 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran 

(activities based learning) dimana isinya dirancang dan dilengkapi dengan 

contoh-contoh lembar kegiatan agar siswa dapat mempelajari sesuatu yang 

relevan dengan kehidupan yang dialaminya.   

Namun ada beberapa masalah dalam buku tersebut. Menurut M. Latief 

(2012) dalam buku siswa dan guru sekolah dasar terdapat “cerita dewasa” pada 

isi LKS tersebut yang amat mustahil untuk siswa memahaminya. Istilah “istri 

simpanan”.”harta warisan”, dan “bercerai” yang ada dalam cerita ‘Bang Maman 

dari Kali Pasir’ merupakan kosa kata dewasa yang membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut. Selain itu, isi buku tersebut juga tidak sesuai dengan kurikulum. 

Menurut Alyuzra (2013) menyatakan berkaitan dengan isi kurikulum, pusat 

hanya memberikan SK dan KD (yang merupakan standar minimal) yang artinya 

guru harus menegembangkan sendiri SK dan KD tersebut sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.Selain itu, berdasarkan hasil wawancara Barroh, 

Susantini, dan Ducha (2012: 5) diketahui bahwa siswa SMP Negeri 26 Surabaya 

memiliki minat membaca buku ajar rendah. Alasan yang paling banyak muncul 

adalah buku tersebut kurang menarik, membosankan, dan sulit dipahami karena 

menggunakan bahasa Inggris. 
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Kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh oleh siswa 

untuk memperoleh pengetahuan (Hamalik, 2007: 33). Kurikulum sangat 

berperan dalam pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu, kurikulum memegang peran penting bagi pembangunan 

dan pembentukan sebuah karakter bangsa (Sudijarto, 2008: 67). Namun terdapat 

beberapa masalah pada kurikulum. Menurur Loeziana Uce (2016: 225) 

Karakteristik KBK dianggap cenderung sentralisme, kurikulum disusun oleh 

Tim Pusat secara rinci, sekolah hanya melaksanakannya saja. Selain itu, dalam 

perencanaan kurikulum 2013 ada kekhawatiran terhadap kemampuan guru 

dalam menjalankan tematik. Sedangkan menurut Weilin dan Koesoema (2014) 

letak masalah pada K-13 adalah kerangka dasar dan strukturnya serta 

pendekatan spiritualis yang kurang tepat. 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom dalam Sukiman (2012 :55), segala upaya yang menyangkut 

aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.  Ranah kognitif 

berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Gaya kognitif adalah 

cara-cara bagaimana menerima rangsangan yang berbeda dan berpikir untuk 

belajar. Gaya kognitif dapat didefinisikan sebagai variasi cara seseorang 

menerima, mengingat, dan berpikir atau sebagai cara-cara khusus dalam 

menerima, menyimpan, membentuk, dan memanfaatkan informasi (junaedi dan 

masrukan, 2015: 35). 

Aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup 

kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah. Namun terdapat beberapa masalah dalam 

taksonomi Bloom tersebut. Menurut Gunawan dan Anggraini (2012 : 23) 

taksonomi Bloom menjabarkan enam kategori tersebut secara mendetail, namun 

kurang menjabarkan subkategorinya, dalam kategori pengetahuan dan 

pemahaman memiliki banyak subkategori namun empat kategori lainya hanya 

memiliki sedikit subkategori. Selain itu, penggunaan kata benda pada enam 

kategori tersebut seharusnya menggunakan kata kerja yang sesuai dengan tujuan 
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pendidikan. Sedangkan menurut Nanik Narwanti (2012) tingkat level kognitif 

pada soal pemecahan masalah SMP yang masih banyak pada tingkat 

pengetahuan (knowledge).  

Wijaya dan Marisa (2015: 56) menyatakan bahwa soal cerita matematika 

merupakan soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang diungkapkan 

dalam bentuk kalimat bermakna. Soal cerita penting untuk diberikan kepada 

siswa guna melatih siswa dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut 

Raharjo dan Astuti (2011:8) mengatakan bahwa bahwa soal cerita yang terdapat 

dalam matematika merupakan persoalan-persoalan yang terkait dengan 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dicari 

penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat matematika. Kalimat matematika 

yang dimaksud dalam penyataan tersebut adalah kalimat matematika yang 

memuat operasi-operasi hitung bilangan. 

Soal-soal tersebut akan berperan penting untuk siswa dalam menghadapi 

tes atau ujian. Menurut suwandi (2011: 48) kegiatan tes dapat terlaksana, jika 

tersedia suatu perangkat tugas, pertanyaan, atau latihan. Perangkat tugas, 

pertanyaan, atau latihan itulah yang kemudian dikenal sebagai alat tes atau 

instrument tes. Menurut Supriyono (2008: 3) soal-soal pada buku ajar yaitu 

bentuk soal dan penyelesaiannya kebanyakan menghitung dan menghafal rumus 

saja, bahkan di soal UAN sekalipun. Selain itu, masalah yang sering dialami 

siswa yaitu kurang mampunya siswa dalam memahami dan memaknai kalimat, 

ditambah siswa tidak mengetahui metode yang akan digunakan (Rindyana dan 

Chandra, 2011). 

Beberapa masalah dalam buku ajar, kurikulum, dan soal-soal pada buku 

ajar. Diantaranya, ketidaksesuaian bahasa, isi yang tidak sesuai dengan 

kurikulum dan minat baca yang rendah pada buku. Kurikulum yang cenderung 

bersifat sentralis, dan kerangka, struktur serta spiritualis yang kurang 

tepat,adanya kekhawatiran terhadap kemampuan guru dalam menjalankan 

tematik.Soal-soal pada buku ajar yaitu bentuk soal dan penyelesaiannya 

kebanyakan menghitung dan menghafal rumus saja. Selain itu, masalah yang 
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sering dialami siswa yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam memahami dan 

memaknai kalimat, siswa tidak mengetahui metode yang akan digunakan. 

Berdasarkan masalah rendahnya minat siswa SMP dalam membaca buku, 

kurikulum yang cenderung bersifat sentralis dan soal pemecahan masalah yang  

kebanyakan masih menghitung serta menghafal rumus saja. Maka peneliti ingin 

melakukan analisis level kognitif soal-soal pemecahan masalah pada buku siswa 

matematika kelas VIII kurikulum 2013. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan 

masalah penelitian, yaitu bagaimana level kognitif soal-soal pemecahan masalah 

pada buku siswa matematika SMP kelas VIII kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dikemukakan tujuan 

penelitian, yaitu mendeskripsikan level kognitif soal-soal pemecahan masalah 

pada buku siswa matematika SMP kelas VIII kurikulum 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberikan sumbangan konseptual 

ilmu pengetahuan tantang pendidikan matematika. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pendidikan matematika 

terutama untuk melaksanakan kurikulum. Karena hal itu sangat berpengaruh 

besar dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, studi ini memberikan pengetahuan lebih pada 

Sekolah, Dinas Pendidikan, dan Guru tentang peran pentingnya pembuatan 

soal-soal yang sesuai dengan materi ajar agar tercapai KKM. 

Bagi pengembang atau penulis buku, merupakan acuan bagi 

penyempurnaan kurikulum matematika pada umumnya dan pada pembuatan 

soal untuk bahan latihan siswa pelajaran matematika khususnya 


