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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat 

berperanan penting dan berkontribusi positif pada perkembangan dan 

kemajuan IPTEK. Peran pelajaran atau pendidikan matematika sangat penting 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional baik secara individu 

maupun dalam lingkup bangsa dan negara. Pelajaran Matematika merupakan 

salah satu ilmu yang dapat membantu dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Pendidikan matematika membantu manusia berpikir dan 

membantu ilmu-ilmu lainya, seperti landasan pokok pada ilmu fisika, kimia, 

ilmu statistik dan lain-lain. Maka dari itu, sebagai langkah awal untuk 

mengarah kepada tujuan dan harapan pendidikan. Langkah awal dimulai dari 

mendorong dan memberi motivasi siswa untuk belajar matematika serta 

pemberian bimbingan kepada orang tua dalam membantu belajar matematika 

anaknya. Sebagai tenaga pengajar maka keberhasilan proses belajar mengajar 

tidak lepas dari kesiapan perseta didik dan kesiapan guru itu sendiri. 

Subarinah, (2006:1) menjelaskan bahwa matematika  adalah  

pengetahuan  struktur yang  terorganisasi, matematika  adalah  pola  berfikir,  

pola pengorganisasian, pembuktian  yang logis, kemudian  juga matematika  

itu adalah bahasa yang  menggunakan  istilah  yang  mendefinisikan  dengan 

secara cermat, jelas,  akurat  dengan  simbul-simbul  yang  padat,  lebih  

berupa  bahasa  simbul mengenai  arti  dari  pada  bunyi,  sifat-sifat  atau  

teori-teori  dibuat  secara  deduktif berdasarkan unsur yang tidak 

terdefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah  dibuktikan  kebenarannya. 

Matematika  adalah  ilmu  tentang  pola keteraturan  pola  atau  ide,  

matematika  adalah juga merupakan suatu  seni,  keindahannya terdapat pada 

keteraturan, keharmonisan dalam keberagaman. 

Indonesia mengikuti salah satu studi internasional yaitu TIMSS (Trend 

in International Mathematics and Science Study) . TIMSS adalah studi 

internasional tentang prestasi matematika dan sains  siswa  sekolah  lanjut   
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tingkat  pertama.  Studi  yang  dikoordinasikan The  International  Association  

for  the  Evaluation  of Educational Achivement di Perguruan Tinggi Boston 

ini dilakukan setiap empat tahun, yakni  tahun  1995,  1999,  2003,  

2007,2011,2015.  Indonesia  mulai berpartisipasi sejak 1999. Studi TIMSS 

yang diselenggarakan makaInternational Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA), merupakan sebuah asosiasi internasional 

untuk menilai prestasi dalam pendidikan, diketahui bahwa data hasil survei 

TIMSS tahun 2007, peringkat belajar matematikasiswa kelas VIII Indonesia 

pada urutan ke-36 dari 49 negara yang turut berpartisipasi. Nilai rerata siswa 

Indonesia berada di bawah rerata internasional.Indonesia hanya 

mempermakanilai rerata397, sedangkan nilai rerata skala internasional adalah 

500(Balitbang, 2011). Selama keikutsertaan Indonesia dalam TIMSS, 

peringkat belajar matematika siswa Indonesia tidak ada perubahan yang 

berarti dan selalu menduduki urutan10 besar terbawah di antara negara-negara 

peserta lainnya. 

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kemampuan matematika siswa 

Indonesia diantaranya adalah kurang terlatihnya dalam menyelesaikan soal-

soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS. Karakteristik soal-soal 

pada TIMSS memiliki kompleksitas sedang hingga tinggi, serta memerlukan 

penalaran matematis dalam penyelesaiannya. 

Penyebab lain masih rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia 

adalah buku teks yang menjadi pegangan siswa yang belum secara maksimal 

memuat kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesa, menilai, 

menyelesaikan masalah-masalah non rutin,padahal kemampuan-kemampuan 

tersebut menjadi karakteristik pada soal-soal TIMSS. Pada TIMSS  2011 

assessment  framework ada dua  dimensi,  yaitu terbagai menjadi, dimensi  

konten yang  menentukan  materi pelajaran dan dimensi kognitif menentukan 

proses berpikir yang digunakan peserta didik saat terkait dengan  konten,  

kerangka  kerja  TIMSS  2011 tidak  jauh  berbeda  dengan  kerangka  kerja  

TIMSS 2007. (Mullis, Martin,  Ruddock,  O’Sullivan  & Preuschoff:  2009), 

Domain  kognitif  adalah pengetahuan (knowing) , penerapan (applying) 

dan  penalaran (reasoning),  dengan  persentase  masingmasing berturut-turut 
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adalah 35%, 40% dan 25%. Pengkajian  matematika  di  kelas  delapan untuk  

dimensi  konten ada  empat  domain  yaitu: Bilangan, Aljabar, Geometri,  serta 

Data  dan Peluang dengan  persentase  masing-masing berturut- turut  adalah  

30%,  30%,  20%,  dan  20%.  Bentuk instrumen yang digunakan dalam 

TIMSS 2011 berupa pilihan ganda (multiple-choice) dan isian (constructed-

response). Penilaian untuk item pilihan  ganda  bernilai  satu,  sedangkan  

untuk  bentuk  instrumen constructed-response umumnya bernilai  satu  atau  

dua  poin,  tergantung  pada  sifat  dari  tugas  dan  keterampilan  yang  

dibutuhkan dalam  menyelesaikan  soal  tersebut. 

Salah  satu  faktor  penentuan  keberhasilan  peserta  didik  dalam 

menggunakan  buku  teks  pelajaran  ditentukan  maka kualitas  buku  teks  

pelajaran. Dalam  pengukuran  kualitas  buku  teks  pelajaran  harus  

diperhatikan  aspek-aspek penting  yaitu  kesesuaian  isi  dengan  kurikulum,  

kebenaran  isi,  penyajian  yang sistematis,  penggunaan  bahasa  dan  grafik  

yang  fungsional.  Kelayakan  ini ditentukan  maka penilaian  yang  dilakukan  

maka Badan  Standar  Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri. 

Morris, (2015:1) Science textbooks are instructional tools that provide 

opportunities for learning science content (e.g. facts about force and motion) 

and process skills (e.g. data recording) that support and augment reasoning 

with data. Buku  teks  pelajaran  adalah  buku  acuan  wajib  untuk digunakan  

di  sekolah  yang  memuat  materi  pembelajaran dalam  rangka  peningkatan  

kemampuan  penguasaan  ilmu pengetahuan  yang  disusun  berdasarkan  

standar  nasional pendidikan, (Permen Diknas nomor 11 tahun 2005). 

Sementara menurut  Tarigan, ( 2009:13)  untuk berbagai maksud dan tujuan 

instruksional buku  teks  disusun maka para pakar sebagai buku pelajaran 

dalam bidang studi tertentu, yang mudah dipahami makapara pemakainya di 

sekolah-sekolah  sehingga  dapat  menunjang  suatu  program pengajaran.  

Program yang dicanangkan maka Kementerian Pendidikan  Nasional,  

yaitu  bahwa  buku  pelajaran harus  mengacu pada  kurikulum  yang  berlaku,  

berorientasi  pada  keterampilan proses  dengan  menggunakan  pendekatan  

kontekstual,  teknologi dan  masyarakat,  serta  demonstrasi  dan  eksperimen.  

Selain  itu, suatu  buku  pelajaran  harus  dapat  menggambarkan  dengan  jelas 
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keterpaduan atau keterkaitan dengan disiplin, Sofan  Amri (2013:95).  Teknik,  

metode,  atau  pendekatan  yang  dikembangkan maka penulis  dan  penerbit  

buku  tidak  terlepas  dari  keterkaitan dengan  apa  yang  sedang  

diprogramkan. Maka buku  teks  pelajaran  seharusnya  mempunyai  dua  misi 

utama  yaitu,  optimalisasi  pengembangan  pengetahuan  deklaratif dan  

pengetahuan  procedural, pengetahuan  tersebut  harus menjadi  target  utama  

dari  buku  pelajaran  yang  digunakan  di sekolah.   

Berdasarkan uraian di atas,peneliti tertarik untuk menganalisis buku 

siswa matematika kelas VII menurut Taksonomi TIMSS  (Trends  in  

International  Mathematics  and  Science  Study). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:   

1. Bagaimana komposisi materi pada buku siswa Matematika klas VII 

menurut Taksonomi TIMSS ditinjau dari domain konten? 

2. Bagaimana komposisi soal pada buku siswa Matematika klas VII menurut 

Taksonomi TIMSS ditinjau dari domain konten? 

3. Bagaimana komposisi soal pada buku siswa Matematika klas VII menurut 

Taksonomi TIMSS ditinjau dari domain kognitif? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis buku 

siswa Matematika kelas VII menurut Taksonomi TIMSS (Trends  in  

International  Mathematics  and  Science  Study) 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis komposisi materi pada buku 

siswa Matematika klas VII menurut Taksonomi TIMSS ditinjau dari 

domain konten. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis komposisi soal pada buku siswa 

Matematika klas VII menurut Taksonomi TIMSS ditinjau dari domain 

konten. 
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3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis komposisi soal pada buku siswa 

Matematika klas VII menurut Taksonomi TIMSS ditinjau dari domain 

kognitif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui kualitas 

buku siswa Matematika Klas VII jika ditinjau dari domain konten dan 

kognitif menurut Taksonomi TIMSS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan di dalam menyusun revisi buku siswa 

Matematika Klas VII 

b. Bagi Guru 

  Untuk memberikan gambaran dan pengalaman mengenai materi 

yang digunakan dalam studi internasional khususnya TIMSS 

c. Bagi Siswa 

  Untuk memberi gambaran dan motivasi kepada siswa materi-

materi yang digunakan TIMSS sehingga mereka di kemudian hari bisa 

bersaing dengan siswa-siswa di tingkat Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




