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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berperan 

penting dalam dunia pendidikan. Pembelajaran matematika telah dirasakan oleh 

setiap peserta didik sejak usia dini dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis, logis, serta kemampuan pemecahan masalah pada peserta. Keberhasilan 

proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

ekternal. Faktor internal dapat berupa faktor fisiologis yaitu tonus dan fungsi 

jasmani; dan faktor psikologis seperti kecerdasan, motivasi, minat, sikap dan 

bakat. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, lingkungan non alamiah, dan faktor instrumental. Faktor instrumental 

dalam hal ini dapat berupa fasilitas dan sarana belajar. Buku ajar merupakan salah 

satu faktor instrumental yang masih digunakan oleh peserta didik hingga saat ini. 

Keberadaan buku ajar matematika sangatlah penting. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 8/2016 Pasal 1 Butir 1, menyebutkan bahwa buku teks 

pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar 

dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Buku ajar memiliki 

peranan penting bagi guru dan siswa selain sebagai bahan acuan pembelajaran dan 

sebagai sarana untuk membantu belajar siswa, buku teks juga membantu siswa 

untuk memahami materi yang akan mereka pelajari dengan membaca dan 

memahaminya. 

Konten dan soal yang disajikan pada buku ajar matematika disesuaikan 

berdasarkan standar isi dan KD/KI menurut kurikulum yang berlaku. Saat ini 

Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013 yang merupakan langkah 

pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan KTSP 2006 yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 

telah mengalami revisi dua kali dan revisi terbaru telah diberlakukan sejak bulan 
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Juli 2016. Menurut Sukadir (2014) alasan seringnya terjadi perubahan kurikulum 

di Indonesia adalah kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan 

zaman dimana penguatan penalaran lebih diutamakan daripada hafalan semata. 

Kualitas buku ajar matematika di Indonesia dalam kenyataanya belum sesuai 

dengan harapan. BSE (Buku Sekolah Elektronik) yang digunakan di sekolah-

sekolah dan telah dinilai kelayakannya oleh Badan Nasional Standarisasi 

Pendidikan (BNSP), secara empiris ternyata masih banyak guru yang tidak 

menggunakannya sebagai salah satu bahan ajar. Buku BSE Matematika masih 

memiliki kekurangan khususnya dari segi isinya dan soal-soal yang disajikan pada 

buku ajar juga belum dapat disandingkan secara internasional sebagai pengukur 

kemampuan peserta didik Indonesia. 

Saat ini kemampuan peserta didik Indonesia juga telah diuji dalam berbagai 

ajang kompetisi internasional seperti Trend In International Mathematics and 

Science Study (TIMSS). TIMSS merupakan studi internasional yang 

diselenggarakan untuk mengevaluasi pendidikan yang ada khususnya hasil belajar 

peserta didik yang berusia 14 tahun pada jenjang sekolah menengah pertama 

(SMP).  Melihat beberapa hasil yang pernah dicapai, peringkat Indonesia masih 

belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan TIMSS 2011, Indonesia berada pada 

peringkat 41 dari 45 negara, dengan perolehan nilai 386 diatas Arab, Maroko, 

Oman dan Ghana. Hasil pada TIMSS 2015, menunjukkan bahwa siswa Indonesia 

juga masih lemah dari segala aspek kognitif. Namun diagnosa secara mendalam 

menemukan hal-hal yang sudah dikuasai juga hal-hal yang perlu diberikan 

perhatian lebih. Sehingga terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia masih 

tergolong rendah. 

Beberapa studi telah memaparkan sejumlah alasan mengapa peserta didik 

Indonesia tidak cakap dalam literasi matematika dilihat dari hasil studi TIMSS. 

Menurut Setiadi dkk (2012), peserta didik Indonesia memiliki sedikit pengalaman 

dalam menghadapi soal yang dikonstruksi oleh TIMSS 2011, dikarenakan 

konstruksi soal yang disajikan dalam TIMSS berbeda dengan soal yang ditemui 

peserta didik saat menghadapi ujian akhir semester bahkan saat menempuh ujian 

akhir sekolah. Amrina Rista, Zulkardi, Yusuf Hartono (2013) pernah 
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menyebutkan bahwa gambaran yang tampak dalam proses pembelajaran 

matematika selama ini adalah soal-soal yang diberikan oleh guru lebih 

menekankan pada pemahaman konsep, sedangkan proses pemikiran tinggi 

termasuk bernalar jarang dilatihkan.  

Soal yang dimunculkan dalam TIMSS tidak hanya pada level kognitif rendah 

(mengingat, memahami dan menerapkan) tetapi pada level tinggi (penalaran yang 

memuat kemampuan menganalisis, mengeneralisasi, sintesa, menilai, 

penyelesaian masalah non rutin). Bentuk soal seperti pada TIMSS tersebut jarang 

ditemui dalam pembelajaran maupun ujian yang diselenggaraan oleh sekolah atau 

pemerintah, sehingga ini menjadi salah satu alasan rendahnya prestasi matematika 

peserta didik Indonesia di tingkat internasional. Hal tersebut terlihat dari aspek 

kognitif yang dikembangkan pada soal-soal ujian nasional yang sangat jarang 

dalam bentuk soal menerapkan atau menganalisis. 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah 

penguasaan kemampuan penalaran. Penalaran termasuk dalam keterampilan 

berpikir/kognitif. Domain kognitif menunjukkan tujuan pendidikan yang terarah 

kepada kemampuan-kemampuan intelektual, kemampuan berpikir maupun 

kecerdasan yang akan dicapai. Kognisi setiap orang akan mengalami 

perkembangan seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Guna mendukung 

perkembangan kognitif peserta didik, buku ajar matematika juga harus mencakup  

aspek tersebut. 

Perevisian kurikulum 2013 pada tahun 2016 telah melahirkan buku ajar  

matematika SMP terbaru yang merupakan terbitan dari Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemdikbud). Buku siswa ini disusun dan telah ditelaah oleh 

berbagai pihak di bawah koordinasi Kemdikbud, dan dipergunakan dalam tahap 

awal penerapan kurikulum 2013 edisi revisi 2016 sejak bulan Juli 2016. Sehingga 

diharapkan dapat memenuhi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai 

dengan karakteristik matematika itu sendiri. 

Aspek kognitif  menurut TIMSS 2015 assesment framework dapat dijadikan 

sebagai acuan, karena dapat dijadikan tolak ukur kemampuan peserta didik 

Indonesia di kancah internasional. Aspek kognitif menurut TIMSS 2015 
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assesment frameworks 2015 terdiri dari knowing (pengetahuan), applying 

(penerapan), dan reasoning (penalaran). Selain itu alasan TIMSS dijadikan acuan 

dalam hal ini karena materi soal-soal yang ada pada soal TIMSS hampir semuanys 

terdapat pada kurikulum Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menganalisis butir-butir soal dalam 

bentuk deskripsi pada buku ajar matematika SMP kelas VII kurikulum 2013 edisi 

revisi 2016 menurut aspek kognitif TIMSS 2015, sehingga peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Butir Soal pada Buku Ajar 

Matematika Kelas VII Kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2016) ditinjau dari Aspek 

Kognitif  TIMSS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan 

permasalahan yaitu : “Bagaimana karakteristik butir soal ditinjau dari aspek 

kognitif menurut TIMSS yang meliputi knowing (pengetahuan), applying 

(penerapan), dan reasoning (penalaran) dalam buku ajar matematika SMP Kelas 

VII kurikulum 2013 (edisi revisi 2016)? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis butir-butir soal 

ditinjau dari aspek kognitif menurut TIMSS yang meliputi knowing 

(pengetahuan), applying (penerapan), dan reasoning (penalaran) dalam buku ajar 

matematika SMP Kelas VII kurikulum 2013 (edisi revisi 2016). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

dan wawasan untuk memperkaya konsep-konsep bagi pelaksanaan kurikulum 

2013 tahun 2016. Hal itu karena dapat berpengaruh besar dalam kegiatan 

belajar mengajar terutama pada mata pelajaran matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam upaya 

penyempurnaan kurikulum matematika dan dapat menjadi acuan 

pembuatan soal dalam rangka mempersiapkan peserta didik Indonesia 

untuk dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasioal. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam memilih buku 

ajar matematika yang baik yang mampu memenuhi aspek kognitif 

matematika siswa sehingga tujuan awal proses pembelajaran tercapai. 

c. Bagi Guru 

Studi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam 

menggunakan atau menerapkan soal-soal pada buku ajar matematika agar 

aspek kognitif matematika peserta didik tercapai. 

d. Bagi Siswa 

Studi ini diharapkan dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari dan 

menguasai soal-soal yang sesuai dengan aspek-aspek kognitif matematika. 

Sehingga peserta didik menjadi paham, hasil belajarnya mencapai Kriteria 

Kompetensi Minimal (KKM), serta dapat mempersiapkan dirinya untuk 

bersaing ditingkat nasional maupun internasional. 

 


