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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Sisdiknas tahun 2003). Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 disebutkan bahwa setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. 

Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas 

menilai kelayakan buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. 

Menurut Etik Rahayu (2012 : 3) fakta menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

lebih sering menyandarkan proses pembelajaran sehari-harinya pada penggunaan 

buku teks. Mereka memutuskan apa yang harus diajarkan, bagaimana untuk 

mengajarkannya, dan menyusun soal-soal serta latihan-latihan untuk siswa 

mereka berdasarkan buku teks yang mereka pilih sekalipun sumber belajar selain 

buku teks sangat banyak. 

Menurut Putu (2014 : 387) permasalahan yang sering terjadi di sekolah 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar adalah kajian materi setiap buku 

ajar bervariasi, materi yang terdapat dalam buku ajar tidak sesuai dengan 

karakteristik siswa. Kondisi ini yang memacu melakukan kegiatan pengadaan 

buku yang relevan dengan mata pelajaran dan sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa. Oleh karena itu buku ajar atau buku teks mempunyai andil 

besar dalam pendidikan di Indonesia. 
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Sama halnya dengan Permendiknas nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 

disebutkan bahwa buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam  

upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian 

buku teks pelajaran haruslah buku yang berkualitas yang mampu meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kepekaan dan 

kemampuan estetis, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional 

pendidikan. Demikian strategisnya peran buku teks dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran matematika sehingga sangat penting untuk dilakukan 

kajian terhadap buku teks yang sudah ada. 

Banyaknya buku pelajaran yang beredar memberikan banyak pilihan bagi 

para pengguna buku dalam menentukan buku yang digunakan. Salah satu buku 

yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu Buku siswa kurikulum 2013 pelajaran 

matematika kelas VIII SMP yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Di dalam kata 

pengantar buku tersebut disebutkan bahwa buku siswa kurikulum 2013 pelajaran 

matematika kelas VIII SMP ditulis berdasarkan pada materi dan kompetensi 

standar internasional TIMSS. 

Budi Cahyono dan Nurul Adilah (2016: 88) mengungkapkan bahwa 

kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini 

dibuktikan dari hasil laporan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 

bahwa hasil evaluasi TIMSS (Trends in Student Achievement in Mathematics 

and Science) tahun 2015 prestasi belajar matematika kelas VIII di Indonesia 

berada di peringkat 39 dari 44 negara dengan nilai 397. Prestasi belajar 

matematika untuk Indonesia oleh TIMSS tahun 2011 berada di posisi 5 besar 

dari bawah yaitu peringkat 36 dari 40 negara dengan nilai 386. Prestasi belajar 

matematika untuk Indonesia oleh TIMSS tahun 2007 berada di peringkat 36 dari 

49 negara dengan nilai 397. Sedangkan tahun 2003 untuk matematika, berada 

pada posisi 35 dari 46 negara dengan nilai 411.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai matematika menurun dari tahun 

ke tahun. Hasil tersebut dapat dijadikan tolak ukur pencapaian prestasi 

matematika pendidikan di Indonesia dalam persaingan global. Mullis dan Martin 
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(dalam Murtiyasa, 2013) dalam TIMSS mengembangkan domain konten dan 

kognitif dalam penilaian matematika. Domain konten meliputi bilangan, aljabar, 

geometri, data dan peluang. Domain kognitif meliputi mengetahui fakta dan 

prosedur (pengetahuan), menggunakan konsep dan memecahkan masalah rutin 

(penerapan) dan memecahkan masalah nonrutin (penalaran). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berusaha mengetahui 

kesesuaian buku ajar matematika kelas VIII SMP dengan mengacu pada 

taksonomi TIMSS yaitu domain konten dan domain kognitif.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2007) merupakan batasan masalah 

agar penelitian lebih terarah dan mendalam serta tidak melebar. Untuk itu fokus 

dalam penelitian ini. 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian buku ajar matematika 

kelas VIII SMP dengan taksonomi TIMSS. 

2. Buku ajar yang diambil yaitu buku siswa kurikulum 2013 kelas VIII SMP 

pelajaran matematika semester 1 dan semester 2. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fokus penelitian di atas diperoleh rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimanakah kesesuaian buku ajar matematika kelas VIII SMP 

dengan taksonomi TIMSS?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian buku ajar 

matematika kelas VIII SMP dengan taksonomi TIMSS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, mendapatkan kriteria yang lebih baik dalam memilih buku ajar 

yang sesuai dengan taksonomi TIMSS. 
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2. Bagi siswa, dapat menambah pengetahuan tentang kriteria buku ajar yang 

baik. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman tentang penulisan buku ajar 

matematika yang baik dan benar sesuai dengan taksonomi TIMSS. 

 

 


