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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Setiap penyelenggaraan pendidikan 

termuat dalam kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. 

Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat permasalahan dalam 

kurikulum 2013 salah satunya yaitu isi buku yang tidak sesuai (Alawiyah, 2013: 

11). Menurut Fajriatin (2015: 72) dalam penelitiannya mengatakan bahwa a) 

materi yang terdapat dalam buku siswa tidak sesuai dengan materi prasyarat, b) 

bahasa yang digunakan terlalu rumit, dan c) isi buku tidak sesuai dengan silabus 

kurikulum 2013. Selain itu dalam penelitian lain oleh Nisa (2014: 53) juga 

menegaskan bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Kompetensi 

Dasar pada buku teks siswa mengenai Struktur Kurikulum SMP/MTs 

diantaranya: a) tidak ada satupun KD yang tercantum dalam buku teks berasal 

dari KI-1 tentang spiritual; b) terdapat KD yang redaksinya tidak sesuai dengan 

redaksi Struktur Kurikulum; dan c) ada KD di dalam Struktur Kurikulum yang 

tidak termuat di buku teks. 

Salah satu inovasi kurikulum 2013 ini yaitu bahan ajar yang telah 

disediakan oleh pemerintah berupa buku teks yang dipergunakan untuk guru dan 

siswa. Bahan ajar adalah sumber belajar berupa seperangkat materi yang disusun 

sistematis sehingga mendorong siswa untuk belajar (Mukhtar, 2013: 356). 

Sumber belajar yang masih sering digunakan sebagai acuan belajar siswa yaitu 

buku teks. Peranan bahan ajar atau buku teks diantaranya siswa dapat belajar 

sendiri apa yang dipelajari di sekolah, jika guru tidak menjelaskan semua hal 
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tentang suatu topik yang dibahas maka siswa dapat mencarinya sendiri di buku 

teks, siswa bisa membuka buku teks untuk semakin memperjelas pemahaman 

tentang suatu topik, tersedianya contoh soal dengan detail cara mengerjakan 

soal, dan menyediakan soal untuk berlatih secara mandiri oleh siswa (Sriyanto, 

2007: 59). Oleh karena itu, buku teks merupakan salah satu referensi bagi siswa 

yang sering digunakan untuk belajar tanpa tergantung pada guru. 

Namun masih ditemukan permasalahan dalam bahan ajar seperti: a) 

tahapan definisi, contoh soal, dan latihan soal dalam penulisan buku masih 

didominasi oleh penulis sedangkan siswa bersikap pasif dalam memahami dan 

mengerjakan soal yang diperintahkan penulis; b) tidak memuat soal-soal non 

rutin; dan c) bahan yang disajikan monoton dan soal-soalnya bersifat rutin 

sehingga siswa sukar mengembangkan kemampuannya dalam matematika (Haji, 

2011: 45). Hal ini memperlihatkan kelemahan guru dalam memilih bahan ajar 

yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam bahan ajar biasanya terdapat soal-soal latihan, salah satunya berupa 

soal pemecahan masalah yang digunakan untuk memperdalam dan menguji 

kemampuan siswa pada materi yang telah disampaikan sebelumnya. Alfaleq dan 

Fan (2014: 122) mendefinisikan masalah yang berarti sesuatu yang sulit 

ditangani dan siswa perlu memahami bagaimana cara menetapkan berbagai 

sumber informasi untuk memecahkan masalah. Selain itu, Polya mengartikan 

pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan 

untuk mencapai tujuan yang tidak mudah untuk segera dicapai (Alawiyah, 2014: 

183). Dalam matematika, pemecahan masalah biasanya meliputi kegiatan 

menyelesaikan soal yang tidak rutin, soal cerita, maupun aplikasi matematika 

yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, soal pemecahan 

masalah adalah suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

diselesaikan dengan cara mengubah ke bentuk model matematika. 

Soal pemecahan masalah merupakan soal yang paling sulit dalam 

pelajaran matematika. Dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, siswa 

mampu mengkombinasikan kemampuan berpikir dan berbahasa, serta 

menguasai konsep matematika dan menggunakan keterampilan menghitung 
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dalam berbagai situasi yang berbeda-beda (Abdurrahman, 2012: 259). Soal 

pemecahan masalah juga sangat ditekankan pada kurikulum 2013. 

Namun soal pemecahan masalah dalam buku teks matematika masih 

terdapat permasalahan ketidakseimbangan jumlah soal seperti yang disebutkan 

dalam penelitian oleh Wijayanti (2013: 10) bahwa banyaknya soal pemecahan 

masalah kurang dari 15% dari keseluruhan soal yang ada. Selain itu, proporsi 

jumlah soal pemecahan masalah pada buku teks matematika dengan 

menggunakan penalaran dan pembuktian hanya sebesar 1,45% (Rufiana, 2015: 

21). Kemudian dalam penelitian lain oleh Sumarwati (2013: 34) menambahkan 

bahwa sebagian besar soal pemecahan masalah tidak memenuhi keriteria soal 

yang baik ditinjau struktur wacananya karena banyak soal yang tidak lengkap 

dengan menghilangkan komponen situasi awal.  

Kualitas soal yang diberikan kepada siswa akan mempengaruhi mutu 

pembelajaran yang hendak dicapai. Kualitas soal yang baik akan didapatkan 

dengan adanya keseimbangan tingkat kesulitan soal, diantaranya tingkat 

kesulitan soal mudah, sedang, dan sukar (Sudjana, 2012: 135). Tingkat kesulitan 

soal adalah pernyataan tentang mudah atau sulit butir soal bagi siswa yang 

dikenai pengukuran (Nurgiyantoro, 2011: 194). 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk meningkatkan 

kemampuannya, dan sebaliknya siswa akan putus asa dan tidak bersemangat 

untuk mencoba lagi pada soal yang terlalu sukar karena di luar jangkauannya 

(Sudaryono, 2012: 222). Selain itu, soal yang sukar mengakibatkan siswa sulit 

menjawab dengan tepat, sehingga banyak siswa menjawab salah dan 

memperoleh nilai rendah (Rahayu, dkk, 2014: 40). Dengan demikian, pemberian 

soal-soal pemecahan masalah yang berkualitas kepada siswa dengan tingkat 

kesulitan soal yang seimbang akan mempengaruhi mutu pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Namun masih terdapat kelemahan dalam buku siswa matematika saat ini 

mengenai tingkat kesulitan soalnya diantaranya, masih terdapat jumlah soal yang 

belum merata dari tingkatan yang mudah sampai sulit pada Uji Kompetensi di 

setiap bab (Muklis dan Setyaningsih, 2015: 383). Selain itu juga ditemukan 
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contoh soal yang disajikan tidak berjenjang dari mudah ke sukar, namun 

langsung ke persoalan yang sukar dipahami siswa, serta banyak soal latihan 

yang bobotnya setara dengan soal-soal untuk Olimpiade Sains Nasional 

(Fajriatin, 2015: 72). Sehingga hal ini merupakan salah satu permasalahan yang 

mengakibatkan penurunan hasil belajar matematika di Indonesia. 

Salah satu upaya dari berbagai permasalahan di atas, perlu dilakukan 

analisis soal-soal pemecahan masalah yang termuat dalam buku teks siswa untuk 

mengidentifikasi soal-soal tersebut mudah, sedang, atau sukar. Oleh karena itu, 

peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Tingkat Kesulitan 

Soal Pemecahan Masalah dalam Buku Siswa Pelajaran Matematika SMP Kelas 

IX Kurikulum 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Bagaimana tingkat kesulitan soal pemecahan masalah 

dalam buku siswa pelajaran matematika SMP kelas IX kurikulum 2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan tingkat kesulitan soal pemecahan masalah dalam buku siswa 

pelajaran matematika SMP kelas IX kurikulum 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya: 

a. Segi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi dalam pemilihan soal-soal yang termuat dalam buku siswa terkait 

soal pemecahan masalah berdasarkan tingkat kesulitannya sehingga dapat 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah. 
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b. Segi Praktis 

1) Bagi siswa, diharapkan siswa termotivasi untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah mencapai tingkat kesulitan soal 

yang sukar. 

2) Bagi guru, diharapkan dapat memberikan informasi tingkat kesulitan 

soal yang termuat dalam buku teks sehingga guru dapat 

mempertimbangkan dalam pemilihan soal-soal pemecahan masalah 

yang tepat kepada siswa. 

3) Bagi pemerintah, diharapkan dapat menyediakan bahan ajar yang 

memuat soal-soal pemecahan masalah yang berkualitas dengan tingkat 

kesulitan soal yang seimbang sehingga dapat menghasilkan kualitas 

pendidikan yang lebih baik. 

 


