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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional salah 

satunya adalah dengan meluncurkan kurikulum baru pada tahun 2013, yaitu 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku dalam 

Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap 

diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum-2006 (yang sering 

disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang telah berlaku 

selama kurang lebih 6 tahun. H. Dakir (2010: 3) menyatakan bahwa, kurikulum 

merupakan program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan 

pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara 

sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam 

proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Peranan kurikulum yaitu sebagai  alat untuk mencapai tujuan 

sesuai yang dicita-citakan, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh 

obyek dan subyek pendidikan, fungsi kesinambungan untuk persiapan jenjang 

sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja, standar dalam penilaian kriteria 

keberhasilan suatu proses pendidikan (Sariono, 2014).  

Dalam implementasi kurikulum baru terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi dari berbagai pihak. Eka Sulistyawati (2013) mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaannya, dengan diterapkannya kurikulum 2013 ini banyak ditemui 

beberapa keluhan guru, sebagaimana yang di ungkapkan dalam pernyataan-

pernyataan berikut: 1) kesulitan guru dalam memahami Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD), 2) guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya, 3) belum adanya silabus final 

mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP, 4) keluhan tentang keterurutan 

materi pelajaran. Iyan Sofyan (2015) mengatakan bahwa persoalan utama dalam 

implementasi kurikulum baru adalah ketidaksiapan pola pikir guru, 

berkurangnya jam pelajaran guru, minimnya pedoman, dan ketidaksesuaian isi 
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buku dengan kurikulum baru. Sedangkan masalah yang terdapat pada kurikulum 

menurut Sholeh Hidayat (2013: 120-121): 1) konten kurikulum masih terlalu 

padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi  

yang tingkat kesukaranya melampaui tingkat perkembangan usia anak, 2) 

kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan fungsindan tujuan 

pendidikan nasional, 3) beberapa kompetensi yang dibutuhkan belum 

terakomodasi dalam kurikulum. 

Agar program kurikulum dapat terlaksana dibutuhkan media sebagai alat 

untuk melakukan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu bahan ajar. Kesesuaiana isi bahan ajar dengan kurikulum sangat 

diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Pada kurikulum 

2013 bahan ajar yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran yaitu buku 

guru dan buku siswa yang telah disediakan pemerintah sebagai buku teks wajib 

sumber belajar di sekolah bagi siswa. Salah satu bahan ajar dalam kurikulum 

2013 yaitu, buku guru dan buku siswa yang telah disediakan pemerintah sebagai 

buku teks wajib sumber belajar di sekolah bagi siswa. Buku guru dan buku siswa 

adalah buku yang disediakan oleh pemerintah dalam implementasi kurikulum 

2013. Hamdani Hamid (2013: 135) mengatakan bahwa, bahan ajar merupakan 

seperangkat materi atau subtansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Menurut Andi Prastowo (2012: 169) fungsi buku teks pelajaran yaitu: 1) 

sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik, 2) sebagai bahan 

evaluasi, 3) sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum, 4) 

sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan 

pendidik, dan 5) sebagai sarana untuk meningkatkan karier dan jabatan. 

Masalah dalam buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran menurut 

Arif Sholahuddin (2011)  salah satu kelemahan modul tertulis adalah peserta 

didik merasa bosan karena harus membaca dan memahami uraian materi yang 

luas pada modul. Masduki, dkk (2013) menjelaskan bahwa fakta masih 

ditemukannya kelemahan pada buku teks di sekolah-sekolah meskipun BNSP 
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sudah meakukan penelitian kelayakan terhadap buku teks tersebut, salah satunya 

yakni proporsi soal pada buku teks yang dapat digunakan siswa dalam 

melakukan penalaran penyelesaian masalah dinilai rendah. Yohannie Linggasari 

(2015) mengatakan bahwa kesalahan tulis dalam buku sekolah serta penilaian 

sikap yang kurang objektif menjadi dua persoalan utama terkait penerapan 

Kurikulum 2013. Dua persoalan tersebut menyebabkan pelaksanaan Kurikulum 

2013 di sekolah menjadi tidak efektif.  

Sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang 

mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak secara langsung 

tahu caranya. Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan 

(Mulyono Abdurrahman, 2012: 205). Dalam pemecahan masalah biasanya 

melibatkan beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam suatu situasi 

baru atau situasi yang berbeda. Peranan soal pemecahan masalah menurut 

Susilowati (2012) dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa 

dalam persiapan mengerjakan tes, karena meliputi kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah dalam matematika maupun konteks lain yang berkaitan, 

diantaranya kemampuan merancang, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

Sulistyorini (2016) kesulitan siswa dalam pemecahan masalah soal cerita 

matematika adalah langkanya soal-soal yang mengukur kemampuan pemecahan 

masalah berorientasi pada PISA dalam buku teks matematika. Sukma (2012) 

menguraikan bahwa dalam pembelajaran Matematika siswa sering mengalami 

kesulitan dalam penyelesaian soal terutama pada soal pemecahan masalah. 

Susilowati (2012) mengatakan bahwa sola-soal latihan yang diberikan pada 

buku, sebagian besar hanya mampu menembus pola pikir siswa sampai pada 

level menghitung tanpa mempertimabangkan kemungkinan situasi lain didalam 

soal. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

semua tingkatan sekolah, dan jumlah jam pelajaran yang disediakan relatif lebih 

banyak dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Anggapan banyak orang 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit tanpa disadari telah 
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mempengaruhi penilaian siswa terhadap matematika. Keadaan itu menyebabkan 

siswa juga akan beranggapan demikian, banyak siswa yang sudah merasa 

kesulitan dengan matematika sebelum mereka mempelajari matematika.  

Menurut Kuasaeri Suprananto (2012: 174) tingkat kesukaran soal adalah 

peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang 

biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini umunya 

dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar dari 0 sampai 1. 

Analisis butir soal dilakukan untuk meyakinkan bahwa butir-butir soal tersebut 

bermutu dan memahami kriteria yang ditentukan.  Peran tingkat kesulitan dalam 

menyelesaikan  soal matematika dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

kegiatan belajar mengajar dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa (Farida Listiyana, 2012). 

Agustin Wulan Sari (2016) mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan pada 

buku matematika dan hal-hal yang terkait dengan perlu dilakukannya revisi: 1) 

susunan tingkat kesulitan materi pada contoh soal maupun soal latihan terbalik, 

dari sulit, mudah, kemudian sedang; 2) contoh-contoh soal pada buku siswa 

tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan karena pada soal 

latihan terdapat soal-soal olimpiade dan ini tidak bisa menjadi konsumsi semua 

siswa. Sering guru tidak bisa menyelesaikan soal karena memang tingkat 

kesulitan soal tersebut sangat tinggi. Abdur Rahman As’ari  (2014) mengatakan 

bahwa soal-soal yang ditampilkan dalam uji kompetensi terkesan langsung 

sangat sulit. Soal-soal yang biasanya hanya diberikan kepada siswa berbakat dan 

untuk keperluan olimpiade langsung diberikan sebagai bahan uji kompetensi.  

Berkaitan uraian tersebut diperlukan analisis yang lebih lanjut untuk 

menggolongkan soal-soal pemecahan masalah kedalam tingkat kesulitan, maka 

dari itu penulis mengambil langkah dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Tingkat Kesulitan Soal Pemecahan Masalah dalam Buku Siswa Pelajaran 

Matematika SMP Kelas VII Kurikulum 2013”. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah analisis tingkat kesulitan 

soal pemecahan masalah dalam buku siswa pelajaran matematika SMP kelas VII 

kurikulum 2013 dapat dirinci menjadi dua. 

a. Penulis akan meneliti tigkat kesulitan soal pemecahan masalah dalam buku 

siswa matematika SMP kelas VII kurikulum 2013. 

b. Penelitian dilakukan pada buku siswa matematika SMP kelas VII kurikulum 

2013. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana tingkat kesulitan soal-soal 

pemecahan masalah dalam buku siswa pelajaran matematika SMP kelas VII 

kurikulum 2013?”.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesulitan soal-

soal pemecahan masalah siswa dalam buku siswa pelajaran matematika SMP 

kelas VII kurikulum 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

pembelajaran matematika terutama mengenai analisis tingkat kesulitan soal 

pemecahan masalah yang terdapat pada buku siswa matematika kelas VII 

kurikulum 2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi dinas pendidikan dan sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan  untuk 

penyempurnaan buku siawa matematika terutama mengenai soal-soal 
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pemecahan masalah sehingga dapat membantu program yang tepat 

sasaran. 

b. Manfaat bagi penyusun buku 

Hasil penelitaian ini dapat digunakan sebagian acuan dalam pembuatan 

soal untuk bahan latihan siswa yang disesuaikan pada penyempurnaan 

kurikulum matematika. 

c. Manfaat bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

kajian-kajian lebih lanjut berdasarkan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. 

 

 


