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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam berlangsungnya proses pembelajaran seorang guru harus memiliki 

sarana prasana mengajar yang baik agar pesan yang akan disampaikan guru dapat 

diterima dengan baik oleh siswa. Salah satu sarana prasarana tersebut adalah 

media atau sumber belajar yang digunakan oleh guru. Pemilihan dan 

pemanfaatan media atau sumber belajar yang baik dan tepat akan berpengaruh 

terhadap kesuksesan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sumber 

belajar merupakan bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses 

pembelajaran dapat berupa buku cetak, media cetak, media elektronik, 

narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan sumber 

belajar tersebut bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan 

siswa untuk belajar (Hamdani, 2011:120). Buku siswa merupakan buku pegangan 

yang diberikan sekolah untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

di dalamnya terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator-indikator 

yang digunakan sebagai patokan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Buku 

siswa dapat digunakan sebagai referensi utama pada saat proses pembelajaran 

berlangsung sebab di dalam kegiatan belajar mengajar siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru saja. Melalui buku tersebut siswa dapat 

berlatih dan mencoba kemampuan matematisnya berdasarkan teori-teori yang 

sudah dipelajari. Penggunaan bahan ajar dalam kasus ini yaitu buku siswa 

berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa, pedoman bagi siswa yang 

akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya,  
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alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran (Hamdani, 2011: 

121). 

Namun dalam penggunaan buku siswa masih terdapat beberapa 

permasalahan yang muncul. Riana Afifah dalam artikelnya menuturkan bahwa 

salah salah satu permasalahan buku ajar adalah masalah pada isi dari buku ajar 

yang tidak sesuai dengan kebudayaan pada masing-masing daerah. Anggota 

Komisi X DPR XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 

Dedi Gumilar, mengatakan bahwa isi buku ajar untuk kurikulum baru ini harus 

diperhatikan dengan seksama. Menurutnya, percetakan dan pembuatan buku 

semestinya tidak terpusat di Jakarta saja untuk menghindari ketidaksesuaian isi 

buku ajar. Misalnya di Papua ada contoh Budi naik kereta api. Di Papua tidak ada 

nama Budi kemudian tidak ada juga kereta api. Jadi mereka bingung. Oleh 

karena itu sebaiknya buku ajar harus disesuaikan dengan kebudayaan yang ada 

(Kompas, 15 Januari 2013). Sementara itu, permasalahan buku ajar yang lain 

adalah kekeliruan konsep yang terdapat di dalam buku ajar. Contohnya salah 

konsep dalam pembelajaran matematika. Diantaranya adalah untuk mengenal 

bilangan di kelas VI SD (Tribun News, 22 Oktober 2016). Masalah lain yang 

muncul mengenai materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku ajar yang 

dinilai belum pantas dan layak, terutama untuk sekolah tingkat dasar. Hal ini 

akan menyebabkan kesalahan arti dalam memahami materi tersebut yang 

seharusnya belum sepantasnya disampaikan untuk anak sekolah tingkat dasar. 

Pada buku siswa juga terdapat soal-soal yang dapat dipergunakan siswa 

untuk berlatih mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

kemampuan pemecahan masalah. Banyak sekali variasi tingkat kesulitan soal-

soal yang terdapat di dalam buku siswa ini mulai dari tingkat kesulitan rendah, 

sedang, hingga tinggi. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab 

benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk 

indeks (Ratnawulan, dkk, 2015: 165). Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari 

sudut pandang guru sebagi pembuat soal (Nana Sudjana, 2006: 135). Menurut 

Ratnawulan, dkk (2015: 165-166) tingkat kesukaran soal mempunyai beberapa 
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peran penting diantara untuk memberikan masukan kepada siswa tentang hasil 

belajar mereka dalam hal ini dapat menjadi alat ukur hasil belajar, serta dapat 

dijadikan suatu jembatan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Menurut Zulfa Munayati, dkk dilihat dari tingkat kesulitannya, soal-soal 

framework PISA pada buku teks Matematika Kelas X Semester 1 dan 2 baru 

mencapai level 4, sedangkan level 5 dan 6 tidak ditemukan. Gambaran di atas 

menunjukkan bahwa selain belum semua level soal terakomodir di dalamnya, 

soal-soal framework PISA pada buku teks Matematika ini secara umum juga 

masih relatif rendah karena masih didominasi oleh level 2 dan level 3. Menurut 

Dwi Susilowati (2012) berdasarkan penelitiannya pada buku pelajaran SMP, 

buku teks terbitan mediatama ‘Matematika Bermakna’ soal-soal yang terdapat 

dalam buku tersebut sebagian besar memiliki tingkat kesulitan yang tinggi hal 

tersebut dikarenakan jumlah operasi perkalian dan pembagian yang cukup tinggi, 

selain itu juga soal melibatkan jenis operasi akar. Kemudian pada buku BSE 

‘Contextual Teaching and Learning’ soal-soal yang terdapat dalam buku tersebut 

sebagian besar merupakan soal dengan tingkat kesulitan sedang hal ini 

dikarenakan jenis bilangan cacah merupakan bilangan yang paling sering 

ditemukan, soal masih didominasi pertanyaan tunggal, dan pada buku ini soal 

masih banyak mirip dengan soal sebelumnya. 

Pada buku kurikulum 2013 terdapat banyak latihan soal yang kompleks 

sebab pada kurikulum ini banyak sekali aspek pembelajaran yang harus dicapai. 

Pada dasarnya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan 

dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan 

pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan 

nasional (Hamalik, 2010: 18). Menurut Yamin (2009: 36-48) peran penting dari 

kurikulum yaitu merupakan penunjuk arah kemana pendidikan seperti apa, selain 

itu kurikulum juga berperan penting dalam pembangunan dan pembentukan 

sebuah karakter bangsa. 
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Keberadaan kurikulum 2013 ini masih menjadi perdebatan diantara praktisi 

pendidikan apakah layak untuk digunakan atau belum karena dalam kurikulum 

ini masih banyak mengalami revisi agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk, 

masalah dalam K-2013 muncul karena kerangka pikir yang sukar dipahami, 

metode pembelajaran yanag direkomendasikan sulit diterapkan, desain pelatihan 

guru tidak efektif, dan evaluasi yang sangat kedodoran sehingga dianggap 

melahirkan ‘malapetaka’ bagi kebanyakan sekolah (Kompas, 12 Desember 

2014). Masalah lain yang muncul yaitu tidak adanya indikator pembelajaran yang 

lebih detail maka proses pembelajaran tidak dapat dievaluasi sebab kompetensi 

dasar yang ada masih terlalu umum. Selain itu masih terdapat masalah pada 

silabus berdasarkan buku yang sudah dicetak, menyesuaikan dan menambahi apa 

yang kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa silabus dibuat berdasarkan buku, 

bukan buku berdasarkan silabus (Kompas, 8 Desember 2014). 

Pada kurikulum 2013 ini terdapat berbagai variasi soal terutama soal 

analisis karena hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan saintifik. Soal analisis ini merupakan soal yang baik digunakan sebab 

soal ini dapat melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah karena salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya tujuan 

pembelajaran adalah tingkat kualitas soal-soal yang terdapat di dalam buku ajar. 

Soal pemecahan masalah merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab atau 

dipecahkan dengan menggunakan suatu prosedur rutin yang sudah diketahui oleh 

si penjawab (Fajar Shadiq, 2014: 6). Menurut Heris Herdiana dan Utari 

Soemarmo (2014: 22-23) soal pemecahan masalah sangat berguna untuk 

membantu siswa berfikir analitik dalam mengambil keputusan dalam kehidupan 

sehari-hari dan membantu meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam 

menghadapi situasi baru. 

Menurut Rahmad Hidayat (2016) berdasarkan penelitiannya buku siswa 

matematika kelas VIII kurikulum 2013, sebagaian besar soal merupakan jenis 

soal bukan pemecahan masalah yaitu sebanyak 410 dengan persentase 72% 

sedangkan soal pemecahan masalah hanya sebanyak 162 dengan persentase 28%. 
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Devi Novitasari (2012) berdasarkan 5 buku yang ditelitinya, 4 buku yang 

berjudulnya ‘Matematika Konsep dan Aplikasinya’, ‘Contextual Teaching and 

Learning’, ‘Pegangan Belajar Matematika 1’, ‘Matematika Bermakna VII’ 

memiliki jumlah soal pemecahan masalah lebih sedikit dibanding buku yang 

berjudul ‘Berlogika Matematika I’ karangan Umi Salamah yaitu sebanyak 276 

soal. Sedangkan menurut Dwi Susilowati (2012) berdasarkan 3 buku yang 

ditelitinya, buku yang berjudul ‘Cerdas Aktif Matematika’ dan buku BSE 

‘Contextual Teaching and Learning’ memiliki jumlah soal pemecahan masalah 

lebih sedikit yaitu 15 soal (25,42%) dari 59 soal dan 8 soal (20%) dari 40 soal 

dibanding buku yang berjudul ‘Matematika Bermakna’ yang memiliki jumlah 

soal pemecahan masalah lebih banyak yaitu 13 soal (34,21%) dari 38 soal. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan “Analisis Tingkat 

Kesulitan Soal Pemecahan Masalah pada Buku Pelajaran Matematika 

Wajib SMA Kelas XI Kurikulum 2013” untuk meningkatkan kualitas soal-soal 

yang terdapat dalam kurikulum 2013. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah secara umum 

dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah tingkat kesulitan soal pemecahan 

masalah dalam buku siswa pelajaran matematika wajib SMA kelas XI kurikulum 

2013?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat kesulitan soal pemecahan 

masalah dalam buku siswa pelajaran matematika wajib SMA kelas XI kurikulum 

2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

a. Segi Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi tolok 

ukur tenaga pendidik untuk memilih bahan ajar yang tepat, selain itu juga 

untuk pengembang dan penulis buku kurikulum 2013 diharapkan penelitian ini 
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dapat dijadikan sebagai alat evaluasi agar ke depannya dapat memperhatikan 

kriteria-kriteria soal pemecahan masalah yang baik di dalam buku tersebut. 

b. Segi Praktis 

1) Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis 

tingkat kesulitan soal pemecahan masalah berdasarkan kriteria-kriteria 

tingkat kesulitan soal pemecahan masalah yang baik yang terdapat di 

dalam buku teks matematika wajib SMA kelas XI kurikulum 2013. 

2) Bagi guru, diharapkan dapat membantu guru matematika SMA dalam 

memilih dan menentukan buku pegangan sebagai pedoman mengajar serta 

dapat dijadikan sebagi acuan untuk dapat mengembangkan soal yang lebih 

bervariasi dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kriteria. 

3) Bagi siswa, diharapkan siswa lebih termotivasi lagi untuk dapat 

menyelesaikan berbagai tingkat kesulitan soal pemecahan masalah 

sehingga kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah mereka akan 

baik. 

 

 


