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RINGKASAN 
 

Salah satu aspek penilaian buku teks oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan 
(BSNP) adalah ada tidaknya soal pemecahan dalam setiap buku teks.  Penilaian tersebut tidak 
mencakup variabel-variabel struktur yang membentuk suatu soal, padahal variabel-variabel 
inilah yang menentukan karakteristik soal tersebut.  Dengan demikian, walaupun suatu buku 
telah dinyatakan layak pakai, karakteristik soal tersebut tidak diketahui sama sekali.  Masalah 
penelitian ini adalah: Apakah variabel struktur soal-soal penyelesaian masalah telah memenuhi 
kaidah-kaidah?  
 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.  Untuk itu dipilih 18 jilid 
set dari 63 set buku yang dinyatakan layak pakai oleh Keputusan Mendiknas Republik 
Indonesia No 26 Tahun 2005.  Survei dilakukan terhadap soal-soal penyelesaian masalah yang 
termuat dalam buku-buku tersebut dan mencocokkannya dengan kaidah-kaidah yang telah 
ditentukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks mata pelajaran matematika untuk 
SMP/MTs menyediakan 2-4 soal pemecahan masalah per minggu.  Dengan banyak soal yang 
relatif kecil tersebut, kesempatan siswa untuk berlatih di sekolah atau di rumah sangat kecil.  
Siswa-siswa kita akan semakin tertinggal dalam berfikir matematis dan pemecahan masalah 
dibandingka dengan siswa dari negara lain. 

Memperhatikan variabel-variabel pembentuk soal pemecahan masalah, seperti jenis 
bilangan, jenis dan banyaknya operasi, kata bantu, dan banyak pertanyaan dalam suatu soal, 
dapat disimpulkan bahwa soal-soal pemecahan masalah dalam buku teks pelajaran matematika 
SMP/MTs tergolong mempunai tingkat kesulitan relatif tinggi.  

Sehubungan dengan itu, beberapa saran yang diajukan untuk perbaikan buku teks 
adalah penyempurnaan sistem penilaian yang dilakukan oleh BSNP.  Saat ini penilaian buku 
teks masih bersifat kuantitas (ada tidaknya soal pemecahan masalah), belum menilai kualitas 
soal pemecahan masalah.  Untuk peningkatan kualitas pembelajaran disarankan untuk 
membekali guru dengan kemampuan dan keterampilan mengembangka soal pemecahan 
masalah sehingga kurangnya soal pemecahan masalah baik dari segi kuantitas maupun dari 
segi variasi dapat tertanggulangi. 

Peran buku teks dalam pembelajaran alam arti sejauh mana buku teks mendefinisikan 
pembelajaran merupakan tantangan untuk diteliti lebih lanjut. 
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PRAKATA 

 
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah meridhoi kegiatan dan pelaporan 

penelitian ini.  Mudah-mudahan sekecil apapun, penelitian ini membawa manfaat bagi peneliti 

sendiri dan institusi pendidikan pada umumnya. 

 

Saya sebagai ketua Tim mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru yang tergabung 

dalam SMP RSBI (Rintisan sekolah bertaraf internasional) yang telah meminjamkan buku-

buku yang diperlukan untuk penelitian ini.  Juga kepada anggota tim atas kerja samanya yang 

membuat kegiatan ini berjalan lancar.  Tidak kalah pentingnya ucapan terima kasih kami 

sampaikan kepada kepada tim mahasiswa yang telah membantu mengumpulkan dan 

mentabulasi data yang dibutuhkan. 

 

Mudah-mudahan hasil pekerjaan kita ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin 

 

Ketua tim 
Idris Harta 
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