
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

 

MP 297 

      

  

Kompleksitas Pertanyaan Contoh Soal Buku Teks 

Matematika Kelas VII Berdasarkan Taksonomi SOLO 
Dian Pratiwi

1
, Budiyono

2
 

1
Sarjana Pendidikan Matematika (FKIP,Universitas Muhammadiyah Purworejo) 

2
Program Studi Pendidikan matematika (FKIP,Universitas Muhammadiyah Purworejo) 

dianpratiwi0494@gmail.com 

 
Abstrak—Dalam proses belajar matematika di sekolah, salah satu sarana yang 

digunakan sebagai sumber belajar adalah buku teks. Tanpa adanya buku teks 

pelajaran, pastilah pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik.Banyak 

ditemukan buku teks matematika sekolah menengah pertama kelas VII yang beredar 

tidak memperhatikan kesesuaian materi dengan tahapan berpikir pada tingkatan 

sekolah menengah pertama. Buku teks matematika yang beredar pun banyak 

menyajikan contoh-contoh soal dengan tingkat kesulitan dan keruwetan yang rendah 

atau dapat dikatakan mudah. Taksonomi SOLOmerupakan alat yang sederhana untuk 

menentukan tingkat kesulitan dan kompleksitas suatu soal atau pertanyaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kompleksitas pertanyaan dalam contoh 

soal buku teks matematika SMP kelas VII semester I berdasarkan Taksonomi SOLO. 

Jenis penelitian ini adalah content analysis. Subjek penelitian ini adalah contoh-

contoh soal dalam buku teks matematika SMP kelas VII semester 1 terbitan Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan dan terbitan Erlangga. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa contoh 

soal buku teks matematika SMP/MTs kelas VII semester I terbitan Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan menunjukkan tingkat kompleksitas pertanyaan unistruktural hingga 

abstrak diperluas. Sedangkan, terbitan Erlangga menunjukkan tingkat kompleksitas 

pertanyaan unistruktural hingga relasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

tidak ada contoh soal dalam buku teks matematika terbitan Erlangga yang mengarah 

pada tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak diperluas. Secara keseluruhan, contoh-

contoh soal yang disajikan sesuai dengan perkembangan struktur berpikir peserta 

didik tingkat sekolah menengah pertama yang berada pada tingkat unistruktural ke 

tingkat multistruktural. 

 

Kata kunci:kompleksitas pertanyaan, contoh soal, buku teks matematika,  

 Taksonomi SOLO 

I. PENDAHULUAN 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan 

atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman atau praktik yang memungkinkan terjadinya 

belajar.  Sumber belajar dapat berupa narasumber, buku, media non-buku,teknik dan lingkungan. Tarigan 

menyatakan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang disusun oleh para 

pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang mudah dipahami oleh para 

pemakainya di sekolah-sekolah sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran 
[1]

. 

Dalam setiap buku teks matematika pastilah memuat soal matematika. Soal merupakan pertanyaan atau 

pernyataan yang menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik.Soal dengan proses 

berpikir tingkat rendah harus diimbangi dengan soal-soal yang memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. 

Sehingga semuanya dapat disusun secara proporsional. Contoh soal matematika merupakan permasalahan 

matematika yang disajikan dalam suatu soal untuk mempertajam pemahaman, penggunaan konsep dan 

sudah disajikan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Tingkat kompleksitas pertanyaan pada contoh-

contoh soal yang disajikan dalam buku teks matematika sangat bervariasi dan berbeda-beda. Contoh soal 

matematika yang disajikan dalam buku teks pelajaran matematika biasanya menggunakan contoh soal yang 

memiliki tingkat kesulitan rendah. Rendahnya tingkat kesulitan pada contoh soal matematika berdampak 

pada respon dan hasil yang diberikan peserta didik terhadap persoalan matematika yang memiliki tingkat 

kesulitan tinggi. 

 Kompleks didefinisikan sebagai beberapa unsur yang pelik, rumit, dan sulit 
[2]

. Kompleksitas 

merupakan tugas tidak terstruktur. Sulitnya kompleksitas suatu tugas disebabkan karena terbatasnya 

kacakapan dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang 

pembuat keputusan. Kompleksitas suatu tugas juga dapat mempengaruhi respon mereka terhadap tugas 

yang diberikan.Tingkat kesulitan soal dan struktur soal merupakan dua aspek penyusun dari kompleksitas. 
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Tingkat sulitnya soal dikaitkan dengan banyaknyainformasi tentang soal tersebut, sementara struktur soal 

adalah terkait dengan kejelasan informasi yang disajikan dalam soal. 

Biggs and Collis menyebutkan Taxonomy The Structure of Observed Learning Outcome atau 

Taksonomi SOLO, merupakan alat yang sederhana untuk menentukan tingkat kesulitan dan kompleksitas 

suatu pertanyaan
[3]

. Tingkat kompleksitas pertanyaan berdasarkan Taksonomi SOLO tersebut adalah 

prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak di perluas. Tetapi, dalam penelitiian ini 

tingkat kompleksitas pertanyaan prestruktural tidak diikutkan. Karena sangat sulit untuk dibuat contoh soal 

yang merepresentasikan contoh soal pada kategori tersebut. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, 

maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana deskripsi tingkat kompleksitas pertanyaan dalam contoh-contoh soal buku teks matematika 

kelas VII SMP berstandar kurukulum 2013 semester I terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Departemen Pendidi kan Nasional berdasarkan Taksonomi SOLO? 

2. Bagaimana deskripsi tingkat kompleksitas pertanyaan dalam contoh-contoh soal buku teks matematika 

kelas VII SMP berstandar kurikulum 2006 semester I terbitan Erlangga berdasarkan Taksonomi 

SOLO? 

Sehingga tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat kompleksitas 

pertanyaan dalam contoh-contoh soal buku teks matematika kelas VII SMP semester I terbitan Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional berstandar kurikulum 2013 dan  terbitan 

Erlangga  berstandar kurikulum 2006 Taksonomi SOLO.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang berarti dalam upaya perbaikan pembelajaran matematika. Manfaat dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran tentang tingkat kompleksitas pertanyaan dalam contoh-contoh soal 

berdasarkan Taksonomi SOLO dalam buku teks matematika kelas VII berstandar kurikulum 2013 

SMP/MTs semester I terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan buku 

teks matematika kelas VII berstandar kurikulum 2006 SMP/MTs semester I terbitan Erlangga dan menjadi 

bahan pertimbangan dalam memilih buku teks matematika kelas VII SMP semester I yang digunakan 

sebagai buku pegangan untuk pelajaran matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis isi atau content analysis. Weber menyatakan bahwa 

kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen
[4]

. Subjek dalam penelitian ini adalah contoh-

contoh soal yang terdapat dalam buku teks matematika kelas VII semester I terbitan Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional berstandar kurikulum 2013 dan  terbitan Erlangga 

berstandar kurikulum 2006. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2016 sampai Juli 2016. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel sumber data penelitian ini adalah sebagai 

beikut. 

1.  Buku teks matematika SMP kelas VII terbitan Pusat Kurikulum danPerbukuan 

a. Contoh soal nomer 1.4 halaman 12 bab bilangan 

b. Contoh soal nomer 2.12 halaman 137 bab himpunan 

c. Contoh soal nomer 3.5 halaman 171 bab perbandingan 

d. Contoh soal nomer 4.5 halaman 215 bab garis dan sudut 

e. Contoh soal nomer 1.37 halaman 86 bab bilangan 

2. Buku teks matematika SMP kelas VII terbitan Erlangga 

a. Contoh soal nomer 5.2 halaman 5 bab bilangan bulat 

b. Contoh soal nomer 7.26 halaman 108 bab operasi bentuk aljabar 

c. Contoh soal nomer 8.15 halaman 132 bab persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu 

variabel 

d. Contoh soal nomer 9.7 halaman 158 bab aritmetika sosial 

e. Contoh soal nomer 10.11 halaman 182 bab perbandingan 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dam teknik observasi. Dalam 

penelitian ini, instrumen utamanya yaitu peneliti itu sendiri.Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen 

harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman 

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti 

untuk memasuki objek penelitian.Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman yang meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan atau 

verifikasi.  
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1. Reduksi Data 

Pada tahap ini, peneliti merangkum, mengambil data pokok dan penting, dan membuat 

kategorisasi. Data yang dipilih adalah contoh-contoh soal pada masing-masing buku teks 

matematika. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel naratif dan kalimat-kalimat yang menunjukkan 

kompleksitas pertanyaan setiap contoh soal dalam buku teks berdasarkan Taksonomi SOLO.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir pada analisis data dalam penelitian ini adalah me nyimpulkan hasil yang 

diperoleh berdasarkan reduksi dan penyajian data. 

Selanjutnya, Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi empat kriteria yaitu (1) derajat 

kepercayaan (credibility), uraian rinci (transferability), audit ketergantungan (dependability) dan audit 

kepastian (confirmability). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Buku teks matematika SMP kelas VII terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan ini merupakan buku 

teks matematika yang digunakan secara wajib oleh sekolah menengah pertama yang menggunakan 

standar kurikulum 2013
[5]

. Contoh-contoh soal yang diteliti dalam buku teks matematika ini hanya pada 

semester 1. Contoh-contoh soal yang dianalisis tingkat kompleksitas pertanyaannya ada 66 contoh soal 

dan sebanyak 7 contoh soal yang tidak dianalisis. Contoh soal dalam buku teks ini yang tidak dianalisis 

dikarenakan 7 contoh soal tersebut hanya menyajikan konsep dan tidak memuat pertanyaan. Berikut ini 

tabel distribusi contoh-contoh soal contoh soal buku teks matematika terbitan pusat kurikulum dan 

perbukuan yang dianalisis berdasarkan tingkat kompleksitas Taksonomi SOLO. 

 
Tabel 1. 

Distribusi Contoh Soal Buku Teks Matematika Terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

 

Bab Judul Bab Konten Total Contoh soal 
Jumlah Contoh Soal 

Dianalisis Tidak Dianalisis 

1. Bilangan Bilangan 40 39 1 

2. Himpunan Aljabar 14 11 3 

3. Perbandingan Aljabar 10 8 2 

4. Garis dan Sudut Geometri 9 8 1 

 

Dari hasil analisis penelitian contoh soal pada buku teks matematika terbitan pusat kurikulum dan 

perbukuan  yang menjadi sumber data penelitian diperoleh bahwa 31 contoh soal yang termasuk pada 

tingkat kompleksitas pertanyaan unistruktural, 24 contoh soal pada tingkat kompleksitas pertanyaan 

multistruktural, 6 contoh soal pada tingkat kompleksitas pertanyaan relasional dan 5 contoh soal pada 

tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak diperluas. 

Sedangkan, buku teks matematika untuk SMP kelas VII jilid 1A karya M. Cholik Adinawan dan 

Sugijono terbitan Erlangga ini merupakan buku teks matematika yang digunakan secara wajib oleh 

sekolah menengah pertama yang menggunakan standar kurikulum 2006
[6]

.Buku teks matematika terbitan 

Erlangga ada sebanyak 128 contoh soal dianalisis dan 22 contoh soal yang tidak dianalisis. Dimana, 88 

contoh soal yang termasuk pada tingkat kompleksitas pertanyaan unistruktural, 45 contoh soal pada 

tingkat kompleksitas pertanyaan multistruktural, 8 contoh soal pada tingkat kompleksitas pertanyaan 

relasional dan 0 contoh soal pada tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak diperluas. Berikut ini, disajikan 

tabel distribusi contoh-contoh soal dalam buku teks matematika untuk SMP kelas VII jilid 1A terbitan 

Erlangga yang dianalisis berdasarkan Taksonomi SOLO. 

 
Tabel 2. 

Distribusi Contoh Soal Buku Teks Matematika Terbitan Erlangga 

Bab Judul Bab Konten Total Contoh soal 
Jumlah Contoh Soal 

Dianalisis Tidak Dianalisis 

1 Bilangan Bulat Bilangan 30 23 7 

2 Bilangan Pecahan Bilangan 45 39 6 

3 Operasi Bentuk Aljabar Aljabar 28 25 4 
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4 
Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear Dengan Satu Variabel 
Aljabar 30 25 5 

5 Aritmetika Sosial Aljabar 16 16 0 

6 Perbandingan Aljabar 15 15 0 

 

Hasil dari penyajian data pada setiap buku teks matematika yang diteliti berdasarkan reduksi data pada 

buku teks matematika SMP kelas VII semester I terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan diperoleh 

tingkat kompleksitas pertanyaan dalam contoh-contoh soal yang disajikan pada tabel dalam bentuk naratif 

adalah sebagai berikut. 

1) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Unistruktural 

 
Tabel 3. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Unistruktural 

 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

2.12 

Contoh soal yang menggunakan konsep 

komplemen suatu himpunan. Contoh soal 

yang mudah dan dasar sehingga dapat 

secara langsung diketahui penyelesaiannya 

jika konsep komplemen suatu himpunan 

sudah dipahami secara tepat. 

Satu informasi yang jelas dari 

teks soal dan dapat langsung 

diselesaikan (indikator tingkat 

kompleksitas pertanyaan 

unistruktural). 

 

2) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Multistruktural 

 
Tabel 4. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Multistruktural 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

1.4 

Contoh soal cerita yang menggunakan 

konsep pengurangan dan konsep penjumla-

han pada bilangan bulat. Ilustrasi dalam 

teks soal dapat diselesaikan dengan mudah 

dan cukup menggunakan satu cara penger-

jaan. Dalam menentukan penyelesaian 

maka ilustrasi yang terdapat dalam teks 

soal mampu dirubah menjadi model 

matematika yang tepat berkaitan dengan 

konsep pengurangan atau pun konsep pen-

jumlahan. 

Ada dua informasi yang terdapat 

dalam teks dan perlu dihubungkan 

untuk menentukan penyelesai an 

(indikator tingkat kompleksitas 

pertanyaan multistruktural) 

3.5 

Contoh soal menggunakan konsep perban-

dingan. Penerapan konsep perbandingan 

ini dikembang kan dengan menggunakan 

konsep aljabar di dalamnya. Dengan 

menggunakan konsep aljabar dan konsep 

perbandingan setara maka contoh soal da-

pat diselesaikan. Contoh soal tersebut da-

pat menggunakan dua atau lebih cara pe-

nyelesaian. 

 

3) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Relasional 

 
Tabel 5. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Relasional 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

4.5 
Contoh soal yang menggunakan beberapa 

konsep sudut. Besar sudut pada soal 

Informasi yang terdapat dalam 

teks soal saling berhubungan dan 
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tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Se hingga, untuk dapat mencari hasil akhir 

sudut yang ditanyakan tidak terpaku pada 

satu cara penyelesaian. Dapat meng 

gunakan langkah-langkah penyelesaian 

yang bermacam cara. 

berkaitan untuk menentukan 

penyelesaian akhir (indikator 

tingkat kompleksitas pertanyaan 

relasional 

 

4) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Abstrak Diperluas 

 
Tabel 6. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Abstrak Diperluas 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

1.37 

Contoh soal tersebut merupakan contoh 

soal dengan menerapkan bilangan bulat 

dalam aritmetika. Kategori contoh soal 

yang sulit, karena siswa harus membangun 

pola pikir mereka dalam mengaitkan 

informasi yang berupa ilustrasi gambar 

visual pola-pola susunan bola dengan 

prinsip umum utuk menentukan pola 

bilangan ke-n. Selain itusiswa juga harus 

mampu memahami sim bol/notasi dalam 

teks soal. Contoh soal ini dapat 

menggunakan beberapa penyelesaian.  

Prinsip umum atau teorema dari 

hasil generalisisasi untuk me 

nentukan penyelesaian akhir 

(indikator tingkat kompleksitas 

pertanyaan abstrak diperluas). 

 

Sedangkan, hasil dari penyajian data pada setiap buku teks matematika yang diteliti berdasarkan 

reduksi data pada buku teks matematika SMP kelas VII semester I terbitan Erlangga adalah sebagai 

berikut. 

1) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Unistruktural 

 
Tabel 7. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Unistruktural 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

5.2 

Contoh soal tentang konsep bilangan bulat. 

Dalam teks soal tesebut, siswa dapat 

dengan mudah dan jelas memahami 

penerapan simbol ku rang dari (<) atau 

lebih dari (>) dalam suatu pernyataan ma 

tematika.  

Satu informasi yang secara jelas 

dari teks soal untuk menentukan 

penyelesaian akhir (indikator 

tingkat kompleksitas pertanyaan 

unistruktural) 

7.26 

Contoh soal tentang operasi bentuk aljabar. 

Dalam teks soal, siswa dapat dengan 

mudah memahami beberapa penerapan 

konsep aljabar dalam kehidupan seperti 

menghitung kecepatan, 

 

2) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Multistruktural 

 
Tabel 8. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Multistruktural 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

10.11 

Contoh soal menggunakan konsep perban- 

dingan seharga (senilai). Penerapan konsep 

aljabar dalam perbandingan dan konsep 

menyederhanakan bilangan pecahan. 

Penyelesaiannya dapat menggunakan dua 

cara. 

Dua informasi yang terdapat 

dalam teks soal digunakan untuk 

penyelesaian (indikator tingkat 

kompleksitas pertanyaan 

multistruktural) 
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3) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Relasional 

 
Tabel 9. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Relasional 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

8.15 

Contoh soal dengan menggunakan konsep 

bilangan pecahan. Informasi berupa 

bilangan desimal harus bisa diubah 

kebentuk bilangan pecahan dengan 

beberapa cara dan menggunakan beberapa 

pemisalan dan pene rapan operasi hitung. 

Informasi yang disajikan saling 

berhubungan untuk menentukan 

penyelesaian akhir  

(indikator tingkat kompleksitas 

pertanyaan relasional) 

9.7 

Contoh soal dengan menggunakan konsep 

persentase rugi untuk menentukan harga 

pembelian. Informasi yang disajikan saling 

berkaitan dan saling berhubungan untuk 

informasi baru untuk menentukan hasil 

akhir. 

 

4) Penyajian Data untuk Contoh Soal Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Abstrak Diperluas 

 
Tabel 10. 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan 

Nomer Contoh 

Soal 
Data Temuan 

Keterangan 

- - 
- 

 

Tahap terakhir dalam analisis ini adalah verifikasi/menarik kesimpulan.Adapun hasil dari verifikasi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Buku Teks Matematika SMP Kelas VII Terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

a. Contoh soal 1.4 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

multistruktural. 

b. Contoh soal 2.12 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

unistruktural. 

c. Contoh soal 3.5 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

multistruktural. 

d. Contoh soal 4.5 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan relasional. 

e. Contoh soal 1.37 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak 

diperluas. 

2. Buku Teks Matematika SMP Kelas VII Terbitan Erlangga 

a. Contoh soal 5.2 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

unistruktural. 

b. Contoh soal 7.26 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

unistruktural. 

c. Contoh soal 8.15 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

relasional. 

d. Contoh soal 9.7 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan relasional. 

e. Contoh soal 10.11 merupakan contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan 

multistruktural. 

B. Pembahasan 

        Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti yaitu sebanyak 73 buah contoh soal dalam buku teks 

matematika terbitan Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan memuat empat tingkat kompleksitas pertanyaan 

yang meliputi unistruktural, multistruktural, relasional, serta abstrak diperluas. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa contoh-contoh soal yang disajikan tidak hanya menggunakan contoh-contoh dengan tingkat 

kompleksitas rendah, tetapi sudah mencapai dengan tingkat kompleksitas contoh soal orde tinggi. Hal ini 
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menandai bahwa contoh soal dengan tingkat kompleksitas tinggi sudah mendapat perhatian untuk melatih 

dan meningkatkan pemahaman akan materi serta kemampuan berpikir peserta didik.Berikut ini gambar 

diagram batang yang merepresentasikan jumlah seluruh contoh soal dengan tingkat kompleksitas 

pertanyaannya berdasarkan Taksonomi SOLO pada buku teks matematika SMP kelas VII semester I 

terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 

 

 

 

Sedangkan hasil penelitian tingkat kompleksitas pertanyaaan dalam contoh soal pada buku teks 

matematika SMP kelas VII semester 1 terbitan Erlangga diperoleh bahwa tingkat kompleksitas pertanyaan 

dalam contoh soal buku tersebut hanya berada pada tingkat kompleksitas pertanyaan unistrukutal, 

multistruktural dan relasional. Contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak diperluas tidak 

ditemukan dibuku ini.Contoh-contoh soal yang di sajikan dalam buku ini hanya mengarahkan siswa untuk 

melatih kemampuan berpikir tingkat rendah.Contoh-contoh soal yang disajikan memuat lebih banyak 

contoh soal rutin daripada contoh soal nonrutin. Berikut adalah gambar diagram batang yang 

merepresentasikan jumlah seluruh contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaannya dalam contoh-

contoh soal buku teks matematika SMP untuk kelas VII semester 1 terbitan Erlangga  berdasarkan 

Taksonomi SOLO. 

 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada kedua buku tersebut, contoh-contoh soal yang disajikan sudah dapat 

mengarahkan siswa untuk meningkatkan respon mereka terhadap pemecahan permasalahan matematika. 

Respon siswa  antara satu dengan yang lainnya sangatlah bervariasi. Buku teks yang menyajikan contoh 

soal untuk meningkatkan respon siswa diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap 

perkembangan kemampuan berpikir siswa tingkat sekolah menengah pertama.Konten-konten yang 

disajikan dalam teks contoh soal baikknya menggunakan masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari 

dan tingkat kompleksitasnya dibuat seimbang antara tingkat kompleksitas rendah, menengah dan tinggi. 

Pemerataan contoh soal pada setiap kompetensi dasar ada beberapa kekurangan, seharusnya setiap 

kompetensi dasar terdapat contoh soal dengan tingkat kompleksitas pertanyaan abstrak diperluas karena 

dengan contoh soal pada tingkat kompleksitas abstrak diperluas akan membantu siswa dalam me nentukan 

langkah-langkah pemecahkan suatu masalah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Berdasarkan teori 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Unistruktural Multistruktural Relasional Abstrak Diperluas 

J
u

m
la

h
 C

o
n

to
h

 S
o
a
l 

 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan 

Akumulasi Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Dalam Contoh-Contoh Soal Pada Buku 

Teks Matematika untuk SMP Kelas VII Semester I Terbitan Pusat Kurikulum Dan 

Perbukuan 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Unistruktural Multistruktural Relasional Abstrak Diperluas 

J
u

m
la

h
 C

o
n

to
h

 S
o
a

l 

Tingkat Kompleksitas Pertanyaan 

Akumulasi Tingkat Kompleksitas Pertanyaan dalam Contoh-Contoh Soal pada 

Buku Teks Matematika untuk SMP Kelas VII Semester I Terbitan Erlangga 

 

  

Gambar 1.   

Akumulasi Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Dalam Contoh-Contoh Soal Pada Buku Teks Matematika untuk SMP 

Kelas VII Semester I Terbitan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan 

 

Gambar 2. 

Akumulasi Tingkat Kompleksitas Pertanyaan Dalam Contoh-Contoh Soal Pada Buku Teks Matematika untuk SMP 

Kelas VII Semester I Terbitan Erlangga 

 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

 

 

MP 304 

 

Taksonomi SOLO secara kesuluruhan pada kedua buku ini, contoh-contoh soal yang ada sudah cukup 

memenuhi teori Taksonomi SOLO karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada level unistruktural 

lebih banyak jika dibanding dengan level multistruktural secara teori siswa SMP kelas VII memasuki masa 

transisi dari level unistruktural ke level multistruktural. 

Biggs dan Collis menyatakan bahwa level respon seorang siswa akan berbeda antara suatu konsep 

dengan konsep lainnya, dan perbedaan tersebut tidak akan melebihi tingkat perkembangan kognitif optimal 

siswa seusianya. Siswa SMP khususnya kelas VII merupakan siswa yang berumur 13-14 tahun tahapan 

siklus belajar yang dialami oleh siswa tersebut berada pada peralihan level unistruktural ke level 

multistruktural
[7]

. Berdasarkan hasil penelitian pada kedua buku tersebut, contoh-contoh soal yang 

disajikan sudah dapat mengarahkan siswa untuk meningkatkan respon pada peralihan level unistruktural ke 

level multistruktural. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

contoh-contoh soal dalam buku teks matematika SMP kelas VII semester I dengan judul “Matematika 

SMP/MTs kelas VII” terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan mempunyai empat tingkatan kompleksitas 

pertanyaan berdasarkan Taksonomi SOLOyang meliputi tingkatan kompleksitas pertanyaan, 

multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Sedangkan, buku teks matematika dengan judul 

“Matematika SMP Jilid 1A untuk Kelas VII” terbitan Erlangga mempunyai tiga tingkatan kompleksitas 

pertanyaan berdasarkan Taksonomi SOLO yang meliputi tingkat kompleksitas pertanyaan unistruktural, 

multistruktural dan relasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas pertanyaan 

abstrak diperluas tidak ditemukan dalam contoh-contoh soal yang disajikan dalam buku teks terbitan 

Erlangga.  
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