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Abstrak—Kualitas buku siswa matematika berpengaruh terhadap 

pembelajaran. Analisis buku teks matematika terdapat dua komponen utama, 

yaitu (1) analisis berhubungan dengan materi dan metode penyampaian dan 

(2) analisis berhubungan dengan karakteristik fisik dan Petunjuk penggunaan 

untuk guru. Penelitian ini menggunakan analisis yang pertama khususnya 

yang berhubungan dengan materi khususnya soal – soal yang disediakan 

dengan kesesuaiannya terhadap unsur - unsur karakteristik berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari taksonomi Bloom revisi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil 

ruang lingkup statistika yaitu dari buku siswa matematika SMP kelas 7 

semester II bab 4, kelas 8 semester I bab 6 dan kelas 9 semester I bab 6. Hasil 

analisis diperoleh simpulan buku siswa matematika SMP produk kurikulum 

2013 ruang lingkupstatistika sudah memberikan kemampuan siswa untuk 

berpikir kreatif melalui soal – soal yang disedikan walau hanya 1 butir soal 

dari total 112 butir soal yang ada atau 0,89% saja. Secara keseluruhan soal – 

soal yang disediakan jika diprosentase sesuai dengan tingkatan kognitif 

taksonomi bloom revisi sebagai berikut : 0% pada level C1 (remember), 

23,22% pada level C2 (understand), 22,32% pada level C3 (apply), 32,14% 

pada level C4 (analyze), 21,43% padal level C5 (evaluate) dan 0,89% pada 

level C6 (create). Dan apabila diklasifikakan berdasarkan High Order 

Thingking Skill soal – soal yang disediakan pada buku siswa matematika 

sebesar 54,46%. 

Kata kunci:buku siswa, berpikir kreatif 

I. PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas pendidikan dapat diupayakan dengan melakukan peningkatan aspek 

pembelajaran. Dalam pembelajaran harus terjadi timbal balik dengan mengoptimalkan peran dari masing 

– masing komponen pembelajaran yaitu guru dalam merencanakan, pemilihan model dan metode, 

pemilihan sumber, dan penentuan evaluasi. Buku teks sebagai salah satu sumber belajar mempunyai 

peran penting dalam proses pembelajaran. 

Siswa SMP sudah berada pada tingkat perkembangan kognitif yang mendekati efisiensi intelektual 

yang maksimal sehingga diberikan kesempatan untuk memahami isi buku ajar melalui baca sendiri. 

Untuk hal ini, guru harus mampu menetapkan buku ajar yang mudah dipahami siswa melalui baca sendiri. 

Banyak siswa kesulitan memahami materi yang sedang dipelajari, karena penyajian pada buku yang 

disarankan tidak sederhana dan kurang menarik. Akibatnya, mata pelajaran matematika di SMP sampai 

sekarang cenderung kurang disenangi siswa, mendatangkan banyak permasalahan bagi gurunya, dan 

menjadi bahan ketidakpuasan orang tua siswa. Upaya-upaya mengatasi kesulitan siswa belajar 

matematika telah banyak dilakukan, bahkan masih terus diupayakan. Upaya itu dilakukan antara lain 

memperhatikan penyebab kesulitan tersebut, baik yang bersumber dari diri siswa sendiri maupun yang 

bersumber dari luar diri siswa. Seringkali hanya penyebab kesulitan bersumber dari diri siswa yang 

mendapat sorotan tajam. Seolah-olah tidak ada penyebab kesulitan yang bersumber dari luar diri siswa, 

misalnya dari cara penyajian materi pelajaran atau suasana pembelajaran yang dilaksanakan atau bahkan 

dari buku paket yang digunakan.  
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Sumber belajar yang paling banyak digunakan adalah buku teks. Buku teks merupakan terjemahan 

atau padanan textbook dalam bahasa Inggris, namun dalam kamus textbook diterjemahkan dengan buku 

pelajaran. Sedangkan istilah buku siswa muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 71 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :”Menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku 

siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran”. Untuk selanjutnya dari ketiga istilah buku teks, buku 

pelajaran serta buku siswa adalah sama. 

Buku teks dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum yang berlaku 

pada salah satu jenjang atau kelas tertentu di sekolah. Buku teks yang berkualitas selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran diperlukan 

beberapa komponen isi buku teks yaitu, (1) adanya tujuan, (2) tersedianya soal latihan dan (3) adanya 

rangkuman. Keterkaitan antara ketiga komponen isi buku teks tersebut akan memberikan aktivitas belajar 

siswa secara individual yang optimal dengan ataupun tanpa pengawasan yang ketat dari guru. Hal ini 

dikarenakan aktivitas tersebut tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas tetapi buku teks bisa digunakan 

sebagai sumber kedua ketiga guru tidak mendampingi mereka dan buku teks harus mampu memicu siswa 

agar memiliki pengetahuan, ketetrampilan dan sikap mandiri. Selain itu dengan adanya buku teks 

diharapkan siswa mampu mengemas dan menyajikan hal yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih mudah 

dipahami oleh mereka. 

Ketersediaan buku siswa SMP produk kurikulum 2013 yang digunakan dalam pembelajaran apakah 

soal – soal yang disajikan sudah memenuhi karakteristik berpikir kreatif?. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis buku siswa SMP produk  kurikulum 2013 ruang lingkup statistika dengan 

kesesuaiannya unsur – unsur karakteristik berpikir kreatif siswa, dengan demikian diharapkan penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi guru dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. 

Britton [2] berpandapat bahwa penyajian buku teks matematika akan efektif jika disesuaikan dengan 

pemrosesan atau kemampuan kognitif pembacanya. Oleh karena itu butuh analisis isi maupun soal yang 

terdapat dalam buku teks sebelum buku tersebut digunakan. Hal ini dikarenakan guru memiliki tuntutan 

untuk mengajarkan materi dan latihan soal yang dapat menentukan keberhasilan siswa. Selain itu soal 

latihan dalam buku teks yang digunakan oleh guru sebaiknya sudah terklasfikasi pertanyaannya sesuai 

dengan kemampuan kogintif siswa. Siswa akan memperoleh latihan dari yang tingkat kognitifnya rendah 

hingga tingkat kognitif yang lebih tinggi. 

Buku siswa sebagai salah satu komponen dari pelaksanaan kurikulum 2013 seharusnya juga memberi 

konstribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini sesuai dengan roh 

diterapkannya kurikulum 2013 untuk mencetak generasi yang kritis, inovatif dan kreatif di generasi emas 

pada tahun 2045. Referensi [3] menjelaskan berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan 

ketika kita mendatangkan/memunculkan suatu ide baru. Hal itu menggabungkan ide – ide yang 

sebelumnya yang belum dilakukan. Berpikir kreatif yang dikaitkan dengan berpikir kritis merupakan 

perwujudan dari tingkat berpikir tingkat tinggi (higher order thingking). Menurut Johnson dalam [3] 

berpikir kritis mengorganisasikan proses yang digunakan dalam aktifitas mentasl seperti pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, meyakinkan, menganalisis asumsi – asumsi dan penemuan ilmiah. 

Berpikir kritis adalah satuau kemampuan untuk bernalar (to reason) dalam suatu cara yang terorganisasi. 

Berpikir kritis juga merupakan suatu kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematik kualitas 

pemikiran diri sendiri dan orang lain. Sedangkan, berpikir kreatif merupakan suatu aktifitas mental yang 

memperhatikan keaslian dan wawasan (ide). Berpikir kritis dan kreatif memungkikan siswa mempelajari 

masalah secara sistematik, mempertemukan bangak sekali tantangan dalam suatu cara yang terorganisas, 

merumuskan pertanyaan – pertanyaan inovatif dan merancang/mendesain solusi – solusi yang asli. Proses 

berpikir yang diharapkan sampai mencapai level tertinggi yaitu level mengkreasi/mencipta. Pencapaian 

level ini dalam teori pembelajaran dikenal dengan istilah keterampillan berpikir tingkat tinggi yang 

diterjemahkan dari kalimat Higher Order Thinking Skill (HOTS). 

Keterampillan berpikir tingkat tinggi terkait langsung dengan taksonomi kognitif Bloom yang terdiri 

dari enam tingkatan kognitif, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), aplikasi 

(apply), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation) yang kemudian Anderson dan 

Krathwohl merevisinya dari satu dimensi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif (cognitive 

process) dan dimensi pengetahuan (types of knowledge)(Widodo, 2005). 

Kemudian dalam perkembangannya taksonomi Bloom mengalami revisi oleh Anderson dan 

Krathwohl [6] yang menklasifikasikan proses kognitif menjadi enam kategori, yaitu ingatan 

(remembering), pemahaman (understanding), aplikasi (applying), analisis (analyzing), evaluasi 

(evaluating), dan kreatifitas (creating), sebagaimana tersaji pada gambar berikut : 
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GAMBAR 1. PIRAMIDA BLOOM 

 

Dalam perkembangannya remembering, understanding, applying dikatekorikan dalam recalling dan 

processing (yaitu Lower Order Thinking Skill (LOTS)), sedangkan analysing, evaluating, creating 

dikategorikan dalam creative thinking (yaitu Higher Order Thingking Skilll (HOTS)). 

Menurut [5] berpikir kreatif (create)menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. 

Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu: membuat (generating), 

merencanakan (planning), dan memproduksi (producing). Membuat (generating) menguraikan suatu 

masalah sehingga dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan 

masalah tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi 

berdasarkan pengamatan di lapangan. Merencanakan (planning): merancang suatu metode atau strategi 

untuk memecahkan masalah. Contoh: merancang serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Memproduksi (producing): membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana 

untuk memecahkan masalah. Contoh: mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan 

untuk melakukan percobaan 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kepustakaan, hal ini dikarenakan data yang diambil 

merupakan data yang siap pakai yang sudah tersedia pada sumber yang telah ada yaitu buku siswa 

matematika SMP produk kurikulum 2013 kelas 7, 8 dan 9. Adapun jenis penelitian yang digunakakan 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha unutuk mendeskripsikan dan mengintrepetasikan 

kesesuaian data dengan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan taksonomi bloom yang telah direvisi 

Penelitian ini menggunakan tahapan – tahapan penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. TAHAPAN PENELITIAN 
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Untuk menghitung prosentase dari masing – masing kesesuaian digunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
      

Keterangan : 

P  = nilai presentase 

n  = banyaknya pertanyaan sesuai 

N = banyaknya pertanyaan yang dianalisis 

[7:112] 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kesesuaian buku siswa dengan unsur – unsur karakteristik berpikir kreatif siswa dilihat dari 
dari soal – soal yang disediakan pada buku siswa SMP produk kurikulum 2013 yaitu Matematika VII-Studi 
dan Pengajaran (Buku Siswa),Matematika VIII-Studi dan Pengajaran (Buku Siswa), Matematika IX-Studi 
dan Pengajaran (Buku Siswa), khususnya pada ruang lingkup statistika. Untuk kelas VII terhadap pada 
semester 2 bab 4, kelas 8 pada semester 1 bab 6 dan kelas 9 pada semester 1 bab 6 Berpikir kreatif 
merupakan tingkatan tertinggi dari taksonomi bloom revisi. Soal yang disediakan pada ruang lingkup 
statistika meliputi latihan saoal dan uji kompetensi yang secara rinci disajikan pada Tabel  1 di bawah ini : 

TABEL 1. RINCIAN JUMLAH PERTANYAAN RUANG LINGKUP STATISTIKA 
Kelas Latihan Banyaknya Soal Jumlah Pertanyaan Jumlah Pertanyaan yang 

dapat diidentifikasi 

7 
4.1 6 10 10 

UK 4 4 8 8 

8 

6.1 3 3 3 

6.2 4 6 6 

6.3 3 3 3 

UK 6 5 13 13 

9 

6.1 8 23 23 

6.2 8 20 20 

UK 6 15 26 26 

 
Rincian jumlah pertanyaan berbeda dengan banyaknya soal dikarenakan ada beberapa soal yang terdiri 

dari beberapa pertanyaan. Sehingga pada tabel 1 ada selisih antara banyaknya soal dan jumlah pertanyaan. 
Bahkan untuk latihan 4.1 pada kelas 7 banyaknya soal sebanyak 6 soal akan tetapi untuk no 4 tidak 
terdapat soal. 

Dari data sebaran soal yang disedikan diidentifikasi kesesuaiannya dengan karakteristik berpikir kreatif 
(C6), jika tidak memenuhi diidentifikasi dengan tingkatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan 
kognitif taksonomi bloom revisi. Adapun distribusi identifikasi disajikan pada Tabel 2 di bawah ini : 

TABEL 2. DISTRIBUSI TINGKAT KOGNITIF RUANG LINGKUP STATISTIKA  
Kelas Latihan C1 

(remember) 
C2 

(understand) 
C3 

(apply) 
C4 

(Analyze) 
C5 

(evaluate) 
C6 

(create) 
Jumlah 

7 
4.1  4 4 1 1  10 

UK 4  2 4 2   8 

8 

6.1  3     3 

6.2  4  2   6 

6.3  3     3 

UK 6  5 2 4 2  13 

9 

6.1  4 10 6 3  23 

6.2   3 10 7  20 

UK 6  1 2 11 11 1 26 

 
Tabel 2 distribusi jika diidentifikasi berdasarkan tingkatan kelas sebagai berikut : 

TABEL 3. DISTRIBUSITINGKAT KOGNITIF RUANG LINGKUP STATISTIKA PER TINGKAT KELAS 
Kelas C1 

(remember) 

C2 

(understand) 

C3 

(apply) 

C4 

(Analyze) 

C5 

(evaluate) 

C6 

(create) 

Jumlah 

7 0 6 8 3 1 0 18 
8 0 15 2 6 2 0 25 
9 0 5 15 27 21 1 69 

Total 0 26 25 36 24 1 112 
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Sebaran data Tabel 3 ternyata hanya ada 1 soal atau 0,89% secara total yang memenuhi karakteristik 
berpikir kreatif (C6), itupun hanya pada kelas 9, sementara pada kelas 7 dan 8 tidak saatupun yang 
memenuhi karakteristik berpikir kreatif (C6). Adapun sebaran prosentase tingkat kognitif pada disajikan 
pada Tabel 4 di bawah ini: 

TABEL 4. PROSENTASE TINGKAT KOGNITIF RUANG LINGKUP STATISTIKA PER TINGKAT KELAS 

Kelas 
C1 

(remember) 

C2 

(understand) 

C3 

(apply) 

C4 

(Analyze) 

C5 

(evaluate) 

C6 

(create) 
Jumlah 

7 0 33,33 44,44 16,67 5,56 0 100 

8 0 60 8 24 8 0 100 

9 0 7,25 21,74 39,13 30,43 1,45 100 

Total 0 23,22 22,32 32,14 21,43 0,89 100 

 

Sebaran data Tabel 4 pada kelas 7 belum ada satu soal yang memberikan kesempatan siswa untuk 

berpikir kreatif, akan tetapi jika ditinjau dari klasifikasi HOTS sudah sebesar 22,23% soal yang 

memenuhi klasifikasi HOTS. Sementara untuk kelas 8 sebesar 32%, sedangkan untuk kelas 9 sebesar 

54,46%. Ada peningkatan yang signifikan terhadap ketersediaan soal yang memenuhi klasifikasi HOTS 

dari jenjang kelas 7 ke kelas 8 hingga kelas 9.  

Akan tetapi masih perlu diperhatikan khususnya soal – soal yang memenuhi karakteristik berpikir 

kreatif dari tabel 4. dapat diketahui hanya pada kelas 9 yang disediakan kemampuan berpikir kreatif itu 

hanya 1,45% pada kelas 9 atau sebesar 0,89% dari total soal yang disedikan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa buku siswa matematika SMP 

ruang lingkup statistika sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan berpikir kreatif, 

walaupun baru 1 soal dari total 112 soal yang disediakan atau sebesar 0,89%. Secara keseluruhan soal – 

soal yang disediakan jika diprosentase sesuai dengan tingkatan kognitif taksonomi bloom revisi sebagai 

berikut : 0% pada level C1 (remember), 23,22% pada level C2 (understand), 22,32% pada level C3 

(apply), 32,14% pada level C4 (analyze), 21,43% padal level C5 (evaluate) dan 0,89% pada level C6 

(create). Dan apabila diklasifikakan berdasarkan High Order Thingking Skill soal – soal yang disediakan 

pada buku siswa matematika sebesar 54,46%. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : (1) bagi guru 

matematika SMP, hendaknya guru sudah mengidentifikasi terlebih dahulu tingkat kognitif yang 

disediakan pada buku siswa, sehingga soal yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan tingkat 

kognitifnya; (2) bagi peneliti, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk bab – bab yang 

lain untuk mengetahui secara utuh tentang tingkatan kognitif sehingga dapat mengambil kesimpulan lebih 

komprehensif tentang kemampuan berpikir kreatif; (3) untuk penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan untuk melakukan revisi sehingga buku siswa menjadi salah satu media tercapainya siswa yang 

kritis, inovatif dan kreatif sesuai dengan cita – cita diterapkannya kurikulum 2013. 
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