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Abstrak— Pada abad 21, kecakapan critical thinking dan problem solving 

sangat penting ditanamkan pada siswa sebagai bekal hidup. Buku Siswa 

Matematika merupakan salah satu sumber belajar siswa. Soal-soal yang 

tersedia dalam buku siswa menjadi sarana untuk mengembangkan kecakapan 

tersebut. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

merupakan salah satu survey internasional yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan pembelajaran Matematika yang terdiri dari dimensi konten dan 

kognitif. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan soal-soal di Buku Siswa 

Matematika Kurikulum 2013 edisi revisi kelas 7 semester 1 berdasarkan 

TIMSS 2015 Mathematics Frameworks. Dalam menganalisa data, penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif analitis. Subjek penelitian berupa soal-

soal Latihan dan Uji Kompetensi di Bab 1 dan 3 buku Matematika SMP/MTs 

kurikulum 2013 edisi revisi terbitan Kemendikbud. Hasil penelitian 

menunjukkan jumlah soal frameworks TIMSS 2015 pada buku siswa 

sebanyak 123 soal dari 163 soal  (75,46%). Soal non-frameworks TIMSS ada 

40 soal (24,54%). Ditinjau dari segi domain kognitif  didominasi oleh soal 

applying  yaitu 65 soal (52,85%) kemudian soal reasoning 41 soal (33,33%) 

dan 17 soal knowing (13,82%). Sedangkan apabila dianalisa dari segi konten, 

ada 47 soal (38,21%) dengan pokok bahasan pecahan, desimal dan bilangan 

bulat, 42 soal (34,15%) rasio, perbandingan dan persentase, serta terdapat 34 

soal (27,64%) bilangan cacah. Secara umum soal sudah baik dan memenuhi 

indikator TIMSS, namun tema  soal masih kurang variatif, soal level 

reasoning dan applying terlalu banyak, soal dan materi bilangan berpangkat 

masih belum ada, sehingga buku siswa masih perlu ada perbaikan untuk 

memunculkan kecakapan critical thinking dan problem solving siswa. 

Kata kunci: Buku Siswa, Kurikulum 2013, deskriptif analitis, TIMSS 2015 

Mathematics Frameworks  

I. PENDAHULUAN 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) adalah  studi internasional tentang 

prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. TIMSS diselenggarakan setiap 

empat tahun sekali, yaitu pada tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, dan seterusnya. Prestasi Indonesia 

dari tahun ke tahun menunjukkan kemampuan matematika yang masih rendah. Bahkan hasil TIMSS 2011 

skor Indonesia masih rendah dan berada di bawah Negara Palestina. Hal ini menunjukkan dasar-dasar 

sains peserta didik Indonesia masih sangat kurang, padahal pemahaman dasar-dasar sains pada abad 21 

merupakan hal yang utama. Dalam TIMSS  Assessment Framework [5]. Ada dua domain yang diujikan 

dalam soal TIMSS yaitu domain konten dan domain kognitif. Domain Konten matematika yang diujikan 

terdiri dari Bilangan (30%), Aljabar (30%), Geometri (20%), data dan peluang (20%). Adapun domain 

kognitif terdiri dari knowing (35%), Applying (40%) dan Reasoning (25%). Instrumen yang digunakan 

dalam TIMSS 2011 berupa soal pilihan ganda (multiple choice) dan isian (construct-response). Soal 

diberikan menggunakan bahasa inggris dan masih banyak siswa yang belum memahami istilah dan 

maksud dari soal yang diberikan [3]. 
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TIMSS menampilkan empat tingkat pada skala sebagai standar internasional. Empat tingkatan untuk 

merepresentasikan rentang kemampuan peserta didik berdasar benckmark internasional tersebut adalah 

standar mahir (625), standar tinggi (550), standar menengah (475), dan standar rendah (400). Capaian 

rata-rata peserta Indonesia pada TIMSS 2011 adalah 386 yang berarti berada pada level rendah. Capaian 

rata-rata peserta Indonesia pada TIMSS 2011 mengalami penurunan dari capaian rata-rata pada TIMSS 

2007 yaitu 397, dimana kerangka kerja TIMSS 2011 tidak berbeda dengan kerangka kerja TIMSS 2007. 

Salah satu penyebab kekeliruan yang dibuat siswa pada soal TIMSS 2011 terjadi dikarenakan 

pengalaman peserta didik yang diperoleh dalam pembelajaran sebelumnya sangat sedikit dengan 

menerima berbagai macam representasi persoalan pecahan khususnya representasi perkalian pecahan. 

Dalam buku-buku ajar matematika SMP representasi terkait operasi pecahan umumnya terkait dengan 

representasi dari penjumlahan pecahan dengan bantuan bangun dua dimensi. Untuk representasi perkalian 

pecahan  umumnya digambarkan sebagai luasan dari suatu persegi panjang [6]. 

Menindaklanjuti temuan TIMSS dan PISA  (Programme for International Student Assessment) 

pemerintah telah mencanangkan  kurikulum 2013. Salah satu produk dari kurikulum 2013 ialah buku guru 

dan buku siswa. Buku Siswa Matematika merupakan salah satu sumber belajar siswa. Soal-soal yang 

tersedia dalam buku siswa menjadi sarana untuk mengembangkan kecakapan critical thinking dan 

problem solving yang merupakan tuntutan bagi siswa di abad 21. Dalam buku siswa matematika 

kurikulum 2013 menunjukkan cakupan materi yang sudah memadai, tetapi dari segi validitas isi masih 

ada beberapa hal yang perlu dibenahi baik masalah kesalahan pengetikan maupun yang bersifat 

konseptual [1]. Soal-soal yang terdapat di dalam buku siswa perlu dikaji terkait konten dan level  kognitif 

yang diberikan sesuai temuan pada hasil TIMSS 2011. Pada saat ini sudah terbit TIMSS 2015 

Mathematics Frameworks sehingga menjadi sangat penting untuk mengkaji kesesuaian  isi dari soal-soal 

dalam buku siswa. Hal  ini sangat bermanfaat untuk segera menemukan apa saja yang harus diperbaiki 

dalam soal-soal pada buku siswa sehigga dengan adanya perbaikan tersebut, siswa dan guru akan segera 

terlatih dengan soal-soal TIMSS. Dengan demikian, diharapkan prestasi siswa Indonesia pada hasil 

survey TIMSS berikutnya dapat mengalami peningkatan yang lebih baik. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode untuk menggambarkan 

keadaan objek yang diteliti sekaligus mendeskripsikan aspek-aspek yang dijadikan pusat perhatian dalam 

penelitian [8]. Metode deskriptif digunakan untuk membantu upaya identifikasi dan pemaparan unsur-

unsur yang menjadi fokus penelitian ini. Sementara metode analitis dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap karakteristik objek dengan cara menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta tentang soal 

TIMSS 2015 Mathematics Frameworks  dalam buku siswa Matematika. 

Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah soal latihan dan soal uji kompetensi pada Bab 1 

dan 3 buku Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 1  Kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud edisi 

revisi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan data utamanya berupa soal-soal 

dalam buku siswa matapelajaran Matematika SMP/MTs pokok bahasan Bilangan dan Perbandingan. 

Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan beberapa tahapan berikut. Pertama, data 

TIMSS 2015 Mathemathics Frameworks dianalisis menjadi indikator soal berdasarkan domain konten dan 

domain kognitif. Kedua, data penelitian yang berupa soal “latihan dan uji kompetensi” dianalisis 

berdasarkan aspek konten (Bilangan dan Perbandingan) dan berdasarkan domain kognitif (Knowing, 

Applying and Reasoning)  berdasarkan TIMSS 2015 Mathemathics Frameworks. Ketiga, membuat 

deskripsi karakteristik soal dalam buku siswa matematika berdasarkan indikator soal TIMSS 2015 sesuai 

hasil proses pertama. Keempat, membuat interpretasi terhadap aspek-aspek soal TIMSS tersebut. 

Keempat, membuat hasil analisis soal TIMSS dalam buku siswa matematika yang berupa hasil kajian. 

Data hasil analisis diolah dalam bentuk data kuantitatif yang berwujud angka hasil 

perhitungan/pengukuran.  Angka tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan, membandingkan dan 

mengalikan dengan menggunakan persamaan (1).  

 

    
  

  
      

Keterangan: 

    = Persentase dari masing-masing indikator soal TIMSS 

   = Jumlah soal yang sesuai dengan masing-masing indikator soal  TIMSS 

   = Jumlah soal dari seluruh aspek soal TIMSS 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap awal penelitian ini dilakukan analisis terhadap TIMSS 2015 Mathematics Frameworks 
untuk mengetahui indikator soal dan level kognitif  soal yang akan ditampilkan. Dalam TIMSS 2015 ada 
empat jenjang survey matematika yang dilakukan, yaitu pada siswa kelas 4 SD, siswa kelas 8 SMP, 
Matematika lanjutan dan yang terbaru pada tahun 2015 ialah TIMSS Numeracy [7]. Dalam penelitian ini 
hanya akan dibahas tentang TIMSS untuk siswa kelas 8 SMP. Hasil analisis disajikan pada  tabel  (1).   

TABEL 1. DOMAIN KONTEN DAN DOMAIN KOGITIF TIMSS 2015 

 

 

  

Berdasarkan TIMSS 2015 Mathematics Frameworks, indikator soal dapat disusun berdasarkan domain 
konten. Pada penelitian ini hanya dibahas pada satu konten, yaitu domain konten bilangan. Pada buku 
siswa Matematika SMP Kurikulum 2013 edisi revisi, pokok bahasan ini berada pada buku semester 1 bab 1 
dan bab 3 yaitu pokok bahasan bilangan dan perbandingan. Hasil analisa dari TIMSS 2015 Mathematics 
Frameworks disajikan pada tabel (2). Dalam tabel tersebut menjelaskan indikator-indikator soal yang akan 
diujikan pada TIMSS 2015 kelas 8 SMP. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisa secara 
detail pada soal-soal buku siswa yang terdapat dalam latihan soal dan uji kompetensi siswa. 

TABEL 2. INDIKATOR SOAL TIMSS 2015 KELAS 8 

 

 

  

Subjek penelitian ini ialah sebanyak 163 soal yang terdiri dari soal latihan dan soal uji kompetensi. 
Pada bab 1 terdapat sembilan latihan soal dan satu uji kompetensi. Latihan 1.1 (7 soal), latihan 1.2  (15 
soal), latihan 1..3  (15 soal), latihan 1.4  (15 soal), latihan 1.5  (3 soal), latihan 1.6  (11 soal), latihan 1.7  
(10 soal), latihan 1.8  (8 soal), latihan 1.9  (8 soal),  dan soal uji kompetensi 1 (26 soal). Sedangkan  pada 
bab 3 ada empat latihan soal dan satu uji kompetensi dengan total 45 soal. Soal-soal ini menjadi sumber 
soal latihan bagi siswa sehingga menjadi suatu kajian penting terkait kesesuaian konten dan konteknya 
dalam rangka peningkatan  kemampuan critical thingking dan problem solving  dari siswa dengan tujuan 
akhir dapat meningkatkan skor TIMSS siswa Indonesia pada survey berikutnya. 

Hasil kajian pada soal-soal dalam buku siswa tersebut ditampilkan pada tabel (3). Ada dua hal pokok 
yang menjadi kajian, yaitu kesesuaian soal berdasarkan indikator soal TIMSS 2015 dan perbandingan soal 
berdasarkan domain kognitif. 

Domain Konten Persentase Domain Kognitif Persentase 

Bilangan 30% Pengetahuan 35% 

Geometri 30% Penerapaan 40% 

Aljabar 20% Penalaran 25% 

Data dan peluang 20% - - 

Domain 

Konten 
Persentase  Topik Indikator soal 

Bilangan 30% 

Bilangan Cacah (T1) 

Pemahaman bilangan cacah dan operasinya 

Menghitung dengan bilangan cacah pada 

masalah 

Menemukan dan menggunakan faktor 

bilangan, identitas dan mengevaluasi pangkat 

bilangan dan akar < 144 

Pecahan, Desimal, dan 

Bilangan Bulat (T2) 

Mengidentifikasi, membandingkan dan 

mengurutkan bilangan rasional menggunakan 

macam-macam  model dan representasi 

Menghitung bilangan rasional dalam masalah 

Rasio, Perbandingan, 

dan persentase (T3) 

Identifikasi dan menemukan perbandingan 

yang ekuivalen 

Mengubah persen, perbandingan dan pecahan 

Menyelesaikan masalah persen atau 
perbandingan 
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TABEL 3. PERSENTASE SOAL TIMSS 2015 MATHEMATICS FRAMEWORKS 

 

Soal yang disediakan pada buku siswa matematika SMP khususnya bab 1 dan 3 secara umum sudah 
bagus karena hampir semua melebihi 50%. Namun pada sub bab 1.9 materi tidak sesuai dengan indikator 
soal TIMSS. Sebaikknya pada sub bab 1.9 diperbaiki dengan menambah atau mengganti dengan materi 
bilangan berpangkat, karena pada bab 1 dan 3 sub bab bilangan berpangkat belum dimunculkan. Pada tabel 
(4) disajikan hasil analisis soal berdasrkan domain kognitif, yaitu level knowing, applying dan reasoning. 

TABEL 4. PERSENTASE SOAL TIMSS 2015 MATHEMATICS FRAMEWORKS 

 

Bab Soal Jumlah Soal TF 
Nomor soal non 

TF 
Persentase TF (%) Persentase per bab (%) 

1 1.1 7 7 0 100 

69 

 1.2 15 13 2,3 87 

 1.3 15 9 10,13,14 60 

 1.4 15 7 3,4,6,7,9 47 

 1.5 3 3 0 100 

 1.6 11 9 2,4 82 

 1.7 10 7 1,2,3 70 

 1.8 8 5 2,3,8 63 

 1.9 8 0 1,2,…,8 0 

 UK1 26 22 1,2,3,4 85 

3 3.1 10 8 9,10 80 

91 

 3.2 5 3 1,2 60 

 3.3 9 9 0 100 

 3.4 9 9 0 100 

 UK3 12 12 0 100 

Bab Soal Jumlah Soal TF 
Domain Kognitif Topik domain bilangan 

Knowing Applying Reasoning T1 T2 T3 

1 

1.1 7 7 1 1 5 2 5 0 

1.2 15 13 1 6 6 9 4 0 

1.3 15 9 1 5 3 9 0 0 

1.4 15 7 0 6 1 7 0 0 

1.5 3 3 2 1 0 0 3 0 

1.6 11 9 2 6 1 0 8 1 

1.7 10 7 1 6 0 1 6 0 

1.8 8 5 1 0 4 0 5 0 

1.9 8 0 0 0 0 0 0 0 

UK1 26 22 3 16 3 6 16 0 

3 

3.1 10 8 2 2 4 0 0 8 

3.2 5 3 1 1 1 0 0 3 

3.3 9 9 0 3 6 0 0 9 

3.4 9 9 1 7 1 0 0 9 

UK3 12 12 1 5 6 0 0 12 

Jumlah 163 123 17 65 41 34 47 42 

Persentase (%) 75,46 13,82 52,85 33,33 27,64 38,21 34,15 
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Keterangan : 

UK : Uji Kompetensi 

TF  : Jumlah soal TIMSS 2015  Frameworks 
 

Berdasarkan hasil analisa pada soal-soal buku siswa SMP,  didapat data berupa ada total 163 soal  yang 
tersebar dalam 13 latihan soal  dan2 uji kompetensi. Ada 123 soal yang memenuhi kriteria soal TIMSS 
2015 Mathematics Frameworks. Hal ini menggambarkan bahwa soal-soal latihan sudah bagus karena 
sudah 75,46%  memenuhi TIMSS Frameworks. Sedangkan sekitar 25%  soal non TIMSS 2015 
Frameworks masih perlu diperbaiki sehingga seluruh soal dapat memenuhi indikator TIMSS. Adapun 
nomor soal non TIMSS Frameworks diberikan pada tabel (4).  Ditinjau dari domain kognitif  soal-soal 
pada buku siswa sangat didominasi oleh soal penerapan (52,85%) sedangkan porsi soal pengetahuan hanya 
13,82%. Hal ini memungkinkan akan timbul pemikiran siswa bahwa soal-soal yang diberikan sangat sulit 
sehingga minat peserta didik terhadap matematika akan turun. Seharusnya persentase soal yang diberikan 
setidaknya sesuai dengan TIMSS  Frameworks yaitu 35%  soal pengetahuan, 40% soal penerapan dan 25% 
soal penalaran.  

Berdasarkan domain konten, porsi soal antara soal bilangan bulat, pecahan, decimal dan soal 
perbandingan sudah sesuai yaitu dengan persentase 27,64% soal bilangan bulat, 38,21 soal pecahan dan 
decimal serta 34,15% soal perbandingan. Namun pada bab Bilangan, pokok bahasan tentang bilangan 
berpangkat masih belum ada sehingga diperlukan penambahan materi pada buku siswa kelas 7 
Matematika. Pada soal level penerapan, konteks soal cenderung monoton dan pada soal level penalaran, 
representasi matematika yang digunakan masih kurang variatif. Soal yang digunakan cenderung hanya 
menyalin dari soal-soal olimpiade yang sudah umum. Hal ini disebabkan Karen pengembangan soal model 
TIMSS di Indonesia masih belum berkembang, sehingga harapan kedepannya banyak praktisi pendidikan 
matematika melakukan pengembangan soal-soal tipe TIMSS. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Jumlah soal frameworks TIMSS 2015 pada buku siswa sebanyak 123 soal dari 163 soal  (75,46%). Soal 

non-frameworks TIMSS ada 40 soal (24,54%). Ditinjau dari segi domain kognitif  didominasi oleh soal 

applying  yaitu 65 soal (52,85%) kemudian soal reasoning 41 soal (33,33%) dan 17 soal knowing 

(13,82%). Sedangkan apabila dianalisa dari segi konten, ada 47 soal (38,21%) dengan pokok bahasan 

pecahan, desimal dan bilangan bulat, 42 soal (34,15%) rasio, perbandingan dan persentase, serta terdapat 

34 soal (27,64%) bilangan cacah. Secara umum soal sudah baik dan memenuhi indikator TIMSS, namun 

tema  soal masih kurang variatif, soal level reasoning dan applying terlalu banyak, soal dan materi 

bilangan berpangkat masih belum ada, sehingga buku siswa masih perlu ada perbaikan untuk 

memunculkan kecakapan critical thinking dan problem solving siswa. 
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