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ABSTRAK 
 

Nurmutia, Halida Eka. 2013. Analisis Materi, Penyajian, dan Bahasa Buku Teks 

Matematika SMA Kelas X Di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Scolastika Mariani, M.Si. 

dan Pembimbing Pendamping Bambang Eko Susilo, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Analisis, Bahasa, Buku Teks Matematika, Materi, Penyajian  

 

Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang mempunyai peran 

dominan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Masalah yang melatarbelakangi 

penelitian ini adalah keberadaan buku teks matematika terbitan swasta yang banyak 

digunakan SMA kelas X di Kabupaten Rembang belum mendapatkan pengesahan 

atau belum diketahui kualitasnya untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah buku teks 

matematika SMA kelas X yang digunakan di Kabupaten Rembang sudah 

memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan bahasa buku teks matematika 

menurut BSNP dan apakah buku teks matematika SMA kelas X yang digunakan di 

Kabupaten Rembang memuat materi pokok yang memenuhi ketiga standar aspek 

tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah buku Matematika Jilid 1 untuk SMA 

Kelas X karangan Sartono Wirodikromo yang diterbitkan Erlangga tahun 2006. 

Teknik pengumpulan data dengan angket untuk mengetahui buku matematika yang 

digunakan kelas X dan dokumentasi menggunakan lembar penilaian buku teks 

matematika dari Pusat Perbukuan Depdiknas. Penilaian dilakukan oleh tiga orang 

penilai, yaitu peneliti, guru matematika, dan teman sejawat.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diinterpretasikan dengan cara 

reduksi data, display data, dan diambil kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa buku yang dianalisis termasuk dalam kriteria baik dengan 

perolehan persentase skor rata-rata 85,66% pada aspek materi, 66,80% pada aspek 

penyajian, dan 82,54% pada aspek bahasa. Berdasarkan materi pokok, persentase 

skor rata-rata buku, yaitu 76,48%. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X yang digunakan di Kabupaten 

Rembang sudah memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan bahasa menurut 

BSNP dan memuat materi pokok yang memenuhi ketiga standar aspek tersebut. 

Materi pokok trigonometri memperoleh skor rata-rata tertinggi, sedangkan rata-rata 

skor paling rendah diperoleh buku pada materi pokok geometri. Buku Matematika 

Jilid 1 untuk SMA Kelas X dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran matematika di SMA kelas X. Selain itu, perlu diadakan penelitian 

lebih lanjut untuk menganalisis buku teks matematika lain yang digunakan di 

Kabupaten Rembang. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui kualitas buku teks 

matematika yang digunakan di sekolah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dilakukan melalui 

pendidikan bermutu yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Semua 

kegiatan pendidikan baik di jalur formal, nonformal, dan informal diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  

Untuk menjamin pencapaian mutu tujuan pendidikan di masing-masing 

satuan pendidikan, pemerintah menetapkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam hal ini, Menteri Pendidikan Nasional 

telah menerbitkan berbagai peraturan agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat memenuhi standar 

minimal tertentu. Berbagai standar tersebut adalah (1) standar isi, (2) standar 

proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) 
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standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Dari ke delapan standar 

nasional pendidikan itu, (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi 

lulusan, (4) standar sarana dan prasarana sangat erat hubungannya dengan 

penulisan buku teks pelajaran. 

Buku teks pelajaran merupakan salah satu unsur dalam standar sarana dan 

prasarana pendidikan yang dalam penyusunan dan penulisannya harus mengacu 

pada tujuan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 

Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan 

kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan.  

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, buku teks pelajaran atau buku 

ajar merupakan faktor penunjang bagi peserta didik dan merupakan media 

pembelajaran yang penting. Buku teks atau buku ajar dipandang sebagai suatu 

sarana untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Artinya, buku ajar yang 

digunakan di sekolah oleh guru atau peserta didik harus secara jelas dapat 

mengkomunikasikan informasi, konsep, pengetahuan, dan mengembangkan 

kemampuan sedemikian sehingga dapat dipahami oleh peserta didik maupun guru. 

Dengan kata lain, buku ajar merupakan suatu media bagi penyajian suatu subjek 

secara terurut bagi keperluan mengajar dan belajar sehingga bermanfaat untuk 
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pengkonstruksian suatu situasi belajar secara spesifik (Pusat Perbukuan 

Depdiknas, 2005: 1). 

Hasil penelitian Patrick dalam Abdulkarim (2007: 71) menunjukkan 

bahwa buku sekolah, terutama buku teks merupakan media instruksional yang 

dominan peranannya di kelas. Hal ini dikarenakan buku merupakan alat penting 

untuk menyampaikan materi kurikulum, maka buku teks menduduki peran sentral. 

Penelitian Supriadi dalam Abdulkarim (2007: 71) pada tahun 1997 terhadap 867 

SD dan MI di Indonesia, mencatat bahwa tingkat kepemilikan akan buku 

pelajaran di SD berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajarnya 

sebagaimana diukur dengan Nilai Ebtanas Murni (NEM). Hal ini konsisten 

dengan studi yang dilaksanakan oleh World Bank pada tahun 1995 di Indonesia 

yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan peserta didik akan buku dan 

fasilitas sekolah lainnya berkorelasi dengan prestasi belajarnya. 

Selama ini, sebagian besar masyarakat (khususnya komunitas pendidikan) 

beranggapan bahwa buku teks sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku teks wajib dan 

buku teks penunjang. Buku teks wajib atau buku paket adalah buku teks pelajaran 

yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang biasanya disusun 

oleh tim yang anggotanya tentu mempunyai kualitas yang dipersyaratkan dan 

sudah memiliki kelayakan sebagai sumber belajar di sekolah-sekolah. Sementara 

itu, buku teks penunjang atau pelengkap adalah buku teks yang diterbitkan swasta 

yang biasanya ditulis oleh penulis, baik sendiri maupun kelompok yang berminat 

atau yang mempunyai pengalaman terhadap bidang pelajaran tertentu. 
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Keberadaan buku teks wajib dan buku teks penunjang menyebabkan jenis 

buku di Indonesia sangat beragam. Selain jenisnya yang beragam, buku-buku 

sekolah di Indonesia menyimpan berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari 

prosedur pengadaannya, penilaiannya, pengedarannya ke sekolah, penggunaannya 

oleh peserta didik dan guru, dan kontribusinya terhadap hasil belajar peserta didik. 

Dari segi pengadaannya, persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan 

buku-buku pelajaran yang bermutu tinggi dan dalam jumlah yang cukup untuk 

semua peserta didik sehingga penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang tercermin pada prestasi belajarnya dapat meningkat (Supriadi, 2001: 5). 

Terkait dengan adanya persoalan buku-buku sekolah ini, pemerintah 

melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan kontrol buku 

dengan cara penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian buku teks pelajaran adalah 

menyediakan buku teks pelajaran yang layak pakai untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, meningkatkan mutu sumber daya perbukuan Indonesia,  

melindungi peserta didik dari buku-buku yang tidak berkualitas, dan  

meningkatkan minat dan kegemaran membaca. Menurut BSNP dalam Muslich 

(2010: 291), buku teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, 

yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan 

kegrafikan. Selain itu, menurut Suherli (2008), kriteria buku teks pelajaran yang 

telah memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di 

sekolah antara lain (1) pada bagian belakang buku menggunakan legalitas 

berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 455 atau 505 atau Permendiknas 

Nomor 26/2005 atau Nomor 22/2007; (2) disajikan dalam bentuk satu tahun (tidak 
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per semester); (3) mencantumkan harga jual maksimal buku pada jilid luar; (4) 

menggunakan kertas HVS bukan kertas koran; (5) pada bagian jilid muka tidak 

menggunakan embel-embel tulisan rujukan kurikulum yang digunakan. Menurut 

Supriadi (2001: 50), berkenaan dengan penilaian dan pengesahan buku sekolah 

terbitan swasta, studi terdahulu mengungkapkan bahwa banyak buku yang beredar 

di pasaran belum disahkan penggunaannya. Artinya, masih banyak buku teks 

pelajaran yang beredar tetapi belum memperoleh rekomendasi penilaian dari Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

Matematika merupakan ilmu yang dinilai sangat penting dan dibutuhkan 

dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika 

sebagai dasar dari ilmu-ilmu lain merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah 

yang dapat meningkatkan daya pikir peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, kritis dan kreatif. Hal ini sejalan dengan definisi matematika 

menurut Hudojo (2003: 40-41) bahwa matematika merupakan suatu alat untuk 

mengembangkan cara berpikir, bersifat abstrak, penalarannya bersifat deduktif 

dan berkenaan dengan gagasan terstruktur yang hubungan-hubungannya diatur 

secara logis. Oleh karena itu, matematika harus dipelajari peserta didik mulai dari 

tahap perkembangan intuitif, operasional konkret, dan operasional formal. 

Mengingat bahwa matematika pada hakekatnya merupakan ilmu pengetahuan 

yang bersifat deduktif, maka kemampuan nalar tidak dapat dipisahkan dari 

kebenaran materi matematika ketika seorang individu membangun kemampuan 

matematikanya. Jadi, buku teks matematika yang digunakan sebagai sumber 

belajar harus mampu merangsang peserta didik untuk memiliki pengetahuan, 
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keterampilan, dan sikap mandiri serta mengemas dan menyajikan hal yang abstrak 

tersebut agar menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. 

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang memiliki sembilan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berstatus negeri 

dan lima Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berstatus swasta. Dilihat dari 

akreditasi yang diperoleh, masing-masing sekolah di Kabupaten Rembang 

memiliki kualitas yang berbada. Perbedaan kualitas yang dimiliki setiap sekolah 

di Kabupaten Rembang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran peserta didik 

seperti penggunaan buku teks.  

Hasil observasi awal peneliti dalam pertemuan MGMP matematika di 

SMA Negeri 1 Sulang pada tanggal 30 Januari 2013 menunjukkan bahwa 

sekolah-sekolah di Kabupaten Rembang menggunakan buku teks yang beragam 

dalam proses pembelajaran. Selain buku teks, banyak juga sekolah yang 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) sebagai pendamping buku teks. Dari 

empat belas Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat lima SMA menggunakan 

buku matematika terbitan Yudhistira yang berjudul Matematika SMA Kelas X 

karangan Marwanta dkk, delapan SMA menggunakan buku matematika terbitan 

Erlangga yang berjudul Matematika Jilid 1 untuk SMA kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo, satu SMA menggunakan buku matematika terbitan Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri yang berjudul Perspektif Matematika untuk Kelas X SMA dan 

MA karangan Rosihan Ary Y dan Indriyastuti, serta satu SMA menggunakan buku 

matematika terbitan Yrama Widya yang berjudul Matematika Bilingual untuk 
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SMA/MA karangan Suwah Sembiring dkk sebagai pendamping. Hasil observasi 

awal penggunaan buku teks matematika SMA kelas X di Kabupaten Rembang 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Selain daftar buku teks matematika kelas X SMA yang digunakan di 

Kabupaten Rembang, melalui angket yang diberikan oleh peneliti diperoleh juga 

informasi bahwa buku teks yang digunakan mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Menurut penilaian dari beberapa guru, buku teks yang digunakan 

dalam proses pembelajaran tersebut sudah menyajikan materi secara urut tetapi 

tugas-tugas yang diberikan kurang variatif dan bahasa yang digunakan kurang 

dapat dipahami oleh peserta didik. 

Pada penilaian awal, peneliti menemukan beberapa kelemahan dari salah 

satu buku teks yang dipakai dalam proses pembelajaran kelas X, yaitu Matematika 

Jilid 1 untuk SMA kelas X baik dari aspek materi, penyajian, dan bahasa menurut 

standar BSNP. Dilihat dari aspek materi, terdapat soal dan contoh soal yang tidak 

akurat sehingga dapat menghambat pemahaman matematika peserta didik. Dari 

aspek panyajian, setiap bab tidak menyebutkan materi prasyarat yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, padahal materi prasyarat sangat penting untuk 

mengkonstruksi pengetahuan. Sedangkan pada aspek bahasa, peneliti menemukan 

beberapa kalimat dalam buku teks tersebut belum memakai ejaan yang sesuai 

dengan EYD.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa banyak buku teks 

matematika yang beredar di Kabupaten Rembang, tetapi belum diketahui secara 

jelas kualitasnya. Selain itu, penelitian terhadap buku teks belum banyak 
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ditemukan, khususnya di Kabupaten Rembang sehingga sangat penting untuk 

dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kualitas buku teks matematika kelas 

X yang secara umum digunakan.  

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis buku Matematika  

Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono Wirodikromo yang diterbitkan 

Erlangga. Alasan pemilihan buku tersebut untuk dianalisis adalah karena buku 

tersebut paling banyak digunakan dalam proses pembelajaran di SMA kelas X di 

Kabupaten Rembang. Untuk menghindari subjektivitas peneliti, peneliti  

melibatkan seorang guru matematika dari SMA Negeri 1 Rembang dan teman 

sejawat untuk bekerja sama dengan peneliti dalam menganalisis materi, penyajian, 

dan bahasa buku teks matematika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang mempunyai peran 

dominan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu sebagai media untuk 

menyampaikan materi kurikulum. Selain jenisnya yang beragam, buku-buku 

sekolah di Indonesia menyimpan berbagai persoalan yang kompleks. Studi 

terdahulu mengungkapkan bahwa banyak buku yang beredar di pasaran tetapi 

belum disahkan penggunaannya. Terkait dengan adanya persoalan buku-buku 

sekolah ini, pemerintah melalui BSNP melakukan kontrol buku dengan cara 

penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian buku teks pelajaran adalah menyediakan 

buku teks pelajaran yang layak pakai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan  

melindungi peserta didik dari buku-buku yang tidak berkualitas. Pusat Perbukan 
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Depdiknas (2005: 7) menyebutkan tiga aspek standar buku teks pelajaran 

matematika, yaitu aspek materi, penyajian, dan bahasa.  

Berdasar uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Apakah buku Matematika  Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo terbitan Erlangga yang digunakan di Kabupaten Rembang 

sudah memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan bahasa buku teks 

matematika menurut BSNP? 

(2) Apakah buku Matematika  Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo terbitan Erlangga yang digunakan di Kabupaten Rembang 

memuat materi pokok yang memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan 

bahasa buku teks matematika menurut BSNP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat kita diketahui 

tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui apakah buku Matematika  Jilid 1 untuk SMA Kelas X 

karangan Sartono Wirodikromo terbitan Erlangga yang digunakan di 

Kabupaten Rembang sudah memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan 

bahasa buku teks matematika menurut BSNP. 

(2) Untuk mengetahui apakah buku Matematika  Jilid 1 untuk SMA Kelas X 

karangan Sartono Wirodikromo terbitan Erlangga yang digunakan di 
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Kabupaten Rembang memuat materi pokok yang memenuhi standar aspek 

materi, penyajian, dan bahasa buku teks matematika menurut BSNP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian buku teks yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi guru, memberikan pedoman untuk mengetahui lebih rinci kriteria buku 

teks matematika kelas X yang baik untuk kegiatan belajar mengajar. 

(2) Bagi sekolah, memberikan masukan dan informasi dalam memilih dan 

menentukan buku teks matematika yang baik untuk dipakai pada tahun 

ajaran mendatang. 

(3) Bagi penulis buku teks, memperoleh masukan dan pedoman dalam 

penyusunan buku teks matematika yang memenuhi standar sehingga buku 

teks cetakan berikutnya lebih berkualitas. 

(4) Bagi penerbit buku teks, memberikan pedoman dalam memilih buku teks 

yang berkualitas untuk diterbitkan. 

(5) Bagi peneliti, menambah wawasan tentang cara penulisan dan kriteria buku 

teks pelajaran yang baik dan berkualitas yang akan digunakan dalam 

menentukan buku ajar di masa mendatang. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dan membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian. Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Analisis 

Pusat Bahasa Depdiknas (2008: 60) menyebutkan bahwa analisis adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan penelaahaan dan penilaian materi, penyajian, dan bahasa buku 

Matematika  Jilid 1 untuk SMA Kelas X yang digunakan di Kabupaten Rembang 

berdasarkan indikator dalam pedoman penilaian buku pelajaran matematika untuk 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

1.5.2 Buku Teks Matematika 

Buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang 

tertentu, berisi bahan yang telah terseleksi, dan berkaitan dengan bidang studi 

tertentu. Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas dalam Muslich (2010: 50), buku 

teks merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasanya 

dilengkapi sarana pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan sebagai 

penunjang program pembelajaran. 
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1.5.3 Analisis Materi, Penyajian, dan Bahasa Buku Teks Matematika 

Pusat Perbukan Depdiknas (2005: 7) menyebutkan tiga aspek standar buku 

teks pelajaran matematika, yaitu aspek materi, penyajian, dan bahasa. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan analisis buku teks matematika yang meliputi 

ketiga aspek standar tersebut. Pada aspek materi, penyajian, dan bahasa, masing-

masing memuat beberapa sub aspek yang harus dianalisis. 

Pada aspek materi, terdapat sepuluh sub aspek yang harus dianalisis, yaitu 

sub aspek kelengkapan materi, keakuratan materi, penalaran dan pembuktian, 

pemecahan masalah, komunikasi, keterkaitan, penyajian/representasi, kompetensi 

dalam kurikulum, materi tidak tumpang tindih, dan soal-soal kontekstual. 

Pada aspek penyajian, terdapat dua belas sub aspek yang harus dianalisis, 

yaitu sub aspek tujuan, materi prasyarat, perkembangan teknologi, hands on 

activity, kebermaknaan dan manfaat, proses pembentukan pengetahuan, 

mendorong peserta didik supaya terikat dan tertarik pada matematika, rangkuman, 

evaluasi mandiri, dan refleksi, penyajian dapat dipahami peserta didik, kumpulan 

rumus, penyajian dan penulisan konsep, ide, istilah, rumus, definisi, teorema 

penting secara jelas, dan memperhatikan kode etik dari hak cipta, tata krama, dan 

gender. 

Pada aspek bahasa, terdapat lima sub aspek yang harus dianalisis, yaitu 

sub aspek penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melibatkan 

kemampauan berpikir logis, struktur kalimat sesuai dengan tingkat penguasaan 

bahasa peserta didik, ejaan yang baku, dan komunikatif. Dalam penelitian ini 
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dilakukan pula analisis buku berdasarkan materi pokok, yaitu materi pokok 

aljabar, logika, trigonometri, dan geometri. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Komponen dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

Pada bagian pendahuluan memuat beberapa halaman, yaitu halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan teori, berisi teori-teori yang mendukung pelaksanaan 

penelitian dan kerangka berfikir. 

BAB III : Metode penelitian, berisi pendekatan penelitian, subjek penelitian, 

desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji 

keabsahan data, dan analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi deskripsi subjek penelitian dan 

data hasil penelitian serta pembahasannya. 

BAB V : Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 
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1.6.3 Bagian Akhir 

Merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi dan tabel-tabel 

yang digunakan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses yang dilakukan manusia sepanjang hayatnya. 

Dengan potensi yang dimilikinya, manusia belajar untuk memperbaiki kualitas 

hidupnya supaya menjadi lebih baik. Menurut Hudojo (2003: 83), belajar 

merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan 

baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Hal ini senada dengan 

pendapat Darsono (2000: 4) yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap. 

Perubahan perilaku tersebut merupakan hasil interaksi berbagai macam 

unsur-unsur dalam belajar. Dalam hal ini, belajar dipandang sebagai suatu sistem 

yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur, antara lain: 

(1) pembelajar, yaitu peserta didik, warga belajar, atau peserta didik; 

(2) rangsangan (stimulus) indera pembelajar, dapat berupa warna atau suara, 

dimana pembelajar harus fokus pada stimulus tertentu agar dapat belajar 

dengan optimal; 

(3) memori pembelajar, yakni berisi berbagai kemampuan seperti pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori 

(Anni, 2006:4). 
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Pendapat lain mengenai pengertian belajar disampaikan oleh Sitepu (2012: 

9) yang menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan terencana dan sistematis yang 

dilakukan secara sadar dalam mengubah perilaku yang relatif menetap dengan 

cara berinteraksi dengan sumber belajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 

belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi aktif antara pembelajar, 

rangsangan, memori pembelajar dengan sumber belajar yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru 

sehingga menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan nilai sikap. 

Sementara itu, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta 

didik yang secara implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan (Uno, 

2006: 2). Usman dalam Jihad (2008: 12) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat lain mengenai pembelajaran juga disampaikan oleh Fontana 

dalam Suherman (2003: 7) yang menyebutkan bahwa pembelajaran adalah upaya 

penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Proses pembelajaran sendiri merupakan proses yang 

bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik 
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dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam  

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa pembelajaran 

merupakan usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau sekelompok 

orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain (termasuk 

peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini 

merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan antara guru, peserta didik, dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu dan memperoleh pengalaman yang bermakna. 

 

2.2 Sumber Belajar 

Permendiknas nomor 41 tahun 2007 menyebutkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja 

dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan 

atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa 

nara sumber, buku, media non-buku, teknik dan lingkungan. 

Pandangan Yusuf dalam Prastowo (2011: 21), sumber belajar meliputi 

segala jenis media, benda, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat 

mempermudah terjadinya proses belajar. Dari hasil penelusuran berbagai literatur 

tentang teknologi pembelajaran dan media pembelajaran, paling tidak ada dua 

kategori sember belajar yang bisa kita jumpai, yakni menurut tujuan 

pembuatannya dan bentuk/isinya, serta menurut jenisnya. 
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Pengelompokan sumber belajar berdasarkan tujuan pembuatan dan bentuk/isinya. 

(1) Berdasarkan tujuan pembuatannya 

Berdasarkan tujuan pembuatannya, AECT (Association of Educational 

Communication and Technology) membagi sumber belajar menjadi dua 

kelompok, yaitu resources by design (sumber belajar yang dirancang) dan 

resources by utilization (sumber belajar yang dimanfaatkan). Sementara itu, 

menurut bentuk/isinya, sumber belajar dibedakan menjadi lima macam, 

yaitu tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, buku, peristiwa, 

dan fakta yang terjadi. 

(2) Pengelompokan sumber belajar berdasarkan jenisnya 

Berdasarkan jenisnya, sumber belajar dibedakan menjadi enam, yaitu (a) 

pesan (message), (b) manusia (people), (c) bahan (materials), (d) peralatan 

(device), (e) teknik atau metode (technique), (f) lingkungan (setting) 

(Prastowo, 2011: 34-35). 

Menurut Prastowo (2011: 37), bentuk-bentuk sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekitar antara lain buku, majalah, brosur, poster, ensiklopedia, film, 

slides, video, model, audiocassette, transparansi, realita, internet, ruangan belajar, 

studio, lapangan olahraga, wawancara, kerja kelompok, observasi, permainan, 

taman, museum, kebun binatang, pabrik, toko, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh pengalaman atau praktik yang menimbulkan 

proses belajar. 
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Salah satu sumber belajar yang banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah berupa buku teks pelajaran. Menurut Sitepu (2005: 114), 

buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar dan membelajarkan yang 

memberikan andil yang cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan 

memperoleh pendidikan dan sekaligus juga meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat Banowati (2007: 148) 

yang menyatakan bahwa pemilihan dan pemanfaatan buku teks sebagai media 

sumber pembelajaran yang tepat merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam 

pembelajaran. 

 

2.3 Buku Teks 

Jenis buku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sangat 

beragam. Menurut Muslich (2010: 24), dilihat dari segi isi dan fungsinya buku 

pendidikan dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu  sebagai berikut. 

(1) Buku acuan, yaitu buku yang berisi informasi dasar tentang bidang atau hal 

tertentu. Informasi dasar atau pokok ini bisa dipakai acuan (referensi) oleh 

guru untuk memahami sebuah masalah secara teoretis. 

(2) Buku pegangan, yaitu buku berisi uraian rinci dan teknis tentang bidang 

tertentu. Buku ini dipakai sebagai pegangan guru untuk memecahkan, 

menganalisis, dan menyikapi permasalahan yang akan diajarkan kepada 

siswa. 

(3) Buku teks atau buku pelajaran, yaitu buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan 
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telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan 

perkembangan siswa, untuk diasimilasikan. Buku ini dipakai sebagai sarana 

belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

(4) Buku latihan, yaitu buku yang berisi bahan-bahan latihan untuk memperoleh 

kemampuan dan keterampilan tertentu. Buku ini dipakai oleh siswa secara 

periodik agar yang bersangkutan memiliki kemahiran dalam bidang tertentu. 

(5) Buku kerja atau buku kegiatan, yaitu buku yang difungsikan siswa untuk 

menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan guru. Tugas-

tugas ini bisa ditulis di buku kerja tersebut atau secara lepas. 

(6) Buku catatan, yaitu buku yang difungsikan untuk mencatat informasi atau 

hal-hal yang diperlukan dalam studinya. Melalui buku catatan ini, siswa 

dapat mendalami dan memahami kembali dengan cara membaca ulang pada 

kesempatan lain. 

(7) Buku bacaan, yaitu buku yang memuat kumpulan bacaan, informasi, atau 

uraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang tertentu. 

Buku ini dapat menunjang bidang studi tertentu dalam memberikan 

wawasan kepada siswa. 

2.3.1 Pengertian Buku Teks 

A.J. Loveridge dalam Muslich (2010: 50) mendeskripsikan bahwa buku 

teks adalah buku sekolah yang memuat bahan yang telah diseleksi mengenai 

bidang studi tertentu, dalam bentuk tertulis yang memenuhi syarat tertentu dalam 

kegiatan belajar mengajar, dan disusun secara sistematis untuk diasimilasikan. 
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Menurut Chambliss dan Calfee, sebagaimana dikutip olah Muslich (2010: 

50), buku teks adalah alat bantu peserta didik untuk memahami dan belajar dari 

hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia (di luar dirinya). Buku teks 

memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak peserta didik. 

Buku teks dapat memengaruhi pengetahuan anak dan nilai-nilai tertentu. Indikator 

atau ciri penanda buku teks adalah sebagai berikut. 

(1) Buku teks merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi peserta didik pada 

jenjang pendidikan tertentu. 

(2) Buku teks berisi bahan yang telah terseleksi. 

(3) Buku teks selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. 

(4) Buku teks biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya. 

(5) Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. 

(6) Buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. 

(7) Buku teks disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran 

tertentu. 

(8) Buku teks untuk diasimilasikan dalam pembelajaran. 

(9) Buku teks disusun untuk menunjang program pembelajaran (Muslich, 2010: 

51). 

Dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 kategori buku tidak hanya 

dibatasi untuk sekolah pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga termasuk 

perguruan tinggi. Dalam Permendiknas tersebut semua buku masih digolongkan 

dalam empat kelompok dengan istilah dan pengertian yang berbeda, yakni (a) 

buku teks pelajaran, (b) buku panduan guru, (c) buku pengayaan, dan (d) buku 
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referensi, dimana penjelasan mengenai buku teks adalah buku acuan wajib untuk 

digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang 

memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, 

akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinetis 

dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dari 

berbagai uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa buku teks merupakan buku 

sekolah yang ditujukan untuk peserta didik pada jenjang tertentu, memuat materi 

yang telah terseleksi mengenai bidang studi tertentu, yang disusun secara 

sistematis oleh pakar dibidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional, 

dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang mudah dipahami oleh pemakaianya 

sehingga dapat menunjang program pembelajaran. 

2.3.2 Keunggulan Buku Teks 

Buku teks sebagai media sumber pembelajaran memiliki beberapa 

keunggulan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemanfaatannya. Buckingham dalam Tarigan dan Tarigan (2009: 16) 

mengutarakan keunggulan-keunggulan buku teks sebagai berikut. 

(1) Kesempatan mempelajarinya sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

(2) Kesempatan untuk mengulangi atau meninjau kembali. 

(3) Kemungkinan mengadakan pemeriksaan terhadap ingatan. 

(4) Kemudahan untuk membuat catatan-catatan bagi pemakai selanjutnya. 

(5) Kesempatan khusus yang dapat ditampilkan oleh sarana visual dari sebuah 

buku. 
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Selain Buckingham, pendapat mengenai keunggulan-keunggulan buku 

teks juga disampaikan oleh ahli lain. Nasution dalam Prastowo (2011: 171) 

menyatakan bahwa buku teks memiliki keunggulan diantaranya sebagai berikut. 

(1) Buku teks pelajaran membantu pendidik melaksanakan kurikulum. 

(2) Buku teks juga merupakan pegangan dalam menentukan metode pengajaran. 

(3) Buku teks pelajaran memberi kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 

(4) Buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, dan jika 

direvisi, maka dapat bertahan dalam waktu yang lama. 

(5) Buku teks pelajaran yang uniform memberi kesamaan mengenai bahan dan 

standar pangajaran. 

(6) Buku teks pelajaran memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang 

berurutan, sekalipun pendidik berganti. 

(7) Buku teks pelajaran memberi pengetahuan dan metode mengajar yang lebih 

mantap jika guru menggunakannya dari tahun ke tahun. 

Terkait dengan kehadiran buku teks, para ahli pendidikan memiliki 

pandangan positif yang didasarkan pada pertimbangan diantaranya sebagai 

berikut. 

(1) Buku teks merupakan “the foundation of learning in classroom”. 

(2) Buku teks memuat bahan ajar yang sebaiknya disajikan (what to teach) dan 

sekuensi atau urutan penyajiannya. Oleh karena itu, penyusunan buku teks 

tentu memperhatikan bahan ajar mana yang patut dan sebaiknya disajikan, 
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termasuk tata cara penyajian yang sesuai dengan jenis bahan dan kondisi 

peserta didik sasaran. 

(3) Jangkauan, jumlah, dan jenis bahan ajar yang terdapat dalam buku teks telah 

relatif pasti sehingga guru memungkinkan untuk mengalokasikannya 

berdasarkan jadwal sekolah. 

(4) Paparan masalah atau pokok persoalan (subject matter) dalam buku teks 

relatif teliti. Ketelitian ini terlihat mulai dari proses pemilihan bahan, 

klasifikasi bahan, sampai dengan proses penyusunannya. 

(5) Bahan ajar dalam buku teks tertata cukup baik. Ini dapat dilihat dari cara 

penyajian bahan ajar yang memperhatikan hierarki dan tata letaknya 

sehingga mudah dipahami peserta didik. 

(6) Buku teks cukup banyak memuat alat bantu pengajaran, misalnya gambar 

peta dan diagram. Alat bantu ini akan dapat mempercapat pemahaman 

peserta didik atas bahan ajar yang sedang dipelajari. 

(7) Kesinambungan bahan ajar dalam buku teks telah diatur sedemikian rupa 

oleh penyusunnya. 

(8) Buku teks merupakan batu loncatan bagi peserta didik. Dengan 

menggunakan buku teks, peserta didik terbebas dari kegiatan mencatat yang 

merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran. 

(9) Buku teks sangat membantu sekolah yang tidak memiliki perpustakaan yang 

lengkap. 

(10) Buku teks yang dipublikasikan oleh pemerintah dan pihak swasta telah 

dipertimbangkan kualitasnya (Muslich, 2010: 30). 
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2.3.3 Kelemahan Buku Teks 

Selain memiliki keunggulan, di sisi lain buku teks yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran juga memiliki kelemahan. Greeny dan Petty 

dalam Tarigan dan Tarigan (2009: 26) mengidentifikasi keterbatasan buku teks 

diantaranya sebagai berikut. 

(1) Buku teks itu sendiri tidaklah mengajar (walaupun beberapa kegiatan belajar 

dapat dicapai dengan membacanya), tetapi merupakan suatu sarana 

pengajaran. 

(2) Isi yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu 

secara artificial atau secara buatan saja bagi setiap kelas tertentu. 

(3) Pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas praktis agaknya kurang memadai karena 

keterbatasan-keterbatasan dalam ukuran buku teks dan dikarenakan begitu 

banyaknya praktik-praktik, pelatihan yang perlu dilaksanakan secara 

perbuatan. 

(4) Sarana-sarana pengajaran juga sangat sedikit dan singkat karena 

keterbatasan-keterbatasan ruang, tempat, atau wadah yang tersedia di 

dalamnya. 

(5) Pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuan yang berkaitan dengan 

evaluasi hanyalah bersifat sugestif dan tidaklah mengevaluasi keseluruhan 

atau keparipurnaan yang diinginkan. 

Sementara itu, menurut Muslich (2010: 30), kelemahan buku teks adalah 

sebagai berikut. 
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(1) Buku teks kurang memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Peserta 

didik sasaran dianggap homogen sehingga bahan ajar yang ada pada buku 

teks tersaji tanpa memperhatikan peserta didik yang uper (unggul) dan 

peserta didik yang lower. 

(2) Desain buku teks sering tidak sesuai dengan desain kurikulum pendidikan. 

Akibatnya, dengan menggunakan buku teks tersebut, program pendidikan 

yang telah dirancang dalam kurikulum tidak tercapai. 

(3) Konteks dan bahan ajar yang terdapat dalam buku teks sering tidak sesuai 

dengan kondisi dan lingkungan peserta didik sasaran. Apabila hal ini terjadi, 

buku teks akan terkesan “memaksa” peserta didik untuk belajar sesuatu 

yang “tidak sesuai” dengan kondisi dirinya. 

(4) Bahan ajar yang terdapat dalam buku teks sering bias dan basi. Ini terjadi 

karena antara waktu penyusunan buku teks dan waktu pemakaiannya 

berselang terlalu lama. Akibatnya, informasi dan masalah yang terdapat 

dalam buku teks sudah “kadaluarsa”, bahkan tidak sesuai lagi dengan yang 

sedang dihadapi peserta didik. 

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku teks yang beredar (baik 

buku teks wajib maupun penunjang) dijumpai keganjilan-keganjilan. Keganjilan 

yang dimaksud terlihat sebagai berikut. 

(1) Terdapat buku teks yang tidak sesuai dengan pesan kurikulum. 

(2) Terdapat buku teks yang berisi pokok-pokok materi (semacam ringkasan). 

(3) Terdapat buku teks yang uraiannya sangat teknis. 

(4) Terdapat buku teks yang tidak sesuai dengan pesan pola pikir peserta didik. 
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(5) Terdapat buku teks yang kurang applicable (Muslich, 2010: 39). 

2.3.4 Peranan Buku Teks 

Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki peran 

penting dalam proses pembelajaran. Menurut Greeny dan Petty, sebagaimana 

dikutip oleh Tarigan dan Tarigan (2009: 17), beberapa peranan buku teks adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern mengenai 

pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran 

yang disajikan. 

(2) Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang kaya, 

mudah dibaca atau bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang 

disarankan dimana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di 

bawah kondisi-kondisi yang mempunyai kehidupan yang sebenarnya. 

(3) Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok 

dalam komunikasi. 

(4) Menyajikan bersama-sama dengan buku manual yang mendampinginya, 

metode-metode, dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi para 

peserta didik. 

(5) Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga 

sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. 

(6) Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna.  
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Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks berperan secara 

maknawi dalam prestasi belajar peserta didik. Laporan World Bank (1995) 

mengenai Indonesia, misalnya, ditunjukkan bahwa tingkat kepemilikan peserta 

didik akan buku dan fasilitas lain berkorelasi positif dengan prestasi belajar 

peserta didik. Bagi orangtua pun, buku teks mempunyai peran tersendiri. Dengan 

buku teks, orangtua bisa memberikan arahan kepada anaknya apabila yang 

bersangkutan kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Dari keadaan 

ini, orangtua akhirnya bisa mengetahui daya serap anaknya terhadap materi mata 

pelajaran tertentu (Muslich, 2010: 56-57).  

2.3.5 Kriteria Buku Teks yang Baik 

Buku teks yang baik merupakan salah satu sarana yang harus dipenuhi 

untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Schorling dan 

Batchelder dalam Muslich (2010: 54) memberikan empat ciri buku teks yang baik 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai buku teks 

yang baik. 

(2) Bahan ajarnya sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, 

dan kebutuhan masyarakat. 

(3) Cukup banyak memuat teks bacaan, bahan drill dan latihan/tugas. 

(4) Memuat ilustrasi yang membantu peserta didik belajar.  

Menurut Baranyai Tünde dan Stark Gabriella (2011: 47), “the roles of a 

good mathematics textbook are fostering discovery by the learner, containing life-

like tasks and problems to solve, as well as popularizing mathematics among the 
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children. In order to fulfil those tasks the textbook writers should not only be keen 

mathematics scientists, but also very well informed on pedagogy”. 

2.3.6 Buku Teks yang Berkualitas 

Buku teks yang baik adalah buku teks yang berkualitas. Adapun buku teks 

yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

(1) Menarik peserta didik yang menggunakannya. 

(2) Mampu memberikan motivasi kepada para pemakainya. 

(3) Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi para penggunanya.  

(4) Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan 

kemampuan peserta didik yang menggunakannya.  

(5) Dapat merangsang aktivitas-aktivitas pribadi peserta didik yang 

menggunakannya. 

(6) Mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga tidak 

membingungkan peserta didik yang menggunakannya. 

(7) Mampu memberi pemantapan, penekanan materi pada penggunanya 

(Banowati, 2007: 149). 

Secara teknis, Greene dan Petty dalam Tarigan dan Tarigan (2009: 20) 

menyebutkan sepuluh kategori yang harus dipenuhi buku teks yang berkualitas. 

Sepuluh kategori tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para peserta didik yang 

mempergunakannya. 

(2) Buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para peserta didik 

yang memakainya. 
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(3) Buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik peserta didik yang 

memanfaatkannya. 

(4) Buku teks seyogianya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga 

sesuai dengan kemampuan para peserta didik yang memakainya. 

(5) Buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya, lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana sehigga 

semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. 

(6) Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi para peserta didik yang mempergunakannya. 

(7) Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep 

yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membuat bingung peserta 

didik yang memakainya. 

(8) Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau “point of view” yang 

jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para 

pemakainya yang setia. 

(9) Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-

nilai anak dan orang dewasa. 

(10) Buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para 

pemakainya. 

 

2.4 Standar Buku Teks Matematika 

Buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 
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tentang buku. Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2005: 7), setiap buku teks 

atau buku ajar diharapkan memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

tuntutan kurikulum. Standar yang dimaksud di sini adalah syarat, karakteristik, 

dan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh suatu buku. 

Pusat Perbukuan Depdiknas (2005: 7) menyebutkan tiga aspek standar 

buku teks pelajaran matematika, yaitu aspek materi, penyajian, dan bahasa. Jadi, 

dalam penelitian ini peneliti tidak mengarah pada penilaian yang ditinjau dari 

aspek kegrafikan. 

Standar-standar yang dipandang berkaitan dengan materi yang termuat 

dalam suatu buku ajar meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

(1) Kelengkapan materi yang mencakup konsep, definisi, teorema, prosedur, 

contoh atau soal. 

(2) Keakurasian materi yang mencakup konsep, definisi, teorema, contah dan 

soal. 

(3) Materi memunculkan aspek penalaran dan pembuktian. 

(4) Materi memunculkan aspek pemecahan masalah (problem solving). 

(5) Materi memunculkan aspek komunikasi. 

(6) Materi memunculkan aspek keterkaitan. 

(7) Penyajian konsep-konsep pada bab diperjelas dengan gambar, tabel, rumus, 

cerita, grafik atau ilustrasi. 

(8) Materi menyediakan kegiatan untuk menunjang tujuan atau kemampuan 

(kompetensi) yang dirumuskan dalam kurikulum. 
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(9) Terhindar dari tumpang tindih (overlap) yang berlebihan. 

(10) Soal-soal kontekstual untuk mengawali pembicaraan materi sebagai pemicu, 

memotivasi, dan untuk menggeneralisasikan dan aplikasi. 

Standar yang berkaitan dengan penyajian meliputi aspek-aspek berikut. 

(1) Adanya tujuan pembelajaran. 

(2) Adanya materi prasyarat. 

(3) Melibatkan produk teknologi. 

(4) Melibatkan aspek motorik. 

(5) Adanya kebermaknaan (meaningful) dan manfaat (useful). 

(6) Proses pembentukan pengetahuan. 

(7) Melibatkan peserta didik secara aktif. 

(8) Memotivasi untuk membuat rangkuman, melakukan evaluasi mandiri, dan 

refleksi. 

(9) Penyajian materi bab dapat dipahami oleh peserta didik. 

(10) Penyajian bab tidak memberikan kesan bahwa matematika merupakan 

kumpulan rumus dan soal-soalnya selalu mempunyai satu cara untuk 

menjawabnya. 

(11) Secara visual penyajian dan penulisan konsep, ide, istilah, simbol disajikan 

dengan jelas. 

(12) Memperhatikan kode etik, tata krama hak cipta, dan gender. 

Standar yang berkaitan dengan bahasa meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut. 

(1) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 



33 

 

 
 

(2) Bahasa yang digunakan mencerminkan kemampuan berpikir logis. 

(3) Struktur kalimat sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa dan tingkat 

perkembangan kognitif peserta didik. 

(4) Penggunaan ejaan yang standar (sesuai dengan EYD). 

(5) Bahasa yang digunakan untuk menyajikan matematika harus komunikatif 

bagi peserta didik. 

Setiap aspek standar buku teks di atas, terdiri atas beberapa indikator. 

Penjelasan mengenai masing-masing indikator pada aspek materi, penyajian, dan 

bahasa akan diuraikan sebagai berikut. 

2.4.1 Aspek Materi 

Pada aspek materi, terdapat sepuluh sub aspek dengan indikator masing-

masing yang harus diperhatikan. Sepuluh sub aspek pada aspek materi, yaitu (1) 

kelengkapan materi, (2) akurasi, (3) penalaran (reasoning) dan pembuktian, (4) 

problem solving, (5) komunikasi, (6) koneksi (keterkaitan), (7) Menggunakan 

gambar, tabel, rumus, cerita, grafik, atau ilustrasi, (8) tugas-tugas (task) dan soal-

soal, (9) materi tidak tumpang tindih, dan (10) soal-soal kontekstual. 

2.4.1.1 Kelengkapan Materi 

Berbeda dengan ilmu pengetahuan lain yang mempunyai asumsi atau 

anggapan yang sangat rumit, matematika merupakan ilmu yang dimulai dengan 

hal yang sangat sederhana. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengawali 

pembicaraan matematika dengan penjelasan tentang notasi, istilah, objek, sifat 

atau lainnya harus dengan jelas merupakan ciri matematika. Di perguruan tinggi, 

mungkin penjelasan tentang definisi, teorema, dan lain sebagainya dapat 
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dilakukan dengan formal. Akan tetapi, untuk sekolah dasar dan sekolah 

menengah, bentuk definisi dapat disajikan dengan bentuk yang mudah dimengerti 

(Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 9).  

2.4.1.2 Akurasi 

Akurasi merupakan hal yang mutlak yang harus muncul baik di 

matematika maupun di ilmu lainnya. Materi harus disajikan sedemikian sehingga 

peserta didik dapat terhindar dari miskonsepsi dan melakukan error secara 

sistematis. Misalnya menggunakan algoritma yang salah dan menggunakan notasi 

yang salah dapat menghambat komunikasi dan menghambat pemahaman 

matematika peserta didik. Akurasi dapat menjadi dasar bagi peserta didik dalam 

membangun pengetahuan matematika di atas fondasi/dasar yang benar (Pusat 

Perbukuan Depdiknas, 2005: 10). 

2.4.1.3 Penalaran (reasoning) dan Pembuktian 

Penalaran (reasoning) dan pembuktian berperan dalam pembelajaran 

matematika pada saat peserta didik harus membuat kesimpulan-kesimpulan yang 

bersifat deduktif ataupun induktif dengan alasan yang tepat. Artinya, suatu 

kesimpulan yang benar harus didasarkan pada data dan alasan yang benar dan 

diterima. Dalam hal ini jawaban-jawaban itu harus diuji kebenarannya dengan 

menggunakan teknik penalaran yang benar (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 

10). 

2.4.1.4 Problem solving 

Pemecahan masalah (problem solving) memberikan peluang bagi peserta 

didik untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya 
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sehingga peserta didik bisa meningkatkan pengetahuannya melalui usaha untuk 

menyelesaikan suatu soal. Problem solving merupakan suatu kompetensi ataupun 

keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik dan tercantum sebagai kompetensi 

yang harus dicapai dalam kurikulum. Berbeda dengan solved problems, dengan 

problem solving peserta didik harus mengalami hal yang tak rutin. Akan tetapi, 

tingkatan dari problem solving ini dapat mulai dari yang sangat sederhana sesuai 

dengan tingkat peserta didik, SD, SMP, atau SMA. Yang perlu diingat dalam 

pengembangan keterampilan pemecahan masalah ini, peserta didik harus dapat 

menikmati matematika tanpa harus merasa tak mampu (Pusat Perbukuan 

Depdiknas, 2005: 11). 

2.4.1.5 Komunikasi 

Apa yang diperoleh dan dipelajari peserta didik perlu dikomunikasikan 

baik secara lisan maupun secara tulisan sehingga orang lain bisa belajar dari cara 

berkomunikasi itu. Demikian juga, komunikasi berperan untuk meningkatkan 

pengetahuan yang bersangkutan, misalnya dengan melalui konfirmasi dari teman-

teman sekelas atau dari guru (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 11). 

2.4.1.6 Koneksi (Keterkaitan) 

Koneksi (keterkaitan) digunakan untuk menjalin materi matematika yang 

tersusun secara struktural dan membantu peserta didik mengingat, 

mengorganisasikan, menelusuri, dan mereorganisasi (assimilation dan 

accomodation) untuk membangun jaringan pengetahuan atau konsep yang 

tersimpan dalam memorinya (schemata). Melalui koneksi matematika membuat 

peserta didik menjadi lebih luas pandangannya terhadap suatu materi. Materi 
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matematika juga melibatkan materi matematika dengan ilmu yang lain maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, perlu disadari bahwa tidak semua materi di 

matematika mempunyai koneksi horizontal. Oleh karena itu, perlu pertimbangan 

bahwa suatu materi dapat dikaitkan dengan ilmu lain atau kehidupan yang ada 

(Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 12). 

2.4.1.7 Menggunakan Gambar, Tabel, Rumus, Cerita, Grafik, atau Ilustrasi 

Dengan menggunakan gambar, tabel, rumus, cerita, grafik, atau ilustrasi 

dapat lebih membantu memahami konsep yang disajikan. Melalui gambar, suatu 

materi lebih mudah dipahami dibandingkan tampilan rumus-rumus atau uraian 

yang sangat panjang. Melalui gambar pula peserta didik atau pembaca lebih 

mudah mengingat (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 12). 

2.4.1.8 Tugas-tugas (task) dan Soal-soal 

Tugas-tugas (task) dan soal-soal disajikan untuk menunjang tujuan atau 

kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum. Dengan demikian, tugas-tugas 

harus bervariasi, misalnya, memuat perintah untuk bereksperimen, inkuiri, 

investigasi dan eksplorasi, serta hendaknya dalam jumlah yang wajar. Oleh karena 

itu, jumlah dan kualitas soal harus dipertimbangkan secara masak (Pusat 

Perbukuan Depdiknas, 2005: 12). 

2.4.1.9 Materi Tidak TumpangTindih 

Materi tidak tersaji secara tumpang tindih yang berlebihan sehingga 

peserta didik tidak dibuat bingung dan mereka menjadi lebih efisien dalam belajar 

serta tidak merasa bosan (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 13). 
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2.4.1.10 Soal-soal Kontekstual 

Soal-soal kontekstual dimaksudkan agar pembelajaran atau materi 

merupakan sesuatu yang bermakna (meaningful) dan berguna (useful) dan agar 

peserta didik termotivasi serta terlibat langsung dalam doing math. Karena ia 

mengerti tentang konteks yang dibicaraka dan familiar (tidak asing) maka peserta 

didik bisa berkontribusi secara informal (matematika horizontal). Selain 

kontekstual secara horizontal, pembicaraan di matematika juga harus 

berkesinambungan (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 13). 

Indikator tiap-tiap sub aspek pada aspek materi menurut Pusat Perbukuan 

Depdiknas (2005: 34) sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Sub Aspek pada Aspek Materi 

No Sub aspek Indikator  

1 Kelengkapan 

Materi. 

a. Materi memuat konsep, definisi, prosedur/algoritma, 

teorema, dan sifat-sifat. 

b. Materi memuat contoh dan soal-soal latihan yang 

menunjang konsep. 

c. Materi memuat penjelasan yang dapat membangun 

pengetahuan peserta didik. 

2 Akurasi. a. Materi memuat konsep, definisi, teorema, sifat-sifat, 

prosedur/ algoritma, simbol, dan notasi secara akurat. 

b. Materi memuat contoh dan soal latihan yang akurat. 

c. Materi memuat penjelasan yang akurat. 

3 Materi 

memunculkan 

aspek 

penalaran dan 

pembuktian. 

a. Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap). 

b. Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya. 

4 Materi 

memunculkan 

aspek 

pemecahan 

masalah. 

a. Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu 

peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin 

atau soal yang mendorong peserta didik untuk muncul 

dengan berbagai strategi penyelesaian. 

b. Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan 

topik dengan jumlah yang memadai. 

c. Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang 

bervariasi. 
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5 Materi 

memunculkan 

aspek 

komunikasi. 

a. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang 

mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan 

ide mereka dalam berbagai bentuk secara tertulis 

(individu, berpasangan, berkelompok). 

b. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang 

mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan 

ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 

c. Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik 

untuk mencari dan memperoleh informasi melalui 

gagasan lisan maupun tulisan. 

6 Materi 

memunculkan 

aspek 

keterkaitan 

(connection). 

a. Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain 

dari matematika. 

b. Materi memuat hubungan antar konsep matematika 

dengan ilmu yang lain. 

c. Materi memuat hubungan antar konsep yang 

dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari. 

7 Penyajian 

konsep-konsep 

diperjelas 

dengan 

gambar, tabel, 

skema, atau 

ilustrasi. 

a. Penyampaian memanfaatkan cerita atau ilustrasi, 

gambar, tabel, skema, atau grafik. 

b. Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep 

dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. 

8 Materi memuat 

kegiatan yang 

menunjang 

tujuan atau 

kemampuan 

(kompetensi) 

yang 

dirumuskan 

dalam 

kurikulum. 

a. Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  

terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum. 

b. Materi memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi 

(misal: adanya eksperimen, investigasi, inkuiri, dll). 

c. Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar 

(sesuai dengan waktu yang tersedia). 

9 Tidak tumpang 

tindih 

(overlap). 

a. Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara 

berlebihan. 

b. Contoh yang diuraikan bervariasi. 

c. Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat 

kesulitan yang bergradasi. 

10 Soal-soal 

kontekstual. 

a. Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai 

pemicu. 

b. Contextual problems disediakan pada tengah untuk 

memotivasi. 

c. Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam 

bentuk soal aplikasi. 
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Dalam penelitian ini, buku teks matematika dikatakan sudah memenuhi 

standar aspek materi dan memiliki kualitas yang baik atau sangat baik menurut 

standar BSNP apabila perolehan skor rata-rata yang diberikan pada indikator 

dalam aspek materi mencapai lebih dari atau sama dengan 65%. 

2.4.2 Aspek Penyajian 

Pada aspek penyajian, terdapat dua belas sub aspek dengan indikator 

masing-masing yang harus diperhatikan. Dua belas sub aspek pada aspek 

penyajian, yaitu (1) tujuan, (2) prasyarat (pre knowledge), (3) Perkembangan 

teknologi, (4) menyajikan hands on activities, (5) kebermanfaat dan manfaat, (6) 

proses pembentukan pengetahuan, (7) motivasi, (8) refleksi, (9) penyajian dapat 

dipahami oleh peserta didik, (10) kumpulan rumus, (11) penataan hal-hal yang 

penting secara jelas, dan (12) memperhatikan kode etik, tata krama, hak cipta, dan 

gender. 

2.4.2.1 Tujuan 

Sebagaimana yang tercantum atau diharapkan dalam penulisan suatu bab, 

tujuan penyajian suatu materi ajar dipandang sebagai suatu unsur yang 

memberikan arahan atau target. Pencapaian atau hasil belajar dapat diukur 

berdasarkan tujuan itu serta berperan untuk memandu guru dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Tujuan juga merupakan tuntutan dari kurikulum. 

Oleh karena itu, tujuan dipandang layak sebagai suatu standar. Dengan 

dicantumkannya tujuan, maka hal ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peserta 

didik untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri (self assesment) (Pusat 

Perbukuan Depdiknas, 2005: 13). 
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2.4.2.2 Prasyarat (pre knowledge) 

Dalam upaya untuk membuat aktif peserta didik untuk aktif terlibat 

(engage) dalam proses pembelajaran, sebagai suatu faktor penentu dalam 

keberhasilan peserta didik belajar, dimana diharapkan peserta didik dapat 

membangun/mengkonstruksi pengetahuannya, harus dipastikan bahwa proses 

pembentukan tersebut didasarkan pada apa yang telah diketahui peserta didik. 

Materi prasyarat diharapkan dapat membantu terbentuknya struktur pengetahuan 

(conceptual knowledge) yang kokoh (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 13). 

2.4.2.3 Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi memberikan berbagai peluang bagi individu 

untuk dapat mengerjakan suatu tugas dengan mudah. Dengan menggunakan 

teknologi, guru maupun peserta didik dapat melakukan perhitungan, eksplorasi, 

observasi, investigasi, membuat dan menguji konjektur, menemukan dan menguji 

jawab secara informal dengan lebih cepat. Ada topik-topik tertentu yang akan 

lebih efektif bila dalam pembelajarannya digunakan teknologi dimana peserta 

didik bisa terlibat dalam hands on activity. Kehadiran/penggunaan teknologi dapat 

dipandang sebagai upaya untuk menyiapkan peserta didik secara memadai dengan 

berbagai informasi tentang materi yang sedang dihadapi (misalnya memecahkan 

suatu masalah dan membuktikan) yang dapat digali dengan bantuan teknologi 

(Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 14). 

2.4.2.4 Menyajikan Hands on Activities 

Hands on activities merupakan bagian dari upaya melibatkan peserta didik 

untuk menemukan, mengeksplorasi, menginvestigasi, dan menghadirkan 



41 

 

 
 

konjektur. Aktivitas ini dapat memicu interaksi antar peserta didik serta 

mengkomunikasikan gagasan mereka (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 14).   

2.4.2.5 Kebermaknaan dan Manfaat 

Penyajian materi matematika hendaknya bermakna (meaningful) dan 

bermanfaat (useful) bagi peserta didik. Kebermaknaan satu konsep matematika 

yang akan dipelajarinya senantiasa akan mengingatkan peserta didik pada konsep 

lain yang telah diketahui. Termasuk dalam kebermanfaat ini adalah aspek masuk 

akal (make sense) bagi peserta didik atau tidak. Standar ini sesungguhnya 

berkaitan dengan prinsip koneksi dalam matematika. Menyajikan sesuatu yang 

dipandang peserta didik tidak bermakna dapat dipandang tidak memiliki alasan 

yang memadai untuk dipelajarinya. Dalam upaya untuk mengembangkan konsep 

diri dari peserta didik, ataupun untuk membangun konsep matematika serta 

struktur pengetahuan yang peserta didik pelajari, hendaklah dimunculkan melalui 

kehadiran soal-soal kontekstual (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 14). 

2.4.2.6 Proses Pembentukan Pengetahuan 

Dalam upaya peserta didik membangun pengetahuan matematikanya, 

diperlukan adanya proses yang menunjang serta menggiring peserta didik secara 

langsung. Hal ini dapat terwujud dengan disediakannya aktivitas-aktivitas dalam 

belajar. Misalnya mengeksplorasi, investigasi, membuat konjektur dan lain-lain. 

Aktivitas-aktivitas seperti ini memfasilitasi peserta didik dengan proses informal 

sebelum beralih ke proses formal (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 15). 
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2.4.2.7 Motivasi  

Motivasi peserta didik dalam belajar perlu ditumbuhkan, dan hal ini dapat 

dipacu manakala materi ajar memuat soal-soal kontekstual yang bermakna dan 

bermanfaat. Soal-soal ini hendaknya ditampatkan di bagian awal, tengah maupun 

akhir dalam penyajian suatu materi ajar. Motivasi akan tumbuh karena terpicu 

oleh hadirnya kontekstual yang disertai aktivitas-aktivitas eksplorasi, observasi, 

eksperimen, investigasi, konjektur, dan lain-lain yang sesungguhnya merupakan 

bagian dari  mempersiapkan peserta didik secara cukup untuk beralih dari tahap 

informal ke tahap formal (pembuktian). Tahap formal akan lebih jelas dijalani 

apabila peserta didik telah disiapkan dan terdorong atau termotivasi  oleh rasa 

ingin tahu yang kuat (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 17). 

2.4.2.8 Refleksi 

Refleksi merupakan suatu cara yang ditempuh untuk dapat 

mengungkapkan sejauh mana individu telah menjalani suatu proses dan 

memahami suatu ide. Dengan melakukan refleksi secara lisan dan tulisan dapatlah 

diketahui tingkat atau kedalaman akan pengetahuan peserta didik terhadap suatu 

konsep matematika (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 17). 

2.4.2.9 Penyajian Dapat Dipahami oleh Peserta Didik 

Dalam penilaian ini, masalah pemahaman materi oleh siswa memerlukan 

judgement dari penilai. Berdasarkan pengalaman, penilai diharapkan dapat 

memberikan saran dan perbaikan untuk membantu peserta didik memahami 

penyajian materi. Misalnya, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang 

memperjelas materi yang diuraikan (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 19). 
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2.4.2.10 Kumpulan Rumus 

Kesan yang banyak nampak bahwa matematika adalah kumpulan rumus 

dan algoritma hendaklah dapat dihindarkan. Buku ajar atau buku teks yang 

menyajikan matematika sebagai kumpulan rumus atau sebagai latihan 

keterampilan tidak akan banyak membantu peserta didik meningkatkan 

kemampuan berpikirnya, membuat kesimpulan, menguji kebenaran jawaban, serta 

terampil memecahkan masalah (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 19). 

2.4.2.11 Penataan Hal-hal yang Penting Secara Jelas 

Bagian-bagian yang penting dan esensial dari matematika perlu mendapat 

highlight atau dicetak tebal sehingga secara visual mudah dikenali peserta didik 

dan peserta didik akan  mudah mengingatnya serta selalu mengingat proses yang 

dilalui untuk sampai ke bagian esensial tersebut (Pusat Perbukuan Depdiknas, 

2005: 19). 

2.4.2.12 Memperhatikan Kode Etik, Tata Krama, Hak Cipta, dan Gender 

Kejelasan penyajian matematika secara visual terutama pada teks yang 

penting, akan menarik perhatian peserta didik maupun guru. Terkadang guru atau 

peserta didik ingin mengetahui lebih tentang masalah, atau penyelesaian dari suatu 

soal, sehingga mereka akan memerlukan buku acuan lain. Untuk tujuan ini, 

seyogianya jika ada bagian-bagian yang dipandang penting dan esensial, misalnya 

tabel, data, diagram dimana pada bagian tersebut disertai dengan saran atau 

petunjuk mengenai sumbernya. Misalnya, untuk lebih jelas, silakan baca/lihat 

buku tertentu (judul, pengarang, penerbit disebutkan). Hal inipun merupakan 

indikasi bahwa kode etik atau tata karma penulisan buku diperhatikan, sekaligus 
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tidak merupakan sesuatu yang melanggar hak cipta. Demikian juga dalam 

penyajian materi hendaknya tidak menempatkan salah satu gender sebagai objek 

yang super dibandingkan gender lain (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 19). 

Indikator tiap-tiap sub aspek pada aspek penyajian menurut Pusat 

Perbukuan Depdiknas (2005: 37) sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Indikator  Sub Aspek pada Aspek Penyajian 

No Sub aspek Indikator  

1 Tujuan.  a. Bab menyebutkan tujuan pembelajaran secara 

eksplisit dan tujuan tersebut dapat dipahami 

peserta didik. 

b. Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal 

mengindikasikan tentang tujuan bab (secara 

implisit). 

2 Bab menyebutkan 

materi dan 

kemampuan prasyarat 

yang telah dimiliki 

peserta didik (pre-

knowledge). 

a. Pada awal uraian bab (materi), peserta didik 

diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan 

pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-

soal/latihan. 

b. Pada awal bab disediakan soal-soal tentang topik 

yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari 

materi yang akan dibahas. 

3 Penyajian bab 

melibatkan produk 

teknologi. 

a. Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer 

digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, 

konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem 

solving. 

b. Bab hanya menyarankan menggunakan produk 

teknologi, namun tidak memberikan contoh. 

4 Menyajikan konsep-

konsep matematika 

dengan melibatkan 

aspek motorik (hands 

on activity). 

a. Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands 

on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak (seperti mengukur langsung, 

melipat, menggunting, mewarnai, menggunakan 

alat peraga). 

5 Penyajian bab 

menekankan 

kebermaknaan 

(meaningful) dan 

manfaat (useful). 

a. Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat 

dengan lingkungan peserta didik, baik melalui 

penyajian bab terdahulu atau dari pengalaman 

sehari-hari. 

b. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk 

menggunakannya pada bagian lain dari 

matematika. 

c. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk 
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menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

(Menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-

ide/konsep dalam sub topik ini pada bagian lain 

dari matematika, pelajaran lain, maupun pada 

kehidupan sehari-hari). 

6 Penyajian bab 

memunculkan proses 

pembentukan 

pengetahuan 

matematika melalui 

aktivitas: eksplorasi 

(menjelajah/mencari-

cari), observasi 

(mengamati), inkuiri 

(mencari tahu), 

investigasi 

(menyelidiki), 

konjektur 

(memberikan 

dugaan), generalisasi 

(memperumum), dan 

aplikasi 

(menerapkan). 

a. Penyajian memuat eksplorasi untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

b. Penyajian memuat observasi untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

c. Penyajian memuat inkuiri untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

d. Penyajian memuat investigasi untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

e. Penyajian memuat konjektur untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

f. Penyajian memuat generalisasi untuk proses 

pembentukan pengetahuan matematika. 

g. Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang 

menyangkut aplikasi. 

7 Penyajian bab 

memotivasi 

(mendorong) peserta 

didik supaya terikat 

(engaged) dan 

mendorong peserta 

didik untuk tertarik 

pada matematika. 

a. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk 

terikat dalam mencapai tujuan dan mempelajari 

lebih jauh (penyajian menimbulkan rasa ingin tahu 

dari peserta didik, misalnya ada soal-soal 

kontekstual dan menantang). 

b. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk 

terikat dalam menentukan strategi penyelesaian. 

c. Penyajian bab memotivasi (mendorong) peserta 

didik untuk terikat dalam menentukan 

generalisasi/perluasan dan kesimpulan. 

8 Penyajian bab 

memotivasi peserta 

didik untuk membuat 

rangkuman, 

melakukan evaluasi 

mandiri, dan refleksi. 

a. Bab menyajikan rangkuman atau mengarahkan 

peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang 

apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

b. Bab menyajikan evaluasi mandiri (kunci jawaban 

untuk sebagian soal, latihan soal yang menguji 

pemahaman menyeluruh, atau soal-soal ulangan 

umum). 

c. Bab memuat contoh tentang refleksi atau meminta 

peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa 

yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat 

oleh peserta didik. 

9 Penyajian materi bab 

dapat dipahami oleh 

a. Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan 

ungkapan yang dapat membantu siswa untuk 
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peserta didik 

(pertimbangan 

pakar). 

memahami materi. 

b. Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, 

gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat 

membantu siswa untuk memahami materi. 

10 Penyajian bab tidak 

memberi kesan 

bahwa matematika 

merupakan kumpulan 

rumus dan soal-

soalnya selalu hanya 

mempunyai satu cara 

jawab yang benar. 

a. Penyajian rumus diawali dengan penjelasan 

(sebelum tiba pada kesimpulan/rumus, bab 

tersebut memberikan motivasi dan uraian tentang 

bagaimana/ proses memperoleh kesimpulan/ 

rumus itu). 

b. Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan 

(setelah sampai kepada kesimpulan/ rumus, buku 

tersebut memberikan kegunaan rumus yang 

diperoleh). 

c. Terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa 

strategi/jawaban yang benar dari suatu 

permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau 

permasalahan open-ended). 

11 Secara visual 

penyajian dan 

penulisan konsep, 

ide, istilah, simbol, 

rumus, definisi dan 

teorema yang penting 

disajikan dengan 

jelas. 

a. Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting 

lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi 

highlight. 

b. Tata letak memberikan kenyamanan dalam 

membaca materi yang tersedia. 

c. Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan 

sehingga nyaman untuk dibaca. 

12 Penyajian 

memperhatikan kode 

etik, tata krama, hak 

cipta, dan gender. 

a. Penyajian tidak melanggar kode etik (contoh 

melanggar: tidak menyebut daftar pustaka, 

mengambil tabel atau data tanpa menyebut 

sumbernya). 

b. Penyajian tidak melanggar tata karma. 

c. Penyajian tidak menempatkan salah satu gender 

unggul terhadap gender yang lain. 

 

Dalam penelitian ini, buku teks matematika dikatakan sudah memenuhi 

standar aspek penyajian dan memiliki kualitas yang baik atau sangat baik menurut 

standar BSNP apabila perolehan skor rata-rata yang diberikan pada indikator 

dalam aspek penyajian mencapai lebih dari atau sama dengan 65%. 
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2.4.3 Aspek Bahasa 

Pada aspek bahasa, terdapat lima sub aspek dengan indikator masing-

masing yang harus diperhatikan. Lima sub aspek pada aspek bahasa, yaitu (1) 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) bahasa yang digunakan 

mencerminkan kemampuan berpikir logis matematika, (3) struktur kalimat sesuai 

dengan tingkat penguasaan bahasa dan tingkat perkembangan kognitif peserta 

didik, (4) penggunaan ejaan yang standar (sesuai dengan EYD), dan (5) 

komunikatif. 

2.4.3.1 Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, dalam arti kalimatnya dapat dipahami oleh peserta didik, 

kalimat menggunakan paralelisme yang benar. Susunan bahasa yang tidak jelas 

dan tidak menurut kaidah Bahasa yang benar dapat menyebabkan peserta didik 

menjadi bingung, karena mereka tidak paham atau tidak mengerti. Ataupun, 

susunan yang tidak baik membuat materi menjadi tidak menarik bagi peserta didik 

(Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 20). 

2.4.3.2 Bahasa yang Digunakan Mencerminkan Kemampuan Berpikir Logis 

Matematika 

Bahasa yang digunakan mencerminkan kemampuan berpikir logis 

matematika memiliki ciri hubungan logis antarkonsep. Karena itu, bahasa yang 

digunakan untuk mengomunikasikan konsep tersebut haruslah mendukung peserta 

didik untuk berkemampuan berpikir logis tercermin dari tata kalimat serta bahasa 

yang dipakai. Susunan kalimat demi kalimat hendaknya dapat mengantarkan 
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peserta didik untuk secara logis dan runtut memahami konsep matematika yang 

dibahas. Hendaknya hubungan antarkalimat tidak terputus, sehingga peserta didik 

dapat memahami suatu kalimat berdasarkan penjelasan atau uraian sebelumnya 

(Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 20). 

2.4.3.3 Struktur Kalimat Sesuai dengan Tingkat Penguasaan Bahasa dan 

Tingkat Perkembangan Kognitif Peserta Didik 

Kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, langsung, dan tidak terlalu 

banyak anak kalimat. Kalimat yang bertele-tele akan membuat peserta didik 

bingung untuk dapat memahami inti dari apa yang disajikan (Pusat Perbukuan 

Depdiknas, 2005: 20). 

2.4.3.4 Penggunaan Ejaan yang Standar (sesuai dengan EYD) 

Ejaan bahasa Indonesia yang digunakan adalah EYD. Hal ini amat 

diperlukan mengingat bahwa hal yang sama pun dituntut dalam setiap kegiatan 

berbahasa, membaca, dan menulis seperti kosa-kata, simbol-simbol, notasi, dan 

istilah yang menunjang pemahaman materi. Kosakata dan simbol/notasi, 

hendaknya digunakan secara tepat dan konsisten. Penggunaan kosakata yang tidak 

tepat, akan memberi pemahaman yang keliru dari peserta didik. Apabila konsep 

yang peserta didik pelajari atau pengetahuan yang peserta didik bentuk itu 

berdasarkan pada pemahaman yang keliru, mengakibatkan peserta didik akan 

melakukan kesalahan-kesalahan (error) secara sistematis. Selain daripada itu, 

matematika memerlukan adanya komunikasi yang jelas dan benar, dengan 

menggunakan kosakata atau notasi yang tepat (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 

20). 
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2.4.3.5 Komunikatif  

Bahasa yang digunakan untuk menyajikan matematika ini haruslah 

komunikatif bagi peserta didik. Gunakan kosakata yang dapat dimengerti oleh 

peserta didik (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005: 21). 

Indikator tiap-tiap sub aspek pada aspek bahasa menurut Pusat Perbukuan 

Depdiknas (2005: 42) sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Indikator  Sub Aspek pada Aspek Bahasa 

No Sub aspek Indikator  

1 Penggunaan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

a. Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia. 

b. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

c. Paragraf yang menggunakan kaidah paralelisme 

yang benar. 

2 Kalimat-kalimat 

melibatkan 

kemampuan 

berpikir logis. 

a. Kalimat yang digunakan mencerminkan cara 

berfikir logis. (Misal: Penggunaan kata-kata, 

“jika_, maka_”, sehingga, karena itu, dengan 

demikian, agar, sedemikian sehingga, jika dan 

hanya jika, paling sedikit, paling banyak, satu dan 

hanya satu, tepat satu). 

3 Struktur kalimat 

sesuai dengan 

tingkat 

penguasaan 

bahasa peserta 

didik. 

a. Kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 

b. Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap 

sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir 

peserta didik. 

4 Kalimat dalam 

bab menggunakan 

ejaan yang baku. 

a. Kalimat yang digunakan memakai ejaan (tanda 

baca, penggunaan huruf kapital, pemenggalan 

kata) yang sesuai dengan EYD. 

b. Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti 

kaidah yang berlaku. 

5 Komunikatif. a. Penggunaan kalimat sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir peserta didik 

(menggunakan istilah matematika yang telah 

dikenal peserta didik). 

b. Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas 

kepada peserta didik. 
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Dalam penelitian ini, buku teks matematika dikatakan sudah memenuhi 

standar aspek bahasa dan memiliki kualitas yang baik atau sangat baik menurut 

standar BSNP apabila perolehan skor rata-rata yang diberikan pada indikator 

dalam aspek bahasa mencapai lebih dari atau sama dengan 65%. 

 

2.5 Standar Materi Pokok Buku Teks Matematika 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA/MA meliputi 

beberapa aspek, yaitu aspek logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, dan 

statistika dan peluang (BSNP, 2006: 146). Berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar terdapat empat materi pokok dalam pelajaran matematika SMA 

kelas X. Materi pokok yang dimaksud, yaitu aljabar, logika, trigonometri, dan 

geometri. Uraian secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Materi pokok yang terdapat pada buku teks harus memenuhi standar buku 

teks matematika menurut Pusat Perbukuan Depdiknas. Dalam Pusat Perbukuan 

Depdiknas disebutkan tiga standar aspek buku matematika, yaitu aspek materi, 

penyajian, dan bahasa. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Buku teks atau buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang 

berperan cukup besar dalam peningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 

Buku teks adalah buku sekolah yang ditujukan bagi peserta didik pada jenjang 

pendidikan tertentu, berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu 

yang disusun oleh para pakar dibidangnya secara sistematis mengikuti strategi 
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pembelajaran untuk tujuan instruksional, dilengkapi dengan sarana pembelajaran, 

dan digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, buku teks merupakan faktor 

penunjang bagi peserta didik dan memegang peranan penting sebagai media 

pembelajaran yang memberikan fasilitas pada peserta didik untuk melakukan 

kegiatan belajar mandiri. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang 

efektif karena pengalaman dan latihan yang perlu ditempuh dan informasi yang 

perlu dicari, serta cara untuk menempuh dan mencarinya, tersaji dalam buku teks 

secara terprogram. Dengan adanya buku teks pelajaran, kompetensi yang menjadi 

tujuan dalam pembelajaran akan mudah dicapai oleh peserta didik sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat. 

Buku teks yang beredar di Indonesia memiliki jenis yang beragam. Selain 

jenisnya yang beragam, buku-buku sekolah di Indonesia menyimpan berbagai 

persoalan yang kompleks. Dari segi pengadaannya, persoalan yang dihadapi 

adalah bagaimana menyediakan buku-buku pelajaran yang bermutu tinggi dan 

dalam jumlah yang cukup untuk semua peserta didik sehingga penguasaan peserta 

didik terhadap materi pelajaran yang tercermin pada prestasi belajarnya dapat 

meningkat. 

Terkait dengan adanya persoalan buku-buku sekolah ini, untuk melindungi 

peserta didik dari buku-buku yang berkualitas rendah, pemerintah melalui Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan standar-standar kualitas buku 

teks dan melakukan kontrol buku dengan cara penilaian. Pusat Perbukuan 

Depdiknas (2005: 7) menyebutkan tiga aspek standar buku teks pelajaran 
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matematika, yaitu aspek materi, penyajian, dan bahasa. Adanya standar-standar 

kualitas buku teks yang ditetapkan oleh BSNP tidak menjamin bahwa semua buku 

teks telah memperoleh penilaian dan pengesahan karena BSNP hanya menilai dan 

mengesahkan buku yang diajukan oleh penerbit. Hal ini terbukti dengan adanya 

studi terdahulu yang mengungkapkan bahwa berkenaan dengan penilaian dan 

pengesahan buku terbitan swasta, banyak buku yang beredar di pasaran, tetapi 

belum disahkan penggunaannya.  

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang memiliki sembilan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berstatus negeri 

dan lima Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berstatus swasta. Dilihat dari 

akreditasi yang diperoleh, masing-masing sekolah di Kabupaten Rembang 

memiliki kualitas yang berbada. Perbedaan kualitas setiap sekolah di Kabupaten 

Rembang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sarana 

dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran peserta didik seperti 

penggunaan buku teks.  

Hasil observasi awal peneliti dalam pertemuan MGMP matematika di 

SMA Negeri 1 Sulang pada tanggal 30 Januari 2013 menunjukkan bahwa 

sekolah-sekolah di Kabupaten Rembang menggunakan buku teks yang beragam 

dalam proses pembelajaran. Sementara itu, buku teks matematika kelas X yang 

paling banyak digunakan di Kabupaten Rembang adalah buku matematika terbitan 

Erlangga yang berjudul Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo. Keberadaan buku teks matematika terbitan swasta ini, belum 
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mendapatkan pengesahan atau belum diketahui kelayakannya untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa banyak buku teks 

yang beredar di Kabupaten Rembang, tetapi belum diketahui secara jelas 

kualitasnya terutama oleh pihak pengguna. Selain itu, penelitian terhadap buku 

teks belum banyak dilakukan, khususnya di Kabupaten Rembang sehingga sangat 

penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kualitas buku, baik 

kualitas berdasarkan aspek materi, penyajian, dan bahasa, maupun berdasarkan 

pengelompokan materi pokok buku teks matematika kelas X yang secara umum 

digunakan.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan (Arikunto, 2006: 10). Selanjutnya, analisis buku teks matematika SMA 

kelas X di Kabupaten Rembang yang mencakup aspek materi, penyajian, dan 

bahasa didasarkan pada standar BNSP, yaitu menggunakan pedoman penilaian 

buku pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah atas dari Pusat Perbukuan Depdiknas. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, tidak dikenal istilah populasi dan sampel karena 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berupa studi kasus tentang buku. 

Seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2010: 298) bahwa dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari 

kasus tertentu yang ada pada situasi sosial dan hasil kajiannya tidak akan 

diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial 

yang memiliki kesamaaan pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

Subjek penelitian ini adalah buku teks matematika kelas X yang secara 

umum digunakan di Kabupaten Rembang tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan 
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observasi awal yang dilaksanakan pada 30 Januari 2013, buku matematika kelas X 

yang paling banyak digunakan di Kabupaten Rembang adalah buku matematika 

terbitan Erlangga yang berjudul Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan 

Sartono Wirodikromo, tahun terbit 2006.  

 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian untuk mengatahui tahapan-tahapan penelitian ini 

digambarkan dalam bentuk diagram alir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Desain Penelitian 

Observasi awal untuk mengetahui buku 

teks matematika kelas X yang digunakan  

di Kabupaten Rembang 

Pemilihan buku teks matematika kelas X yang 

digunakan di Kabupaten Rembang untuk 

dianalisis (buku teks yang dipilih adalah buku 

teks yang paling banyak digunakan) 

Analisis buku teks matematika kelas X 

Kualitas buku teks matematika kelas 

X ditinjau dari aspek materi, 

penyajian, dan bahasa menurut 

standar BSNP 

Kualitas materi pokok dalam buku 

teks matematika kelas X ditinjau dari 

aspek materi, penyajian, dan bahasa 

menurut standar BSNP 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2006: 126), metode pengumpulan data adalah metode 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Metode angket 

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006: 151). Metode 

angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh daftar buku teks 

yang digunakan sebagai referensi pembelajaran SMA kelas X di Kabupaten 

Rembang. 

(2) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk penelitian yang bersumber pada 

tulisan (Arikunto, 2006: 158). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data persentase skor pada tiap-tiap sub aspek 

yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan memberikan skor tiap-tiap 

indikator untuk masing-masing bab pada lembar penilaian. Kriteria skor 

yang digunakan untuk memberikan penilaian telah ditetapkan oleh BSNP. 

Dalam penelitian ini, penilaian buku teks matematika menurut standar 

BSNP dilakukan oleh tiga penilai, yaitu peneliti, guru mata pelajaran 

matematika SMA di Kabupaten Rembang yang dipilih, dan teman sejawat 

satu jurusan. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul dengan 

menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau 

digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian (Djaali, 

2004: 80). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Angket 

Instrumen berupa angket digunakan untuk mendapatkan daftar buku teks 

matematika yang digunakan SMA di Kabupaten Rembang. Angket dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 3. 

(2) Lembar Penilaian 

Instrumen berupa lembar penilaian digunakan untuk menilai buku teks 

matematika. Instrumen lembar penilaian yang digunakan adalah instrumen 

penilaian buku teks matematika menurut standar BSNP dari Pusat 

Perbukuan Depdiknas. Lembar penilaian dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability).  
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Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium keteralihan 

berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu 

menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan 

pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang 

diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks 

pengirim dan penerima. Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah 

reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, 

reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Kriterium 

kepastian berasal dari konsep ‘objektivitas’ menurut nonkualitatif (Moleong, 

2005: 324-325). 

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Kriteria Teknik Pemeriksaan 

Kredibilitas (1) Perpanjangan Keikutsertaan 

(2) Ketekunan Pengamatan 

(3) Triangulasi 

(4) Pengecekan Sejawat 

(5) Kecukupan Referensial 

(6) Kajian Kasus Negatif 

(7) Pengecekan Anggota 

Keteralihan (8) Uraian Rinci 

Kebergantungan (9) Audit Kebergantungan 

Kepastian (10) Audit Kepastian 

(Moleong, 2005: 327) 

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini 

digunakan teknik-teknik di atas dengan penjelasan sebagai berikut. 

(1) Perpanjangan keikutsertaan berarti keikutsertaan peneliti tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu yang cukup 
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panjang ketika berinteraksi dengan subjek penelitian. Peneliti terlibat 

langsung dalam proses dokumentasi dan analisis buku teks secara intensif 

dengan waktu rata-rata 32 jam dalam seminggu selama 6 bulan, serta tidak 

mewakilkan pada orang lain. 

(2) Ketekunan pengamatan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi yang 

akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati. 

(3) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi penyidik. Teknik tersebut dilakukan dengan jalan 

memanfaatkan penilai atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pengamat lain dalam hal ini adalah 

penilai 2 (guru matematika SMA N 1 Rembang) dan penilai 3 (teman 

sejawat satu jurusan). 

(4) Pengecekan sejawat melalui diskusi dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini, peneliti bekerja sama dengan rekan 

sejawat satu jurusan yang memiliki persepsi yang sama dalam menelaah 

buku teks. 

(5) Kecukupan referensial, dalam hal ini untuk memastikan analisis materi, 

penyajian, dan bahasa sudah sesuai dengan rujukan peneliti, yaitu indikator 

dalam pedoman penilaian buku pelajaran matematika untuk sekolah 
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menengah pertama dan sekolah menengah atas dari Pusat Perbukuan 

Depdiknas.  

(6) Uraian rinci (thick description) dilakukan pada tiap sub aspek. Dalam hal 

ini, lembar dokumentasi atau lembar penilaian didesain sedemikian rupa 

sehingga menyediakan kesempatan bagi pengamat lain untuk memberikan 

penilaian dalam setiap bab. 

(7) Audit kebergantungan dan kepastian menjadi bagian yang signifikan dalam 

penelitian ini. Berperan sebagai auditor adalah dosen pembimbing, yang  

mengevaluasi keseluruhan proses penelitian.  

 

3.7 Analisis Data 

Analisis buku teks matematika berdasarkan standar BSNP dilakukan 

dengan lembar penilaian buku teks yang dibuat dengan memperhatikan aspek 

materi, penyajian, dan bahasa yang mengacu pada instrumen penilaian buku 

pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas dari Pusat Perbukuan Depdiknas. Lembar penilaian ini terdiri atas indikator 

pada tiap-tiap sub aspek yang dilengkapi dengan kriteria penskoran yang 

disiapkan peneliti untuk diisi oleh peneliti (penilai 1), guru matematika SMA N 1 

Rembang (penilai 2) sebagai validator I, dan teman sejawat satu jurusan (penilai 

3) sebagai validator II.  

3.7.1 Kriteria Penskoran Standar Aspek Materi, Penyajian, dan Bahasa 

Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2005: 30), nilai dari tiap indikator-

indikator ditentukan sebagai berikut. 
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(1) Skor 7 : Jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator 

ditemukan dan penilai memperlihatkan (no hal buku) indikator yang 

dimaksud. 

(2) Skor 5 : Jika lebih dari 50% dari makna kata-kata kunci ditemukan dan 

penilai mengusulkan saran untuk perbaikan. 

(3) Skor 3 : Jika kurang dari 50% dari makna kata-kata kunci ditemukan dan 

penilai mengusulkan saran untuk perbaikan. 

(4) Skor 1 : Jika makna dari kata kunci tidak ditemukan dan penilai 

mengusulkan saran untuk perbaikan. 

Setelah diperoleh skor pada setiap indikator sub aspek, selanjutnya 

persentase skor tiap sub aspek dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

  
                                         

                                   
      

Keterangan:  

  : persentase skor tiap sub aspek. 

3.7.2 Kriteria Kualitas Buku  

Kriteria kualitas buku untuk standar aspek materi, penyajian, dan bahasa 

ditetapkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Kualitas Buku 

Persentase (%) Kualitas 

85-100 Sangat baik 

65-84 Baik 

55-64 Cukup baik 

40-54 Kurang baik 

0-39 Tidak baik 

(Farisi, 2012: 598) 
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3.7.3 Interpretasi Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi ratusan 

bahkan ribuan halaman. Tiap jam kerja-lapangan dapat menghasilkan lebih dari 

dua puluh halaman. Oleh karena itu, timbul masalah yang pelik, bagaimana 

mengolah, menganalisis data yang banyak itu (Nasution, 1996: 128). Dalam 

penelitian ini, data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis 

dengan cara sebagai berikut. 

(1) Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian 

atau laporan yang rinci. Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari titik tema atau 

polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, 

direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, 

diberi susunan yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. 

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang 

diperoleh bila diperlukan (Nasution, 1996: 129). 

(2) Display data 

Data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, sulit ditangani, sulit 

melihat hutannya karena pohonnya. Sulit pula melihat hubungan antara 

detail yang banyak. Dengan sendirinya sukar pula melihat gambaran 

keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Maka karena itu, agar 

dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari 
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penelitian itu, harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, 

networks dan charts (Nasution, 1996: 129). Untuk melihat gambaran 

keseluruhan dalam penelitian ini, data yang diperoleh dituangkan dalam 

bentuk teks yang naratif, tabel, dan grafik. 

(3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang 

dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang 

diperolehnya ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. 

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan 

tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. 

Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung 

(Nasution, 1996: 130). Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen 

pembimbing. 

Menurut Sugiyono (2010: 338), model interaktif dalam analisis data 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Interaktif dalam Analisis Data

Data 

collection Data 

display 

Data 

reduction 
Conclusions: 

drawing/verifying 



 

64 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah buku teks matematika terbitan Erlangga 

tahun 2006 yang berjudul Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo. Buku teks ini berisi materi selama satu tahun, yaitu materi semester 1 

dan semester 2 yang disajikan secara langsung dalam satu buku. Materi dalam buku 

teks ini terdiri atas enam bab. Semester 1 terdiri atas tiga bab, yaitu Bab 1 Bentuk 

Pangkat, Akar, dan Logaritma, Bab 2 Fungsi, Persamaan dan Pertidaksamaan 

Kuadrat, Bab 3 Sistem Persamaan Linear dan Pertidaksamaan Satu Variabel. 

Semester 2, terdiri atas tiga bab, yaitu Bab 4 Logika Matematika, Bab 5 Trigonometri, 

dan Bab 6 Geometri. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Analisis buku teks Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X melibatkan 

tiga orang penilai, yaitu peneliti (penilai 1), guru matematika SMA Negeri 1 

Rembang (penilai 2), dan teman sejawat satu jurusan (penilai 3). Penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisis buku teks matematika berdasarkan aspek materi, 

penyajian, dan bahasa menurut standar BSNP. 
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4.2.1 Hasil Perolehan Skor Buku Teks Matematika Berdasarkan Standar 

Aspek Materi 

Pada aspek materi yang terdiri atas sepuluh sub aspek dengan masing-masing 

indikator penilaian, sub aspek kelengkapan materi memperoleh persentase skor rata-

rata sebesar 89,57% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Pada sub aspek ini, skor 

86,39% diperoleh dari peneliti (penilai 1), 90,48% dari penilai 2, dan 91,83% dari 

penilai 3. 

Sub aspek keakurasian materi memperoleh kriteria sangat baik dengan skor 

rata-rata 85,32%. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil rata-rata skor ketiga 

penilai, yaitu 85,71% dari penilai 1, 83,93% dari penilai 2, dan 86,31% dari penilai 3. 

Pada sub aspek penalaran dan pembuktian, penilai 1 memberikan skor 80,95%, 

penilai 2 memberikan skor 80,95%, penilai 3 memberikan skor 83,33%, dan 

diperoleh skor rata-rata 81,74% dengan kriteria baik. 

Untuk sub aspek pemecahan masalah, buku teks yang dianalisis termasuk 

dalam kriteria baik dengan skor rata-rata 79,90%. Pada sub aspek ini, penilai 1 dan 

penilai 2 memberikan skor 79,37%, sedangkan penilai 3 memberikan skor 80,95%. 

Selanjutnya, pada sub aspek komunikasi, ketiga penilai memberikan skor yang sama, 

yaitu 63,49% sehingga memperoleh skor rata-rata 63,49% dengan kriteria cukup baik. 

Sub aspek keterkaitan (connection) memperoleh skor rata-rata 91,54% dan 

termasuk dalam kriteria sangat baik. Skor rata-rata ini diperoleh dari penilaian ketiga 

penilai, yaitu 90,48% dari penilai 1, 88,89% dari penilai 2, dan 95,24% dari penilai 3. 

Pada sub aspek penyajian/representasi, buku ini termasuk dalam kriteria sangat baik 
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dengan perolehan skor rata-rata sebesar 96,83%. Pada sub aspek ini, penilai 1 

memberikan skor 95,24%, sedangkan penilai 2 dan penilai 3 memberikan skor 

97,62%. 

Pada sub aspek kompetensi dalam kurikulum, penilai 1, penilai 2, penilai 

3 memberikan skor berturut-turut sebesar 76,19%, 74,60%, dan 85,71%. Pada 

sub aspek ini, diperoleh persentase skor rata-rata sebesar 78,83% dan termasuk 

dalam kriteria baik. Untuk sub aspek materi tidak tumpang tindih diperoleh skor 

rata-rata 97,35% dengan kriteria sangat baik. Skor rata-rata ini diperoleh dari 

hasil penilaian ketiga penilai berturut-turut sebesar 98,41%, 95,24%, dan 

98,41%. Selanjutnya, pada sub aspek soal-soal kontekstual, penilai 1 

memberikan skor 92,06%, penilai 2 memberikan skor 93,65%, penilai 3 

memberikan skor 90,48%, dan diperoleh skor rata-rata sebesar 92,06% dengan 

kriteria sangat baik. 
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Tabel 4.1 Perolehan Persentase Skor Berdasarkan Aspek Materi 

No Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3 

1 Kelengkapan Materi 86,39% 90,48% 91,83% 89,57% Sangat baik 

2 Keakurasian Materi 85,71% 83,93% 86,31% 85,32% Sangat baik 

3 Penalaran dan 

Pembuktian 
80,95% 80,95% 83,33% 81,74% Baik 

4 Pemecahan Masalah 79,37% 79,37% 80,95% 79,90% Baik  

5 Komunikasi 63,49% 63,49% 63,49% 63,49% Cukup baik 

6 Keterkaitan 

(connection) 
90,48% 88,89% 95,24% 91,54% Sangat baik 

7 Penyajian/representasi 95,24% 97,62% 97,62% 96,83% Sangat baik 

8 Kompetensi dalam 

kurikulum 
76,19% 74,60% 85,71% 78,83% Baik 

9 Materi Tidak 

Tumpang Tindih 
98,41% 95,24% 98,41% 97,35% Sangat baik 

10 Soal-soal Kontekstual 92,06% 93,65% 90,48% 92,06% Sangat baik 

Catatan: Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, dan 7. 

Rata-rata hasil penilaian dari ketiga penilai terhadap buku teks yang dianalisis 

untuk aspek materi juga dapat dilihat dalam bentuk grafik yang menggambarkan 

hubungan antara sub aspek materi dengan persentase skor rata-rata yang diperoleh. 
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Gambar 4.1 Grafik Perolehan Persentase Skor Rata-rata Aspek Materi 

Keterangan: 

A  : Sub aspek kelengkapan materi 

B  : Sub aspek keakurasian materi 

C  : Sub aspek penalaran dan pembuktian 

D  : Sub aspek pemecahan masalah 

E  : Sub aspek komunikasi 

F  : Sub aspek keterkaitan (connection) 

G  : Sub aspek penyajian/representasi 

H  : Sub aspek kompetensi dalam kurikulum 

I  : Sub aspek materi tidak tumpang tindih 

J  : Sub aspek soal-soal kontekstual 

 

4.2.2 Hasil Perolehan Skor Buku Teks Matematika Berdasarkan Standar 

Aspek Penyajian 

Pada aspek penyajian yang terdiri atas dua belas sub aspek dengan masing-

masing indikator penilaian, sub aspek tujuan memperoleh persentase skor rata-rata 
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sebesar 50,00% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. Pada sub aspek ini, penilai 

1, penilai 2, dan penilai 3 memberikan skor sama, yaitu 50,00%. Untuk sub aspek 

materi prasyarat, ketiga penilai juga memberikan skor yang sama, yaitu 14,29% 

sehingga diperoleh persentase skor rata-rata sebesar 14,29% dengan kriteria tidak 

baik. 

Kriteria tidak baik diperoleh pula pada sub aspek perkembangan teknologi 

dengan perolehan skor rata-rata 30,16%. Pada sub aspek ini, penilai 1 memberikan 

skor 33,33%, sedangkan penilai 2 dan penilai 3 memberikan skor yang sama, yaitu 

28,57%. Pasa sub aspek hands on activity, penilai 1, penilai 2, dan penilai 3 

memberikan skor 85,71% dan memperoleh kriteria sangat baik dengan skor rata-rata 

85,71%. 

Sub aspek kebermaknaan dan manfaat memperoleh kriteria sangat baik 

dengan skor rata-rata 93,65%. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil rata-rata 

skor ketiga penilai, yaitu 93,65% dari penilai 1, 92,06% dari penilai 2, dan 95,24% 

dari penilai 3. Pada sub aspek proses pembentukan pengetahuan, penilai 1 

memberikan skor 61,90%, penilai 2 memberikan skor 75,51%, penilai 3 memberikan 

skor 71,43%, dan diperoleh skor rata-rata 69,61% dengan kriteria baik. 

Untuk sub aspek mendorong peserta didik supaya terikat dan tertarik pada 

matematika, buku teks yang dianalisis termasuk dalam kriteria sangat baik dengan 

skor rata-rata 96,83%. Pada sub aspek ini, skor 95,24% diperoleh dari penilai 1, 

96,83% dari penilai 2, dan 98,41% dari penilai 3. Selanjutnya, pada sub aspek 
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rangkuman, evaluasi mandiri, dan refleksi, ketiga penilai memberikan skor sama, 

yaitu 23,81% dengan skor rata-rata 23,81% yang termasuk dalam kriteria tidak baik. 

Sub aspek penyajian dapat dipahami peserta didik memperoleh skor rata-rata 

88,89% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Skor rata-rata ini diperoleh dari 

penilaian ketiga penilai, yaitu 88,10% dari penilai 1, 90,48% dari penilai 2, dan 

88,10% dari penilai 3. Pada sub aspek kumpulan rumus, buku ini termasuk dalam 

kriteria baik dengan perolehan skor rata-rata sebesar 67,72%. Pada sub aspek ini, 

penilai 1 dan penilai 2 memberikan skor 68,25%, sedangkan penilai 3 memberikan 

skor  66,67%. 

Pada sub aspek penyajian dan penulisan konsep, ide, istilah, rumus, definisi, 

teorema penting secara jelas, penilai 1, penilai 2, penilai 3 memberikan skor berturut-

turut sebesar 77,78%, 80,95%, dan 84,13%. Pada sub aspek ini, diperoleh persentase 

skor rata-rata sebesar 80,95% dan termasuk dalam kriteria baik. Selanjutnya, pada 

sub aspek memperhatikan kode etik dari hak cipta, tata krama, gender, penilai 1, 

penilai 2, dan penilai 3 memberikan skor 100% sehingga diperoleh skor rata-rata 

sebesar 100% dengan kriteria sangat baik. 
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Tabel 4.2 Perolehan Persentase Skor Berdasarkan Aspek Penyajian 

No  Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3 

1 Tujuan 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Kurang baik 

2 Materi Prasyarat 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% Tidak baik 

3 Perkembangan 

Teknologi 
33,33% 28,57% 28,57% 30,16% Tidak baik 

4 Hands on Activity 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% Sangat baik 

5 Kebermaknaan dan 

Manfaat 
93,65% 92,06% 95,24% 93,65% Sangat baik 

6 Proses Pembentukan 

Pengetahuan 
61,90% 75,51% 71,43% 69,61% Baik  

7 Mendorong Peserta 

Didik Supaya Terikat 

dan Tertarik Pada 

Matematika 

95,24% 96,83% 98,41% 96,83% Sangat baik 

8 Rangkuman, Evaluasi 

Mandiri, dan Refleksi 
23,81% 23,81% 23,81% 23,81% Tidak baik 

9 Dapat Dipahami Peserta 

didik 
88,10% 90,48% 88,10% 88,89% Sangat baik 

10 Kumpulan Rumus 68,25% 68,25% 66,67% 67,72% Baik  

11 Penyajian dan 

Penulisan Konsep, Ide, 

Istilah, Rumus, 

Definisi, Teorema 

Penting Secara Jelas 

77,78% 80,95% 84,13% 80,95% Baik 

12 Memperhatikan Kode 

Etik Dari Hak Cipta, 

Tata Krama, Gender 
100% 100% 100% 100% Sangat baik 

Catatan: Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, dan 7. 

Rata-rata hasil penilaian ketiga penilai terhadap buku teks yang dianalisis 

untuk aspek penyajian juga dapat dilihat dalam bentuk grafik yang menggambarkan 

hubungan antara sub aspek penyajian dengan persentase skor rata-rata yang 

diperoleh. 
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Gambar 4.2 Grafik Perolehan Persentase Skor Rata-rata Aspek Penyajian 

Keterangan: 

K  : Sub aspek tujuan 

L  : Sub aspek materi prasyarat 

M  : Sub aspek perkembangan teknologi 

N  : Sub aspek hands on activity 

O  : Sub aspek kebermaknaan dan manfaat 

P  : Sub aspek proses pembentukan pengetahuan 

Q  : Sub aspek mendorong peserta didik supaya terikat dan tertarik pada 

matematika 

R  : Sub aspek rangkuman, evaluasi mandiri, dan refleksi 

S  : Sub aspek penyajian dapat dipahami peserta didik 

T  : Sub aspek kumpulan rumus 

U  : Sub aspek penyajian dan penulisan konsep, ide, istilah, rumus, 

definisi, teorema penting secara jelas 

V  : Sub aspek memperhatikan kode etik, tata krama, hak cipta, dan 

gender 
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4.2.3 Hasil Perolehan Skor Buku Teks Matematika Berdasarkan Standar 

Aspek Bahasa 

Pada aspek bahasa yang terdiri atas lima sub aspek dengan masing-masing 

indikator penilaian, sub aspek penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

memperoleh persentase skor rata-rata sebesar 71,43% dengan kriteria baik. Pada sub 

aspek ini, skor 71,43% diperoleh dari peneliti (penilai 1), penilai 2, dan penilai 3. Sub 

aspek melibatkan kemampauan berpikir logis memperoleh kriteria sangat baik dengan 

skor rata-rata 71,43%. Skor rata-rata tersebut diperoleh dari hasil rata-rata skor ketiga 

penilai yang memberikan skor sama, yaitu 71,43%.  

Pada sub aspek struktur kalimat sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa 

peserta didik, penilai 1 memberikan skor 97,62%, penilai 2 dan penilai 3 memberikan 

skor sempurna 100% sehingga diperoleh skor rata-rata 99,21% dengan kriteria sangat 

baik. Untuk sub aspek penggunaan ejaan yang baku, buku teks yang dianalisis 

termasuk dalam kriteria baik dengan skor rata-rata 70,64%. Pada sub aspek ini, skor 

66,67% diperoleh dari penilai 1, 69,05% dari penilai 2, dan 76,19% dari penilai 3. 

Selanjutnya, pada sub aspek komunikatif, ketiga penilai 1, penilai 2, dan penilai 3 

memberikan skor sempurna 100% sehingga diperoleh skor rata-rata 100% dengan 

kriteria sangat baik. 
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Tabel 4.3 Perolehan Persentase Skor Berdasarkan Aspek Bahasa 

No  Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3 

1 Penggunaan Bahasa 

Indonesia yang Baik 

dan Benar 

71,43% 71,43% 71,43% 71,43% Baik  

2 Melibatkan 

Kemampauan 

Berpikir Logis 

71,43% 71,43% 71,43% 71,43% Baik 

3 Struktur Kalimat 

Sesuai Dengan 

Tingkat Penguasaan 

Bahasa Peserta Didik 

97,62% 100% 100% 99,21% Sangat baik 

4 Ejaan yang Baku 66,67% 69,05% 76,19% 70,64% Baik  

5 Komunikatif 100% 100% 100% 100% Sangat baik 

Catatan: Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, dan 7. 

Rata-rata hasil penilaian ketiga penilai terhadap buku teks yang dianalisis 

untuk aspek bahasa juga dapat dilihat dalam bentuk diagram batang yang 

menggambarkan hubungan antara sub aspek bahasa dengan persentase skor rata-rata 

yang diperoleh. 
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Gambar 4.3 Grafik Perolehan Persentase Skor Rata-rata Aspek Bahasa 

 

Keterangan: 

W  : Sub aspek penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

X  : Sub aspek melibatkan kemampauan berpikir logis 

Y  : Sub aspek struktur kalimat sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa 

peserta didik. 

Z  : Sub aspek ejaan yang baku 

AA : Sub aspek komunikatif 

 

4.2.4 Hasil Perolehan Skor Buku Teks Matematika Berdasarkan Materi Pokok 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA/MA terdiri atas 

beberapa materi pokok, yaitu logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, dan 
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kelas X memuat empat materi pokok, yaitu aljabar, logika, trigonometri, dan 

geometri. Pada buku Matematika Jilid 1 untuk SMA kelas X, bab 1, 2, dan 3 

menyajikan materi pokok aljabar, bab 4 menyajikan materi pokok logika, bab 5 

menyajikan materi pokok trigonometri, dan bab 6 menyajikan materi pokok geometri. 

Materi pokok aljabar memperoleh persentase skor rata-rata 77,23% dengan kriteria 

baik. Pada materi pokok aljabar, skor 76,47% diperoleh dari peneliti (penilai 1), 

76,80% dari penilai 2, dan 78,43% dari penilai 3. Materi pokok logika memperoleh 

persentase skor rata-rata 75,72% dengan kriteria baik. Pada materi pokok logika, skor 

74,47% diperoleh dari penilai 1, 76,23% dari penilai 2, dan 76,46% dari penilai 3. 

Materi pokok trigonometri memperoleh persentase skor rata-rata 79,81% dengan 

kriteria baik. Pada materi pokok trigonometri, skor 78,44% diperoleh dari penilai 1, 

80,10% dari penilai 2, dan 80,89% dari penilai 3. Materi pokok geometri memperoleh 

persentase skor rata-rata 73,15% dengan kriteria baik. Pada materi pokok geometri, 

skor 72,68% diperoleh dari penilai 1, 72,49% dari penilai 2, dan 74,28% dari penilai 

3. 

Tabel 4.4 Perolehan Persentase Skor Berdasarkan Materi Pokok 

Materi Pokok 
Skor Rata-

rata 
Kriteria 

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3 

Aljabar  76,47% 76,80% 78,43% 77,23% Baik  

Logika  74,47% 76,23% 76,46% 75,72% Baik  

Trigonometri 78,44% 80,10% 80,89% 79,81% Baik 

Geometri 72,68% 72,49% 74,28% 73,15% Baik  
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Rata-rata hasil penilaian ketiga penilai terhadap buku teks yang dianalisis 

berdasarkan materi pokok juga dapat dilihat dalam bentuk diagram batang yang 

menggambarkan hubungan antara materi pokok dengan persentase skor rata-rata yang 

diperoleh. 

 

Gambar 4.4 Grafik Perolehan Persentase Skor Rata-rata Berdasarkan Materi Pokok 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, diperoleh 

persentase skor rata-rata penilaian buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X pada 

setiap sub aspek dalam aspek materi, penyajian, dan bahasa. Pembahasan mengenai 

hasil penelitian buku teks tersebut diuraikan sebagai berikut. 

4.3.1 Persentase Skor Buku Teks Matematika Pada Aspek Materi 

Berdasarkan Gambar 4.1 pada hasil penelitian, terlihat bahwa pada sub aspek 

kelengkapan materi, buku teks memperoleh persentase skor rata-rata dengan kriteria 
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sangat baik, yaitu 89,57%. Dalam buku ini, materi yang disajikan sudah sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar matematika SMA kelas X dengan 

penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik serta memuat contoh soal dan 

latihan soal yang menunjang konsep. Akan tetapi, pada bab 1 materi logaritma kurang 

memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. Seharusnya, 

pada materi logaritma ditambahkan pembuktian sifat-sifat logaritma. Pada bab 2, 

buku belum memuat materi definit positif dan definit negatif pada fungsi kuadrat 

yang merupakan bagian dari materi pokok. Untuk bab 4, buku belum memuat materi 

kontadiksi. Selain itu, pada bab 5, buku belum memuat materi mengenai konsep 

persamaan trigonometri sederhana yang merupakan bagian dari materi pokok. 

Seharusnya, pada bab 2 diberikan materi mengenai definit positif dan negatif pada 

fungsi kuadrat, bab 4 diberikan materi mengenai kontradiksi, dan bab 5 diberikan 

diberikan materi mengenai persamaan trigonometri sederhana. Selanjutnya, pada bab 

6, buku belum memuat materi proyeksi. Seharusnya, sebelum materi jarak dijelaskan 

mengenai ketegaklurusan atau proyeksi. 

Untuk sub aspek keakurasian materi, buku teks termasuk dalam kriteria sangat 

baik dengan persentase skor rata-rata 85,32%. Secara umum, materi sudah memuat 

konsep, definisi, teorema, sifat, algoritma, simbol, notasi, contoh, soal, dan penjelasan 

yang akurat, tetapi masih ada beberapa materi yang tidak akurat. Pada bab 1 halaman 

4 terdapat ketidakakuratan sifat dan definisi. Dalam buku halaman 4 tertulis sifat: 

“            dengan    ,   dan   adalah bilangan-bilangan bulat positif”. 
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Seharusnya, “            dengan    ,    ,   dan   adalah bilangan-bilangan 

bulat positif”. Selain itu, definisi pangkat bulat negatif “Misalkan    ,    , maka 

    adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” kurang 

akurat. Definisi tersebut lebih akurat apabila diperbaiki menjadi “Misalkan    , 

   ,   bilangan bulat positif, maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya, 

    
 

   atau    
 

   ”. Pada sub materi menarik akar kuadrat halaman 10, rumus 

                    seharusnya dilengkapi dengan syarat     supaya 

menjadi lebih akurat.  

Pada halaman 16 terdapat ketidakakuratan sifat dimana dalam buku tertulis 

sifat “Bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi 

 
 

 , dengan   dan   bilangan bulat,   bilangan real, dan    ”. Seharusnya, supaya 

sifat tersebut menjadi akurat diperbaiki menjadi “Bilangan berpangkat dengan 

pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi  
 

 , dengan   dan   bilangan bulat, 

   ,   bilangan real, dan    ”. Sementara itu, pada sifat “Jika    , maka 

  
 

  ” juga tidak akurat. Seharusnya, sifat tersebut diperbaiki menjadi “Jika    , 

maka   
 

  ”. Pada penjelasan halaman 17, dalam materi pangkat pecahan  
 

  

terdapat penjelasan bahwa “ 
 

      
 menggunakan sifat perkalian bentuk akar”. 

Penjelasan tersebut tidak akurat karena yang benar adalah “ 
 

      
 menggunakan 

sifat pangkat pecahan”. Pada halaman 20, terdapat sifat bilangan berpangkat bulat 
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positif yang tidak akurat, yaitu pada sifat “           dengan    ”, seharusnya 

diperbaiki menjadi “           dengan    ,    ”. Pada halaman 26, definisi 

pangkat pecahan negatif dibuku tertulis: “Misalkan     dan    , maka   
 

  

adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis   
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

” 

seharusnya diperbaiki menjadi “Misalkan    ,    ,     bilangan bulat, dan 

   , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis   
 

  
 

 
 
 

 atau 

 
 

  
 

 
 
 
 

”.  

Pada halaman 36, 37, 38, dan 39, penyajian sifat-sifat logaritma seharusnya 

dilengkapi dengan syarat “Jika       bilangan real positif dan    , maka …” dan 

khusus untuk sifat 4, seharusnya dilengkapi dengan syarat “Jika       bilangan real 

positif                , maka…”, serta pada sifat 5 i), seharusnya 

dilengkapi dengan syarat “Jika       bilangan real positif            , maka 

…”. Pada halaman 8, terdapat soal latihan yang kurang akurat, yaitu pada latihan 3 

(nomor 2), dimana pada penulisan panjang sisi hanya ditulis      cm,      cm, 

     cm. Seharusnya, ditulis panjang sisi      cm, panjang sisi      cm, 

dan panjang sisi      cm. Begitu juga pada halaman 15 latihan 5 (nomor 6) 

terdapat kesalahan pada        cm dan      cm. Soal pada latihan 4 (nomor 

5b) halaman 11 tidak akurat karena tidak dapat dibuktikan bahwa 



81 

 

 
 

                           . Seharusnya, soal tersebut diperbaiki 

menjadi                              sehingga menjadi akurat. 

Soal pada latihan 9 (nomor 4b) halaman 31 juga tidak akurat karena soal 

            
 

 

 

  tidak dapat ditunjukkan bahwa   
 

 
  . Soal akan menjadi 

akurat apabila diganti menjadi             
 

 

 

  . Pada halaman 42, soal latihan 

11 (nomor 5 b), yaitu  
     
 

     

 tidak dapat diselesaikan. Soal tersebut seharusnya 

diperbaiki menjadi  
     
 

     

. Pada halaman 51 latihan 14 nomor 4, terdapat kesalahan 

pada “lingkaran dengan jari-jari      cm”. Seharusnya, “lingkaran dengan panjang 

jari-jari      cm”. Halaman 51 latihan 14 nomor 5 dan 6, terdapat pula kesalahan 

pada keterangan “   jari-jari bidang alas”. Seharusnya, “   panjang jari-jari bidang 

alas”. 

Pada bab 2 halaman 61 terdapat penjelasan gambar yang kurang akurat, yaitu 

gambar 2-5 (b) yang merupakan fungsi  , tetapi pada keterangan gambar ditulis 

fungsi  . Pada halaman 67, contoh soal 3 kurang akurat karena pada jawaban contoh 

soal 3 a) tahap ke-3, sketsa grafik fungsi kuadrat dilukiskan pada gambar 2-9a, tetapi 

di buku tersebut dituliskan pada gambar 2-8a. Pada halaman 75 latihan 5 nomor 4, 

terdapat kesalahan yang menuliskan “jumlah kedua sisi siku-sikunya sama dengan  

   cm”. Seharusnya, di buku ditulis “jumlah kedua panjang sisi siku-sikunya sama 
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dengan     cm”. Pada halaman 105, terdapat soal kompetensi yang tidak akurat, yaitu 

soal nomor 3 dan 5. Pada soal nomor 3, ketidakakuratan karena dalam soal ditulis 

“luas suatu pekarangan yang berbentuk empat persegi panjang adalah       ”. 

Seharusnya, soal tersebut ditulis “luas suatu pekarangan yang berbentuk persegi 

panjang adalah       ” supaya lebih akurat. Pada soal nomor 5, antara kalimat 

kedua dan ketiga tidak konsisten sehingga sulit dipahami. 

Pada bab 3 halaman 140 contoh soal 13 b), antara soal dengan tafsiran yang 

diberikan terhadap hasil yang diperoleh berbeda. Di buku tersebut, dalam soal tertulis 

    

   
  , tetapi pada tafsiran hasil ditulis 

    

   
  . Seharusnya, pada tafsiran juga 

ditulis 
    

   
   supaya lebih konsisten. Pada halaman 117, latihan 2 soal nomor 4, 

petunjuk soal nomor 4 mengarahkan untuk mengerjakan soal 2c) dan 2d) padahal 

seharusnya soal 4c) dan 4d). Pada halaman 132, petunjuk soal nomor 3 latihan 8 juga 

tidak akurat. Petunjuk soal nomor 3 menuliskan      m/detik. Seharusnya, 

       m/detik. Pada halaman 145, kompetensi soal nomor 4 pada buku tertulis 

“Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah         dan       

  . Jika diberikan subsidi     per unit, tentukanlah keseimbangan setelah 

pemberian subsidi”. Soal tersebut tidak akurat, seharusnya “Fungsi permintaan dan 

penawaran suatu barang adalah         dan         . Jika diberikan 

subsidi   Rp 2,00 per unit, tentukanlah harga keseimbangan setelah pemberian 

subsidi!”. Pada halaman 145, kompetensi soal nomor 5 tidak diberi keterangan apa itu 

variabel   dan variabel  . Selain itu, soal nomor 5b), tertulis “pajak 2 per unit” yang 
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seharusnya ditulis “pajak Rp 2,00 per unit”. Begitu juga soal nomor 5c), tertulis “Jika 

diberi subsidi 3 per unit, tentukanlah keseimbangan”. Seharusnya, soal tersebut ditulis 

“Jika diberi subsidi Rp 3,00 per unit, tentukanlah titik keseimbangan!”. Pada 

kompetensi soal nomor 7, tertulis “biaya variabel per unit Rp500”. Seharusnya, dalam 

buku diperbaiki menjadi “biaya produksi variabel per unit Rp 500,00”. 

Untuk bab 4, materi yang disajikan sudah akurat. Namun, dalam bab ini 

memuat notasi yang kurang tepat pada halaman 199, yaitu    bukan    yang 

seharusnya ditulis    . 

Pada bab 5 halaman 248 contoh soal 32 dan halaman 264 soal nomor 3, 

terdapat gambar yang tidak akurat, yaitu pada gambar segitiga dengan titik sudut   

dan titik sudut  , sedangkan satu titik sudut yang lain tidak diberi nama. Pada 

halaman 204 dan 206, penjelasan “   jari-jari lingkaran” seharusnya ditulis “   

panjang jari-jari lingkaran”. Pada halaman 253 contoh soal 36 terdapat pula kesalahan 

pada “lingkaran yang berjari-jari   cm”. Seharusnya, “lingkaran dengan panjang jari-

jari   cm”. Pada halaman 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 254, 

257, 258, 259 terdapat penulisan sisi-sisi  ,  , dan  . Hal ini tidak akurat karena  ,  , 

dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, sisi  , 

sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . Pada halaman 255 

terdapat kesalahan pada penulisan panjang sisi, yaitu      cm,      cm. 

Seharusnya, dalam buku ditulis panjang sisi      cm dan panjang sisi      cm. 

Pada halaman 246 dan 252, terdapat penjelasan yang kurang tepat, yaitu dalam 
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menuliskan garis      dan garis      karena garis memiliki panjang yang tidak 

terbatas. Seharusnya, pada buku ditulis panjang ruas garis      dan panjang ruas 

garis     . Selain itu, pada penomoran soal latihan 9 halaman 237 terdapat 

kesalahan karena menuliskan nomor 6 setelah nomor 4 sehingga tidak ada soal nomor 

5. 

Pada bab 6 halaman 275, buku memuat penjelasan yang tidak akurat, yaitu 

penjelasan dalil 6, dimana pada gambar 6-13 (b) tidak dilukis garis   (halaman 275). 

Untuk halaman 306 dan 307, pada prosedur atau algoritma dalam menentukan sudut 

antara bidang   dan bidang   yang berpotongan, sudut antara bidang      dan 

bidang      yang berpotongan, dan sudut antara bidang     dan bidang     yang 

berpotongan, ketidakakuratan terletak pada penulisan garis   , garis   , garis   , 

garis   , dan garis    karena garis memiliki panjang tidak terbatas dan biasanya 

dilambangkan dengan huruf kecil. Seharusnya, kata “garis” diganti dengan “ruas 

garis” karena ruas garis merupakan wakil dari garis yang memiliki panjang terbatas. 

Kesalahan dalam penulisan ruas garis ini terletak pula pada halaman 286 soal latihan 

4 nomor 2, 3, 4, halaman 289 contoh soal 5, halaman 291 latihan 5 nomor 2, 3, 5b, 

7b, 8, 10, halaman 294 contoh soal 8, halaman 297 latihan 6 nomor 1, 2, 3, halaman 

300 contoh soal 10, halaman 300 latihan 7 nomor 1, 3a, penjelasan halaman 302, 

halaman 303 contoh soal 11, halaman 310 latihan 9 nomor 5, 8, 9, dan kompetensi 

halaman 313. Selain itu, terdapat juga kesalahan pada penulisan panjang ruas garis, 

misalnya       cm. Penulisan yang benar adalah panjang ruas garis       cm. 
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Untuk soal latihan 5 nomor 8 a(iii) dan a (vi) halaman 292 juga tidak akurat karena  

BCGH dan BCGE tidak membentuk suatu bidang dalam kubus ABCD.EFGH. 

Pada sub aspek penalaran dan pembuktian, buku teks sudah menyajikan 

materi secara runtut (tahap demi tahap) dan kesimpulan diambil dari fakta atau data 

sebelumnya. Pada sub aspek ini, buku memperoleh presentase skor rata-rata 81,74% 

dan termasuk dalam kriteria baik. Namun, pada bab 1 buku belum menyajikan 

pembuktian sifat-sifat pangkat logaritma serta pada bab 6 seharusnya disajikan 

dahulu materi mengenai proyeksi sebelum menyampaikan materi jarak. Selain itu, 

terdapat pula kesimpulan yang tidak diambil dari fakta atau data sebelumnya, yaitu 

pada bab 1 halaman 7, 8, 13, 16, 17, 20, 28, 36, 37, 38, 39, bab 2 halaman 69, 70, 87, 

bab 3 halaman 110, 111, 114, 115, bab 4 halaman 155, 158, 161, 164, 168, dan bab 5 

halaman 233, 234. 

Pada sub aspek pemecahan masalah, buku teks termasuk dalam kriteria baik 

dengan persentase skor rata-rata 79,90%. Penyajian materi sudah memuat strategi-

strategi yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin, 

tetapi pada bab 3, 4, dan 6 strategi yang diberikan masih kurang memenuhi. Untuk 

soal-soal, pada bab 4 dan 6 soal non-rutin yang disajikan dalam jumlah yang kurang 

memadai dan konteks yang kurang bervariasi.  

Untuk sub aspek komunikasi, buku teks termasuk dalam kriteria cukup baik 

dengan persentase skor rata-rata 63,49%. Tugas atau kegiatan yang disajikan pada 

buku ini secara umum hanya mendorong peserta didik untuk mencari dan 

mengkomunikasikan ide mereka secara tertulis, sementara kegiatan yang mendorong 
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peserta didik untuk mengkomunikasikan ide secara lisan belum terlihat di semua bab, 

kecuali pada bab 3 terdapat aktivitas yang mendorong peserta didik untuk mencari 

informasi secara lisan melalui wawancara. 

Pada sub aspek keterkaitan (connection), buku memperoleh kriteria sangat 

baik dengan persentase skor rata-rata 91,54%. Dalam sub aspek ini, penyampaian 

materi sudah dihubungkan dengan bab atau bagian lain dari matematika, ilmu lain, 

ataupun kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada bab 4 dan 6 masih sedikit sekali 

materi yang dikaitkan dengan ilmu lain. Sementara untuk hubungan antar konsep 

matematika dengan kehidupan sehari-hari, materi bab 6 kurang mengaitkan konsep 

dengan pengalaman sehari-hari. 

Pada sub aspek penyajian/representasi, buku memperoleh persentase skor rata-

rata dengan kriteria sangat baik, yaitu 96,83%. Dalam buku ini, bab sudah 

menjelaskan pengaitan konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. Namun, pada bab 1, penyampaian konsep logaritma belum memanfaatkan 

cerita atau ilustrasi, gambar, skema, atau grafik. 

Pada sub aspek kompetensi dalam kurikulum, persentase skor rata-rata yang 

diperoleh 78,83% dengan kriteria baik. Materi pada masing-masing bab sudah 

memuat tugas atau proyek yang menunjang terbentuknya kompetensi yang dituntut 

kurikulum, tetapi pada bab 2 belum ada tugas atau proyek mengenai materi definit 

positif dan definit negatif fungsi kuadrat. Selain itu, pada bab 4 juga belum memuat 

tugas mengenai materi kontradiksi serta bab 5 belum memuat tugas mengenai materi 

persamaan trigonometri sederhana. Kegiatan peserta didik yang disajikan rata-rata 
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kurang bervariasi, hanya sekedar mengerjakan soal latihan dan aktivitas peserta didik. 

Selain itu, penilaian dari guru juga menitikberatkan pada indikator ketiga, yaitu 

kesesuaian waktu. Menurut guru, pada bab 1 dan 3 memuat kegiatan dalam jumlah 

lebih banyak sehingga kurang sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Hal ini 

belum dilihat secara rinci oleh penilai 1 dan penilai 3 ketika penilaian sebab tidak 

terjun langsung dalam pembelajaran di sekolah. 

Pada sub aspek materi tidak tumpang tindih, buku teks memperoleh 

persentase skor rata-rata 97,35% dengan kriteria sangat baik. Materi yang diuraikan 

dalam buku tidak diulang-ulang secara berlebihan, contoh yang diuraikan bervariasi, 

dan soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi, 

kecuali pada bab 4 yang memuat soal-soal dengan tingkat kesulitan yang kurang 

bergradasi. 

Untuk sub aspek soal-soal kontekstual, semua bab sudah disediakan 

contextual problem baik pada awal bab sebagai pemicu maupun di tengah bab untuk 

memotivasi. Sementara itu, contextual problem di akhir bab kurang dimunculkan 

dalam bentuk soal aplikasi pada bab 4 dan bab 6. Perolehan persentase skor rata-rata 

pada sub aspek ini termasuk dalam kriteria sangat baik, yaitu 92,06%. 

4.3.2 Persentase Skor Buku Teks Matematika Pada Aspek Penyajian 

Berdasarkan Gambar 4.2 pada hasil penelitian, terlihat bahwa sub aspek 

tujuan buku teks memperoleh persentase skor rata-rata dengan kriteria kurang baik, 

yaitu 50,00%. Setiap bab dalam buku ini belum menyebutkan tujuan pembelajaran 
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secara eksplisit sehingga peserta didik tidak dapat memahami tujuan pembelajaran 

bab yang akan mereka pelajari. Untuk urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal sudah 

mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit). Akan tetapi, pada bab 2 tidak 

ada uraian mengenai materi definit positif dan definit negatif pada fungsi kuadrat, 

pada bab 4 tidak ada uraian mengenai materi kontadiksi, serta pada bab 5 tidak ada 

uraian mengenai konsep persamaan trigonometri sederhana yang merupakan bagian 

dari materi pokok sehingga tujuan bab tersebut kurang dapat terpenuhi. 

Pada sub aspek materi prasyarat, di setiap awal uraian bab, peserta didik tidak 

diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang 

dibutuhkan untuk memahami bab dan tidak disediakan soal-soal tentang topik yang 

lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. Pada sub aspek 

materi prasyarat, perolehan persentase skor rata-rata termasuk dalam kriteria tidak 

baik, yaitu 14,29%. 

Sub aspek perkembangan teknologi memperoleh skor rata-rata 30,16% dan 

termasuk dalam kriteria tidak baik. Penyajian bab dalam buku ini belum semuanya 

melibatkan produk teknologi baik kalkulator maupun komputer. Dalam buku ini, 

penyajian bab yang menggunakan produk teknologi hanya terdapat pada materi bab 

5, yaitu penggunaan kalkulator untuk menjawab soal secara informal. Pada bab 1 dan 

6, dalam sebuah soal disarankan menggunakan kalkulator, tetapi hanya untuk mencari 

nilai pendekatan desimal. 

Untuk sub aspek hands on activity diperoleh skor rata-rata 85,71% dengan 

kriteria sangat baik. Setiap bab dalam buku teks sudah menyajikan hands on activity 
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yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui Aktivitas, kecuali 

pada bab 1 tidak disajikan kegiatan hands on activity. 

Pada sub aspek kebermaknaan (meaningfull) dan manfaat (useful), persentase 

skor rata-rata yang diperoleh termasuk dalam kriteria sangat baik, yaitu 93,65%. 

Penyajian bab sudah menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik, menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian lain dari 

matematika, dan menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam sub 

topik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun pada kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi, pada bab 6, materi kurang memanfaatkan konsep geometri 

pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun  kehidupan sehari-hari. 

Indikator pada sub aspek proses pembentukan pengetahuan sudah terpenuhi 

dengan perolehan skor rata-rata 69,61% dan termasuk dalam kriteria baik. Penyajian 

pada setiap bab kurang menekankan kegiatan eksplorasi, observasi, inkuiri, 

investigasi, dan konjektur. Pada buku ini, penyajian materi yang memuat proses 

pembentukan pengetahuan hanya terletak pada Aktivitas. Sementara itu, kegiatan 

yang banyak ditemui dalam penyajian materi di buku ini adalah generalisi melalui 

simpulan-simpulan dan soal-soal yang menyangkut apliksi. 

Pada sub aspek mendorong peserta didik supaya terikat dan tertarik pada 

matematika, penyajian bab sudah memotivasi peserta didik untuk terikat dalam 

mencapai tujuan (termasuk didalamnya soal-soal kontekstual dan menantang), 

menentukan strategi penyelesaian, dan menentukan generalisasi atau perluasan dan 

kesimpulan. Akan tetapi, pada bab 6 soal-soal kontekstual dan menantang tidak 
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banyak disajikan. Dalam sub aspek ini, perolehan persentase skor rata-rata buku 

termasuk dalam kriteria sangat baik, yaitu 96,83%. 

Untuk sub aspek rangkuman, evaluasi mandiri, dan refleksi, diperoleh skor 

rata-rata 23,81% dan termasuk dalam kriteria tidak baik. Setiap bab dalam buku teks 

ini tidak menyajikan rangkuman, evaluasi mandiri di bagian akhir bab, dan contoh 

tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa 

yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat oleh peserta didik. Evaluasi pada 

buku ini hanya terdapat pada uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku yang 

memuat soal-soal ulangan umum dan tidak disertai kunci jawaban. 

Sub aspek penyajian dapat dipahami peserta didik termasuk dalam kriteria 

sangat baik dengan persentase skor rata-rata 88,89%. Penyajian pada setiap bab sudah 

menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta 

didik untuk memahami materi serta menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, 

atau tabel yang jelas dan tepat. Namun, pada bab 2 halaman 61 terdapat gambar yang 

tidak tepat, yaitu gambar 2-5 (b) yang merupakan fungsi  , tetapi pada keterangan 

gambar ditulis fungsi  . 

Untuk bab 4 halaman 162, memuat notasi yang kurang tepat pada halaman 

199, yaitu “   bukan   ” yang seharusnya ditulis “   ”. Pada bab 5 halaman 248 

contoh soal 32 dan halaman 264 soal nomor 3, terdapat gambar yang tidak akurat, 

yaitu gambar segitiga yang titik sudutnya hanya titik   dan titik  , sedangkan satu 

titik yang lain tidak diberi nama. Pada halaman 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
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247, 248, 249, 251, 254, 257, 258, 259 ditulis sisi-sisi  ,  , dan  . Hal ini tidak tepat 

karena  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . 

Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . 

Selanjutnya, pada bab 6 terdapat penyajian gambar yang tidak tepat, yaitu pada 

gambar 6-13 (b) halaman 275 karena tidak dilukis garis  . 

Pada sub aspek kumpulan rumus diperoleh persentase skor rata-rata 67,72% 

dan termasuk dalam kriteria baik. Penyajian rumus sudah diawali dan diakhiri dengan 

penjelasan. Namun, pada buku ini, pernyataan bahwa permasalahan atau persoalan 

open ended belum ditekankan di setiap bab. Selain itu, dalam buku teks masih 

terdapat  beberapa rumus yang tidak diawali dengan penjelasan, yaitu pada bab 1 

halaman 7, 8, 13, 14, 16, 28, 29, 36, 37, 38, 39, bab 2 halaman 69, 70, 87, bab 3 

halaman 110, 111, 114, 115, 122, dan bab 5 halaman 233. Seharusnya, penyajian 

rumus diawali dengan penjelasan sehingga peserta didik mengetahui bagaimana 

proses memperoleh rumus atau kesimpulan tersebut. 

Pada sub aspek penyajian dan penulisan konsep, ide, istilah, rumus, definisi, 

dan teorema penting secara jelas, buku termasuk dalam kriteria baik dengan 

persentase skor rata-rata 80,95%. Dalam penyajian buku ini, masih terdapat definisi, 

teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya yang tidak ditulis dengan huruf 

tebal atau diberi highlight, yaitu pada bab 1 halaman 22 (algoritma), bab 2 halaman 

72 (algoritma), bab 3 halaman 119 (sifat) dan halaman 141 (algoritma), bab 5 

halaman 232  (rumus) dan halaman 237, 260 (algoritma), serta pada bab 6 halaman 
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277, 287, 292, 293, 294, 298, 301, 305 (algoritma). Mengenai tata letak, buku sudah 

memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia, tetapi pada semua 

bab masih terdapat awal paragraf yang letaknya tidak menjorok. Selain itu, pada bab 

1 halaman 33 terdapat tabel logaritma yang diletakkan terpisah halaman dengan 

keterangan tabel tersebut. Pada bab 4 halaman 175 dan 179 terdapat tabel kebenaran 

yang diletakkan terpisah halaman dengan keterangannya. Begitu juga pada bab 5 

halaman 209 dan 223 terdapat gambar yang diletakkan terpisah halaman dengan 

keterangannya. Selanjutnya, pada bab 6 halaman 270, 273, 278, 280, 282, 294, dan 

299 terdapat gambar yang diletakkan terpisah halaman dengan keterangan gambar. 

Sementara itu, untuk penyajian materi sudah memberikan ilustrasi yang relevan 

sehingga nyaman untuk dibaca. 

Pada sub aspek memperhatikan kode etik, tata krama, hak cipta, dan gender, 

buku memperoleh skor rata-rata 100% dengan kriteria sangat baik. Secara umum, 

penyajian bab pada buku tidak melanggar kode etik, tata krama, dan menempatkan 

salah satu gender unggul tehadap gender lain.   

4.3.3 Persentase Skor Buku Teks Matematika Pada Aspek Bahasa 

Berdasarkan Gambar 4.3 pada hasil penelitian, terlihat bahwa pada sub aspek 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, buku teks memperoleh persentase 

skor rata-rata dengan kriteria baik, yaitu 71,43%. Secara umum, setiap bab sudah 

menggunakan struktur kalimat dan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

serta kaidah paralelisme yang benar. Namun, pada bab 1 terdapat struktur kalimat 

yang tidak sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, yaitu pada halaman 3, kalimat 
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setara menggunakan kata “dengan” dua kali. Seharusnya, kata “dengan” cukup ditulis 

satu kali dalam kalimat setara. Pada halaman 5, kalimat pertama dalam uraian materi 

bentuk akar pada paragraf pertama seharusnya tidak perlu ditambahkan kata “pula” 

sehingga kalimat menjadi lebih efektif. Selain itu, pada halaman 31, terdapat kata 

“sehingga” di awal kalimat. Seharusnya, kata “sehingga” tidak diletakkan di awal 

kalimat.  

Pada bab 1 dalam buku ini terdapat kata yang tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia, yaitu pada halaman 6, terdapat kata “tergantung” yang seharusnya 

ditulis “bergantung”. Pada halaman 7, kata “perkataan” dalam kalimat “Dengan 

perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi kalimat “Dengan 

kata lain,”. Pada halaman 49, kata “untuk” yang ke dua, dalam kalimat pertama 

uraian materi pemangkatan dan penarikan akar bilangan seharusnya diganti dengan 

kata “dalam” sehingga kalimat lebih efektif. Untuk penggunaan kaidah paralelisme, 

pada halaman 16 paragraf pertama, antara kalimat pertama dan ke dua seharusnya 

disambung karena masih dalam satu paragraf. Terdapat pula sebuah paragraf yang 

hanya terdiri atas satu kalimat pada halaman 22 dan 29. Berdasarkan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, minimal terdiri atas dua kalimat dalam satu paragraf. 

Pada bab 2 halaman 72, terdapat kalimat setara yang menggunakan kata 

“dalam” sebanyak dua kali. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali. Pada 

halaman 55, terdapat kata “tergantung” yang seharusnya ditulis “bergantung”. Untuk 

penggunaan kaidah paralelisme, pada halaman 97 paragraf pertama, antara kalimat ke 

dua dan ke tiga seharusnya disambung karena masih dalam satu paragraf. Terdapat 
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pula sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat pada halaman 58, 59, dan 

88. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal terdiri atas 

dua kalimat dalam satu paragraf. 

Selanjutnya, pada bab 3 halaman 118, kalimat kedua pada paragraf pertama 

seharusnya tidak perlu ditambahkan kata “selanjutnya” sehingga kalimat menjadi 

lebih efektif. Pada halaman 126 dan 141, terdapat kalimat setara yang menggunakan 

kata “dalam” sebanyak dua kali. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali. 

Pada halaman 126 terdapat kalimat “ Berapa harga untuk sebuah buku tulis dan harga 

untuk sebuah pensil?”. Seharusnya, kalimat tersebut ditulis “Berapa harga untuk 

sebuah buku tulis dan sebuah pensil?”. 

Untuk penggunaan kata, pada bab 3 halaman 112, kata “diubah dulu” 

seharusnya ditulis “diubah terlebih dahulu”. Pada halaman 113, kata “bersesuaian” 

pada soal nomor 5 seharusnya diganti dengan kata “sesuai” dan halaman 118 terdapat 

kata “tergantung” yang seharusnya ditulis “bergantung”. Selanjutnya, pada halaman 

133 terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Berdasarkan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal terdiri atas dua kalimat dalam satu 

paragraf. 

Pada bab 4, struktur kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia, tetapi pada halaman 156, kalimat “Ada dua macam jenis disjungsi, 

yaitu disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif”. Kata “macam jenis” pada kalimat 

tersebut tidak efektif karena memiliki makna yang sama. Seharusnya, dipilih salah 

satu, yaitu macam atau jenis saja. Selain itu, kata “sebab” (halaman 156), “dan” 
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(halaman 156), “atau” (halaman 164, 168), “sehingga” (halaman 198, 199), dan 

“padahal” (halaman 199) tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Dalam penggunaan 

kata, masih terdapat kesalahan, yaitu pada halaman 173, kata “perkataan” dalam 

kalimat “Dengan perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi 

kalimat “Dengan kata lain,”. Pada halaman 194, kata “tergantung” seharusnya ditulis 

“bergantung”. Selanjutnya, pada halaman 201, kata “dan“ yang ke dua seharusnya 

diganti dengan kata “serta”. Untuk penggunaan kaidah paralelisme, pada halaman 

160, 171, 178, 185, dan 191, terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu 

kalimat. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar,  minimal terdiri 

atas dua kalimat dalam satu paragraf. 

Pada bab 5 halaman 260, terdapat kalimat setara yang menggunakan kata 

“dalam” sebanyak dua kali. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali. Kata 

yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi pada halaman 

204 masih terdapat kata yang kurang tepat, yaitu kata “dulu” yang seharusnya ditulis 

“dahulu”. Untuk penggunaan kaidah paralelisme, pada halaman 237 paragraf 

pertama, antara kalimat pertama dan kedua seharusnya disambung karena masih 

dalam satu paragraf. Terdapat pula sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu 

kalimat pada halaman halaman 222. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, minimal terdiri atas dua kalimat dalam satu paragraf. 

Pada bab 6 halaman 267, kalimat ketiga pada paragraf  keempat kurang efektif 

karena mengulang-ulang kata “yang”. Selain itu, terdapat pula sebuah paragraf yang 

hanya terdiri atas satu kalimat pada halaman 268. Dalam bab ini, kata yang digunakan 
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sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi pada halaman halaman 287 dan 

305, kata “Tetapi” pada awal kalimat seharusnya ditulis “Akan tetapi”. Selanjutnya, 

pada halaman 267, 273, 279, 298 terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas 

satu kalimat. 

Untuk sub aspek melibatkan kemampauan berpikir logis diperoleh skor rata-

rata 71,43% dengan kriteria baik. Secara umum, kalimat yang digunakan sudah 

mencerminkan cara berfikir logis. Namun, pada bab 1 ada beberapa kalimat yang 

kurang logis, yaitu pada halaman 8, 29, 34, 35, 42 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan kata “jika”. Pada halaman 28, 

47 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan 

kata “maka”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis apabila menggunakan kata 

“jika _, maka_”. Selain itu, pada halaman 45, 46 terdapat kalimat yang menggunakan 

kata “karena_, maka_”. Kalimat tersebut menjadi lebih logis apabila kata “maka” 

diganti dengan kata “sehingga”. 

Pada bab 2 ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 59 

terdapat kalimat yang menggunakan kata “oleh karena_, maka_”, halaman 61 

terdapat kalimat yang menggunakan kata “dalam hal demikian_, maka_”, halaman 

61, 87, 94 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi 

dengan kata “maka”, halaman 86, 87 terdapat kalimat yang menggunakan kata 

“karena_, maka_”, dan halaman 98 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, 

tetapi tidak diawali dengan kata “jika”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis 

apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. 
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Pada bab 3 ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 109 

terdapat kalimat yang menggunakan kata “dalam hal demikian_, maka_”, halaman 

124 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan 

kata “maka”, halaman 140 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi 

tidak diawali dengan kata “jika”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis apabila 

menggunakan kata “jika _, maka_”. Selain itu, pada catatan halaman 116, kalimat 

pertama dan kedua akan lebih logis apabila dihubungkan dengan kata “sehingga” 

bukan “Dalam hal demikian,”. 

Untuk bab 4, ada pula beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada 

halaman 152, 158, 195 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak 

dilengkapi dengan kata “maka”, halaman 157, 160, 164, 167 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “agar_, maka_”, dan halaman 194 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “oleh karena_, maka_”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis 

apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. Selain itu, pada halaman 165 dalam 

catatan terdapat kalimat yang tidak logis karena menggunakan kata “walaupun_, 

sebab_”. Seharusnya, kalimat tersebut menjadi lebih logis apabila tidak menggunakan 

kata “walaupun”. 

Pada bab 5 ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 207 

terdapat kalimat yang menggunakan kata “oleh karena_, maka_”, halaman 213, 214, 

218, 254 terdapat kalimat yang menggunakan kata “karena_, maka_”, dan halaman 

237 terdapat kalimat yang menggunakan kata “agar_, maka_”. Kalimat-kalimat 

tersebut akan lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. Selanjutnya, 
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pada bab 6 ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 285, 294, 

298 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan 

kata “jika” dan halaman 300 terdapat kalimat yang menggunakan kata “karena_, 

maka_”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, 

maka_”. 

Pada buku teks ini, sub aspek struktur kalimat sesuai dengan tingkat 

penguasaan bahasa peserta didik secara umum sudah terpenuhi dengan perolehan 

skor rata-rata 99,21% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Kalimat yang 

digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. Selain itu, 

buku juga menggunakan kalimat lengkap sesuai dengan tingkat perkembangan 

berfikir peserta didik SMA kelas X. 

Pada sub aspek penggunaan ejaan yang baku, buku teks ini termasuk dalam 

kriteria baik dengan perolehan persentase skor rata-rata 70,64%. Penggunaan tanda 

baca, penggunaan huruf kapital, dan pemenggalan kata masih terdapat banyak 

kesalahan. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca terdapat pada semua bab, seperti 

kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.), kalimat perintah 

yang tidak menggunakan tanda seru (!), sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda 

koma, setelah tanda titik dua (:) tidak menggunakan huruf kecil dalam penulisan kata 

di awal kalimat, kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak 

dilengkapi dengan tanda koma, dan penggunaan tanda hubung (-) di belakang angka 

yang menunjukkan sub bab yang seharusnya menggunakan tanda titik (.). Selain itu, 

pada semua bab kecuali pada bab 1 terdapat penggunaan tanda koma (,) sebelum kata 
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“sehingga”. Seharusnya, sebelum kata “sehingga” tidak perlu menggunakan tanda 

koma (,). 

Selain kesalahan yang telah disebutkan diatas, pada bab 1 kalimat kedua 

halaman 6, setelah kata “memakai” seharusnya tidak perlu menggunakan tanda titik 

dua (:). Pada bab 2 halaman 62, soal nomor 3, 4, 7 latihan 2 terdapat kalimat tanya 

yang tidak diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat keenam pada halaman 61 

menggunakan huruf kecil setelah tanda baca titik dan halaman 77 terdapat 

penggunaan tanda koma setelah kata “bahwa”. Pada bab 3 halaman 130, soal nomor 4 

latihan 7, kata “persatuan” pada kalimat “biaya produksi persatuan barang konstan” 

seharusnya ditulis “per satuan”. Untuk bab 4 terdapat penggunaan tanda baca yang 

salah, yaitu pada halaman 151, setelah kata “Namun” diberi tanda baca koma, tetapi 

pada kalimat tersebut tidak diberi tanda koma. Pada halaman 165 jawaban contoh 11, 

setelah kata “atau” seharusnya kata ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. 

Selain itu, pada soal 1c latihan 7 halaman 172, soal 5d latihan 9 halaman 179, soal 2h 

latihan 10 halaman 180, pernyataan (2) halaman 181, sebelum kata “tetapi” tidak 

diberi tanda baca koma. Seharusnya, sebelum kata “tetapi” diberikan tanda baca 

koma. Selanjutnya, pada bab 6 halaman 268 dan 284, setelah kata “Namun” dan 

“Dengan demikian” seharusnya diberi tanda baca koma. Kesalahan pemenggalan kata 

terdapat pada bab 2, 5, dan 6, yaitu kata “di antaranya” yang seharusnya ditulis 

“diantaranya”. 

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku, kecuali 

pada bab 2, 3, dan 5. Pada bab 2 dan 3 terdapat kesalahan dalam penulisan simbol 
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mata uang, misalnya Rp10.000.000, seharusnya ditulis Rp 10.000.000,00 (Waridah: 

43). Pada bab 5 masih ada kesalahan, yaitu pada penulisan sisi  , sisi  , dan sisi  . 

Dalam hal ini,  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan 

sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . 

Pada sub aspek komunikatif diperoleh skor 100% dengan kriteria sangat baik. 

Kalimat sudah menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta didik dan 

istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik.  

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 yang 

disajikan pada hasil penelitian, dapat dilihat bahwa perolehan skor rata-rata buku 

pada sub aspek komunikasi, sub aspek tujuan, sub aspek materi prasyarat, sub aspek 

perkembangan teknologi, dan sub aspek rangkuman, evaluasi mandiri, dan refleksi 

belum memenuhi kriteria baik. Perolehan skor rata-rata buku pada aspek materi 

85,66%, pada aspek penyajian 66,80%, dan 82,54% pada aspek bahasa. Perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Berdasarkan data tersebut, perolehan skor rata-rata pada aspek materi, aspek 

penyajian, dan aspek bahasa menurut ketiga penilai sudah lebih dari 65% atau sudah 

memenuhi kriteria baik. Dengan demikian, buku teks yang dianalisis sudah 

memenuhi standar aspek materi, aspek penyajian, dan aspek bahasa menurut BSNP. 

4.3.4 Persentase Skor Buku Teks Matematika Berdasarkan Materi Pokok  

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 pada hasil penelitian, materi pokok yang 

disajikan buku teks matematika rata-rata memiliki kualitas baik. Pada materi pokok 
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aljabar diperoleh persentase skor rata-rata 77,23% dengan kriteria baik. Materi pokok 

logika memperoleh skor rata-rata 75,72% dan termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

materi pokok trigonometri, buku teks yang dianalisis termasuk dalam kriteria baik 

dengan skor rata-rata 79,81%. Selanjutnya, pada materi pokok geometri diperoleh 

skor rata-rata 73,15% dengan kriteria baik.  

Dari keempat materi pokok kelas X tersebut, rata-rata skor tertinggi 79,81% 

diperoleh pada materi pokok trigonometri dan rata-rata skor paling rendah 73,15% 

terdapat pada materi pokok geometri. Pada materi pokok geometri, perolehan skor 

yang rendah terdapat pada sub aspek materi prasyarat, sub aspek perkembangan 

teknologi, dan sub aspek rangkuman, evaluasi mandiri, dan refleksi. Pada sub aspek 

materi prasyarat, di awal uraian bab, peserta didik tidak diingatkan tentang 

kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami 

bab dan tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk 

mempelajari materi yang akan dibahas.  

Pada sub aspek perkembangan teknologi, penyajian belum melibatkan produk 

teknologi baik kalkulator maupun komputer. Dalam buku ini, penyajian bab yang 

menggunakan produk teknologi hanya terdapat pada materi bab 5, yaitu penggunaan 

kalkulator untuk menjawab soal secara informal. Untuk sub aspek rangkuman, 

evaluasi mandiri, dan refleksi, setiap bab dalam buku teks ini tidak menyajikan 

rangkuman, evaluasi mandiri di bagian akhir bab, dan contoh tentang refleksi atau 

meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami 

melalui tulisan yang dibuat oleh peserta didik. Evaluasi pada buku ini hanya terdapat 
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pada uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku yang memuat soal-soal 

ulangan umum dan tidak disertai kunci jawaban. 

Persentase perolehan skor rata-rata buku berdasarkan materi pokok, yaitu 

76,48%. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9. Berdasarkan data 

tersebut, rata-rata perolehan skor analisis berdasarkan materi pokok menurut peneliti 

dan dua penilai sudah lebih dari 65% atau sudah memenuhi kriteria baik. Dengan 

demikian, buku teks yang dianalisis sudah memuat materi pokok yang memenuhi 

standar aspek materi, penyajian, dan bahasa buku teks matematika menurut BSNP.
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BAB 5 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah  diuraikan dalam 

bab IV, analisis materi, penyajian, dan bahasa buku teks matematika kelas X yang 

berjudul Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono Wirodikromo 

terbitan Erlangga yang digunakan di Kabupaten Rembang tahun ajaran 2012/2013 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo terbitan Erlangga sudah memenuhi standar aspek materi, 

penyajian, dan bahasa buku teks matematika menurut BSNP. Hal ini 

ditunjukkan dengan perolehan rata-rata skor pada aspek materi 85,66%, 

aspek penyajian 66,80%, dan aspek bahasa 82,54%. Ketiga aspek tersebut 

masing-masing memperoleh skor rata-rata lebih dari 65% atau sudah 

memenuhi kriteria baik. 

(2) Buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo terbitan Erlangga sudah memuat materi pokok yang 

memenuhi standar aspek materi, penyajian, dan bahasa buku teks 

matematika menurut BSNP. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata 

skor pada materi pokok aljabar 77,23%, logika 75,72%, trigonometri 

79,81%, dan geometri 73,15%. Keempat materi pokok tersebut masing-
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masing memperoleh skor rata-rata lebih dari 65% sehingga sudah memenuhi 

kriteria baik. Rata-rata skor tertinggi diperoleh pada materi pokok 

trigonometri dan rata-rata skor paling rendah pada materi pokok geometri. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut. 

(1) Buku Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X karangan Sartono 

Wirodikromo terbitan Erlangga dapat digunakan sebagai sumber belajar 

dalam  pembelajaran matematika di SMA kelas X karena sudah memenuhi 

standar aspek materi, penyajian, dan bahasa buku teks matematika 

menurut BSNP serta memuat materi pokok yang memenuhi ketiga aspek 

standar tersebut.  

(2) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis buku teks 

matematika lain yang digunakan di Kabupaten Rembang. Hal itu 

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas buku teks matematika yang 

digunakan di sekolah.  
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Lampiran 1.  

Daftar Buku Matematika SMA Kelas X di Kabupaten Rembang 

 

No Nama Sekolah 

Buku Matematika yang Digunakan 

Judul Buku 
Pengarang 

Buku 
Penerbit Buku 

1 SMA NEGERI 

1 KRAGAN 

Matematika SMA 

Kelas X 
Marwanta dkk Yudhistira  

2 SMA NEGERI 

1 LASEM 

Matematika SMA 

Kelas X 
Marwanta dkk Yudhistira  

3 SMA NEGERI 

1 PAMOTAN 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

Star Idola (LKS) 
Sumiyanto dan 

Supriyanto 

Putra 

Kertonatan 

4 SMA NEGERI 

1 REMBANG 

Matematika 

Bilingual untuk 

SMA/MA  

Suwah 

Sembiring dkk 
Yrama Widya 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

5 SMA NEGERI 

2 REMBANG 
Matematika SMA 

Kelas X 
Marwanta dkk Yudhistira  

6 SMA NEGERI 

3 REMBANG 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

 Quality Matematika 

Untuk SMA/MA 

(LKS) 

Vivi Purnama 

Dewi, dkk 
Trijaya Utama 

7 SMA NEGERI 

1 SALE 

Matematika SMA 

Kelas X 
Marwanta dkk Yudhistira  

Star Idola (LKS) 
Sumiyanto dan 

Supriyanto 

Putra 

Kertonatan 

8 SMA NEGERI 

1 SULANG 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

Buku Kerja Siswa 

Matematika 

SMA/MA Kelas X 

Semester 1 Muslih 

Tim MGMP 

Matematika 

Kabupaten 

Rembang 
Buku Kerja Siswa 

Matematika 

SMA/MA Kelas X 
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Semester 2 

9 SMA NEGERI 

1 SUMBER 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

10 SMA AL 

YAQIN SLUKE 

Matematika SMA 

Kelas X 
Marwanta dkk Yudhistira  

11 SMA ISLAM 

AL-KAMAL 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

12 SMA KARTINI 

REMBANG 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

Kreatif Matematika 

SMA/MA Kelas X 

(LKS) 

M. Rifan Viva Pakarindo 

13 SMA 

MUHAMMADI

YAH LASEM 

Perspektif 

Matematika untuk 

Kelas X SMA dan 

MA 

Rosihan Ary Y 

dan 

Indriyastuti 

Tiga Serangkai 

Pustaka 

Mandiri 

14 SMA SANTA 

MARIA 

Matematika Jilid 1 

untuk SMA Kelas X 

Sartono 

Wirodikromo 
Erlangga 

Buku Kerja Siswa 

Matematika 

SMA/MA Kelas X 

Semester 1 
Muslih 

Tim MGMP 

Matematika 

Kabupaten 

Rembang 

Buku Kerja Siswa 

Matematika 

SMA/MA Kelas X 

Semester 2 
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Lampiran 2 

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 

Kelas X, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

1. Memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

bentuk pangkat, akar, dan 

logaritma 

 

1.1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan 

logaritma 

1.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, 
dan logaritma  

2.  Memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

fungsi, persamaan dan 

fungsi kuadrat serta 

pertidaksamaan kuadrat  

 

2.1 Memahami konsep fungsi  

2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana 

dan fungsi kuadrat 

2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang 

persamaan dan pertidaksamaan kuadrat  

2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan yang berkaitan dengan 

persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 

2.5 Merancang model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan persamaan dan/atau 

fungsi kuadrat 

2.6 Menyelesaikan model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan persamaan 

dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya 
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3. Memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dan pertidaksamaan satu 

variabel  

 

3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan 

sistem persamaan campuran linear dan 

kuadrat dalam dua variabel 

3.2 Merancang model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linear 

3.3 Menyelesaikan model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan penafsirannya  

3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel 

yang melibatkan bentuk pecahan aljabar 

3.5 Merancang model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu 

variabel  

3.6 Menyelesaikan model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan 

pertidaksamaan satu variabel dan 

penafsirannya 
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Kelas X, Semester 2 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

Logika  

4. Menggunakan logika 

matematika dalam 

pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan 

pernyataan majemuk dan 

pernyataan berkuantor 

 

 

4.1 Memahami pernyataan dalam matematika 

dan ingkaran atau negasinya 

4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu 

pernyataan majemuk dan pernyataan 

berkuantor 

4.3 Merumuskan pernyataan yang setara 

dengan pernyataan majemuk atau 

pernyataan berkuantor yang diberikan 

4.4 Menggunakan prinsip logika matematika 

yang berkaitan dengan pernyataan 

majemuk dan pernyataan berkuantor 

dalam penarikan kesimpulan dan 

pemecahan masalah 

 

Trigonometri  

5. Menggunakan 

perbandingan, fungsi, 

persamaan, dan identitas 

trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

 

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri 

5.2 Merancang model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya 
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Geometri 

6. Menentukan kedudukan, 

jarak, dan besar sudut yang 

melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi 

tiga 

 

6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga 

6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan 

dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 

tiga 

6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan 

bidang dan antara dua bidang dalam 

ruang dimensi tiga 
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Lampiran 3 

ANGKET 

 PENGGUNAAN BUKU MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SMA KELAS X DI KABUPATEN REMBANG 

 

Nama   :………………………………………………………….. 

Instansi  :………………………………………………………….. 

Buku mata pelajaran matematika yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

No Keterangan 
Kategori Buku 

Buku Teks Wajib (Buku Paket) Buku Penunjang Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

1 Judul    

2 Pengarang    

3 Penerbit    

4 
Alasan 

penggunaan 
 

  

5 
Kelebihan 

buku 
 

  

6 
Kekurangan 

buku 
 

  

 

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………
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Lampiran 4 

PEDOMAN LEMBAR PENILAIAN BUKU TEKS MATEMATIKA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

  

Pedoman penilaian ini disadur berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas (Pusat Perbukuan Depdiknas). Pedoman penilaian ini diharapkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai acuan kerja 

dalam melaksanakan proses penilaian buku teks pelajaran matematika pada aspek materi, penyajian, dan bahasa. Instrumen yang digunakan 

dalam penilaian buku teks pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

Format penilaian kuantitatif dalam bentuk pemberian skor 1, 3, 5, atau 7 pada aspek materi dan penyajian. 

Pada setiap indikator pada format ini, penilai diminta memberikan skor dengan aturan sebagai berikut. 

a. Skor 7 : jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai memperlihatkan (nomor halaman buku) indikator 

yang dimaksud. 

b. Skor 5 : jika lebih dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. 

c. Skor 3 : jika kurang dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. 

d. Skor 1 : jika makna dari kata kunci tidak ditemukan dan penilai dapat mengusulkan saran untuk perbaikan. 
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Judul buku :  

Pengarang :  

Penerbit  :  

Penilai  :  

  

A. ASPEK MATERI 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Kelengkapan 

Materi 
a1. Materi memuat konsep.        

a2.  Materi memuat definisi.        

a3.  Materi memuat prosedur/algoritma.        

a4.  Materi memuat teorema/sifat-sifat.        

b1  Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep.        

b2  Materi memuat soal-soal latihan yang menunjang konsep.        

c. Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Keakurasian 

materi 
a1.  Materi memuat konsep secara akurat.        

a2.   Materi memuat definisi secara akurat.        

a3.   Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat.        

a4.   Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat.        

a5.   Materi memuat simbol dan notasi secara akurat.        

b1   Materi memuat contoh soal yang akurat.        

b2   Materi memuat soal-soal latihan yang akurat.        

c.  Materi memuat penjelasan yang akurat.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Materi 

memunculkan 

aspek penalaran 

dan pembuktian 

a. Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap)        

b. Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Materi 

memunculkan 

aspek 

pemecahan 

masalah. 

a. Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan soal-soal non-rutin atau soal yang mendorong peserta didik untuk 

muncul dengan berbagai strategi penyelesaian. 

       

b. Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang 

memadai. 
       

c. Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Materi 

memunculkan 

aspek 

komunikasi. 

a. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara tertulis (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

       

b. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

       

c. Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan 

memperoleh informasi melalui gagasan lisan maupun tulisan. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Materi 

memunculkan 

aspek 

keterkaitan 

(connection). 

a. Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika.        

b. Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain.        

c. Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman 

sehari-hari. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian 

konsep-konsep 

diperjelas 

dengan gambar, 

tabel, skema, 

atau ilustrasi. 

a. Penyampaian memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. 
       

b. Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, 

gambar, tabel, skema, atau grafik. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Materi memuat 

kegiatan yang 

menunjang 

tujuan atau 

kemampuan 

(kompetensi) 

yang 

dirumuskan 

dalam 

kurikulum. 

a. Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang 

dituntut kurikulum. 
       

b. Materi memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi (misal: adanya eksperimen, 

investigasi, inkuiri, dll). 
       

c. Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang 

tersedia). 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Tidak tumpang 

tindih 

(overlap). 

a. Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan.        

b. Contoh yang diuraikan bervariasi.        

c. Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Soal-soal 

kontekstual. 
a. Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai pemicu.        

b. Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi.        

c. Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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B. ASPEK PENYAJIAN 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan a. Bab menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit dan tujuan tersebut dapat 

dipahami peserta didik. 
       

b. Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab 

(secara implisit). 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Bab 

menyebutkan 

materi dan 

kemampuan 

prasyarat yang 

telah dimiliki 

peserta didik 

(pre-

knowledge). 

a. Pada awal uraian bab (materi), peserta didik diingatkan tentang kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami bab 

dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

       

b. Pada awal bab disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar 

untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Penyajian bab 

melibatkan 

produk 

teknologi. 

a. Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer digunakan untuk observasi, 

eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau membantu 

menyelesaikan persoalan problem solving. 

       

b. Bab hanya menyarankan menggunakan produk teknologi, tetapi tidak 

memberikan contoh. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Menyajikan 

konsep-konsep 

matematika 

dengan 

melibatkan 

aspek motorik 

(hands on 

activity). 

a. Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak (seperti mengukur langsung, melipat, 

menggunting, mewarnai, menggunakan alat peraga). 

       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Penyajian bab 

menekankan 

kebermaknaan 

(meaningful) 

dan manfaat 

(useful). 

a. Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik, baik melalui penyajian bab terdahulu atau dari pengalaman sehari-hari. 
       

b. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian 

lain dari matematika. 
       

c. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep 

dalam sub topik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

pada kehidupan sehari-hari). 

       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Penyajian bab 

memunculkan 

proses pembentukan 

pengetahuan 

matematika melalui 

aktivitas: eksplorasi 

(menjelajah/mencari

-cari), observasi 

(mengamati), inkuiri 

(mencari tahu), 

investigasi 

(menyelidiki), 

konjektur 

(memberikan 

dugaan), 

generalisasi 

(memperumum), 

dan aplikasi 

(menerapkan). 

a. Penyajian memuat eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

b. Penyajian memuat observasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

c. Penyajian memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

d. Penyajian memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

e. Penyajian memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

f. Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
       

g. Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian bab 

memotivasi 

(mendorong) 

peserta didik 

supaya terikat 

(engaged) dan 

mendorong 

peserta didik 

untuk tertarik 

pada 

matematika. 

a. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan 

mempelajari lebih jauh (penyajian menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta 

didik, misalnya ada soal-soal kontekstual dan menantang). 

       

b. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi 

penyelesaian. 
       

c. Penyajian bab memotivasi (mendorong) peserta didik untuk terikat dalam 

menentukan generalisasi/perluasan dan kesimpulan. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Penyajian bab 

memotivasi 

peserta didik 

untuk membuat 

rangkuman, 

melakukan 

evaluasi 

mandiri, dan 

refleksi. 

a. Bab menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun 

rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 
       

b. Bab menyajikan evaluasi mandiri (kunci jawaban untuk sebagian soal, latihan 

soal yang menguji pemahaman menyeluruh, atau soal-soal ulangan umum) 
       

c. Bab memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat oleh 

peserta didik. 

       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Penyajian 

materi bab 

dapat dipahami 

oleh peserta 

didik 

(pertimbangan 

pakar). 

c. Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat 

membantu peserta didik untuk memahami materi. 
       

d. Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan 

tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Penyajian bab 

tidak memberi 

kesan bahwa 

matematika 

merupakan 

kumpulan 

rumus dan soal-

soalnya selalu 

hanya 

mempunyai 

satu cara jawab 

yang benar. 

a. Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (sebelum tiba pada 

kesimpulan/rumus, bab tersebut memberikan motivasi dan uraian tentang 

bagaimana/ proses memperoleh kesimpulan/ rumus itu). 

       

b. Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan (setelah sampai kepada kesimpulan/ 

rumus, buku tersebur memberikan kegunaan rumus yang diperoleh). 
       

c. Terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu 

permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan open-ended). 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

11 Secara visual 

penyajian dan 

penulisan konsep, 

ide, istilah, 

simbol, rumus, 

definisi dan 

teorema yang 

penting disajikan 

dengan jelas. 

a. Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan 

huruf tebal atau diberi highlight. 
       

b. Tata letak memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia.        

c. Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

12 Penyajian 

memperhatikan 

kode etik, tata 

krama, hak 

cipta, dan 

gender 

a. Penyajian tidak melanggar kode etik (contoh melanggar: tidak menyebut daftar 

pustaka, mengambil tabel atau data tanpa menyebut sumbernya). 
       

b. Penyajian tidak melanggar tata krama.        

c. Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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C. ASPEK BAHASA 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Penggunaan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

a. Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.        

b. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.        

c. Paragraf yang menggunakan kaidah paralelisme yang benar.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2. Kalimat-

kalimat 

melibatkan 

kemampuan 

berpikir logis. 

a. Kalimat yang digunakan mencerminkan cara berfikir logis. (Misal: Penggunaan 

kata-kata, “jika _, maka_”, sehingga, karena itu, dengan demikian, agar, 

sedemikian sehingga, jika dan hanya jika, paling sedikit, paling banyak, satu dan 

hanya satu, tepat satu). 

       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3.  Struktur 

kalimat sesuai 

dengan tingkat 

penguasaan 

bahasa peserta 

didik. 

a. Kalimat yang digunakan lugas dan langsung.        

b. Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir peserta didik. 
       

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4. Kalimat dalam 

bab 

menggunakan 

ejaan yang 

baku. 

a. Kalimat yang digunakan memakai ejaan (tanda baca, penggunaan huruf kapital, 

pemenggalan kata) yang sesuai dengan EYD. 
       

b. Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5. Komunikatif a. Penggunaan kalimat sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik 

(menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta didik). 
       

b. Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik.        

Jumlah        

Presentase Skor  

Catatan: 
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Lampiran 5 

PEDOMAN LEMBAR PENILAIAN BUKU TEKS MATEMATIKA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

  

Pedoman penilaian ini disadur berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas (Pusat Perbukuan Depdiknas). Pedoman penilaian ini diharapkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai acuan kerja 

dalam melaksanakan proses penilaian buku teks pelajaran matematika pada aspek materi, penyajian, dan bahasa. Instrumen yang digunakan 

dalam penilaian buku teks pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

Format penilaian kuantitatif dalam bentuk pemberian skor 1, 3, 5, atau 7 pada aspek materi dan penyajian. 

Pada setiap indikator pada format ini, penilai diminta memberikan skor dengan aturan sebagai berikut. 

a. Skor 7 : jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai memperlihatkan (nomor halaman buku) indikator 

yang dimaksud. 

b. Skor 5 : jika lebih dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. 

c. Skor 3 : jika kurang dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. 

d. Skor 1 : jika makna dari kata kunci tidak ditemukan dan penilai dapat mengusulkan saran untuk perbaikan. 
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Judul buku : Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X 

Pengarang : Sartono Wirodikromo 

Penerbit : Erlangga 

Penilai : Peneliti 

  

A. ASPEK MATERI 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Kelengkapan 

Materi 
a1. Materi memuat konsep. 5 5 7 5 5 5 32 

a2.  Materi memuat definisi. 5 5 7 5 5 7 34 

a3.  Materi memuat prosedur/algoritma. 7 7 7 7 7 7 42 

a4.  Materi memuat teorema/sifat-sifat. 7 7 7 7 5 7 40 

b1  Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep. 7 5 7 5 5 7 36 

b2  Materi memuat soal-soal latihan yang menunjang konsep. 7 5 7 5 5 7 36 

c. Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 5 5 7 5 5 7 34 

Jumlah 43 39 49 39 37 47 254 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 

34, 36, 37, 38, 39, 42). Namun, pada materi pangkat rasional seharusnya dilengkapi dengan definisi bilangan rasional. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 3, 4, 5, 16, 17, 26, 28). Namun, pada materi pangkat 

rasional seharusnya dilengkapi dengan definisi bilangan rasional. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 22, 34, 35, 42).  
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Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 24, 29, 34, 36, 37, 38, 

39). 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 5, 6, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 36, 41, 46, 49, 51, 52). 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik, seperti pada halaman 3, 4, 5, 10, 16, 17, 26. Namun, pada materi pengertian dan 

sifat-sifat logaritma, materi  kurang memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 

 

Bab 2 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 77, 79, 81, 83, 

85, 87, 88, 89, 94, 98, 102). Namun, belum memuat konsep relasi dan yang juga merupakan bagian dari materi pokok. Selain itu, pada materi fungsi 

kuadrat belum memuat/menjelaskan mengenai definit positif dan negatif. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 92). Namun, belum 

memuat definisi relasi yang juga merupakan bagian dari materi pokok. Selain itu, pada materi fungsi kuadrat belum memuat/menjelaskan definisi definit 

positif dan negatif. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 63, 66, 72, 81, 90, 94, 98, 102). 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 64, 65, 66, 69, 70, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89). 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 57, 62, 66, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 83, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 101, 103). 

Namun, belum memuat contoh soal mengenai definit positif dan negatif pada materi fungsi kuadrat. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 58, 61, 68, 71, 75, 79, 84, 87, 90, 91, 96, 101, 104, 105). Namun, belum memuat soal 

latihan mengenai definit positif dan negatif pada materi fungsi kuadrat. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik (halaman 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 77, 80, 81, 82, 85, 92, 93, 97, 98). Namun, 

belum memuat penjelasan mengenai definit positif dan negatif fungsi kuadrat. 
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Bab 3 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 109, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 124, 126, 133, 135, 

138, 139, 141). 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 109, 114, 118, 122, 133, 135, 138). 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 110, 111, 114, 115, 119, 122, 124, 126, 139, 

141). 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 110, 119, 135). 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 111, 112, 115, 120, 122, 125, 127, 129, 132, 135, 136, 139, 142). 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 137, 140, 143, 145). 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik (halaman 109, 114, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 

138, 141). 

 

Bab 4 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 

166, 168, 170, 172, 173, 176, 178, 180, 182, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194). Namun, belum memuat konsep mengenai kontradiksi. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 151, 152, 156, 159, 162, 166, 170, 173, 181). Namun, 

belum memuat definisi kontradiksi. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 171). 

Indikator a4:    

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 153, 155, 158, 161, 164, 168, 172, 176, 178, 180, 

182, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194). 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 153, 154, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 170, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 

188, 189, 192, 193, 195, 197, 198). Namun, belum memuat contoh soal kontadiksi. 
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Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 153, 155, 158, 161, 165, 169, 172, 174, 178, 180, 183, 186, 190, 196, 197, 199, 200). 

Namun, belum memuat soal latihan mengenai kontadiksi. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik (halaman 152, 154, 159,164,168, 173,179, 181, 192, 197). Namun, belum 

memuat penjelasan mengenai kontradiksi. 

 

Bab 5 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 204, 205, 207, 210, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 

226, 228, 229, 233, 237, 240, 243, 247, 249, 251, 252, 254, 256, 258, 260). Namun, belum memuat materi mengenai konsep persamaan trigonometri 

sederhana yang merupakan bagian dari materi pokok. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 204, 207, 210, 218, 222). Namun, belum memuat materi 

mengenai definisi persamaan trigonometri sederhana yang merupakan bagian dari materi pokok. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 217, 235, 237, 254, 260). 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 210, 215, 220, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 233, 

240, 243, 247, 249, 252, 256, 258). Namun, belum memuat materi mengenai teorema/sifat-sifat persamaan trigonometri sederhana yang merupakan 

bagian dari materi pokok. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 205, 207, 208, 210, 211, 212, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 

235, 236, 243, 244, 247, 249, 250, 253, 254, 257, 259, 260, 261). Namun, belum memuat contoh soal yang menunjang konsep persamaan trigonometri 

sederhana. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 206, 209, 212, 216, 217, 221, 231, 234, 236, 240, 245, 248, 250, 255, 257, 259, 262, 

264). Namun, belum memuat contoh soal yang menunjang konsep persamaan trigonometri sederhana. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik (halaman 204, 207, 209, 210, 218, 219, 224, 229, 235, 240, 252, 256, 258, 

259). Namun, belum memuat penjelasan mengenai persamaan trigonometri sederhana. 

 

Bab 6 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 
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282, 284, 286, 287, 292, 293, 294, 298, 299, 302, 306). Namun, belum memuat materi mengenai pengenalan bangun ruang yang merupakan bagian dari 

materi pokok. Selain itu, tidak disajikan materi mengenai konsep ketegaklurusan maupun proyeksi sebelum materi jarak. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 268, 302, 306).  

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 277, 284, 287, 292, 293, 294, 298, 301, 305). 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (halaman 270, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 285, 298). 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep (halaman 284, 285, 288, 289, 290, 294, 296, 300, 303, 307, 308, 309, 310). 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep (halaman 272, 278, 283, 285, 291, 297, 300, 304, 310, 313). 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik (halaman 269, 281, 294, 301). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Keakurasian 

materi 
a1.  Materi memuat konsep secara akurat. 5 7 7 7 5 5 36 

a2.   Materi memuat definisi secara akurat. 5 7 7 7 7 7 40 

a3.   Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 7 7 7 7 7 5 40 

a4.   Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 5 7 7 7 5 7 38 

a5.   Materi memuat simbol dan notasi secara akurat. 7 7 7 5 3 7 36 

b1   Materi memuat contoh soal yang akurat. 7 5 5 7 5 3 32 

b2   Materi memuat soal-soal latihan yang akurat. 5 5 5 7 5 5 32 

c.  Materi memuat penjelasan yang akurat. 5 5 7 7 5 5 34 

Jumlah 46 50 52 54 42 44 288 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat, tetapi masih terdapat sifat dan definisi yang kurang tepat diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Sifat:             dengan    ,   dan   adalah bilangan-bilangan bulat positif, seharusnya        dengan    ,   ,   dan   adalah 

bilangan-bilangan bulat positif (halaman 4). 

- Definisi “Misalkan    ,    , maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” seharusnya diperbaiki menjadi  

“Misalkan    ,    ,   bilangan bulat positif, maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” (halaman 4). 

- Bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi  
 

 , dengan   dan   bilangan bulat,   bilangan real, dan    , 

seharusnya diperbaiki menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi  
 

 , dengan   dan   bilangan bulat, 

   ,   bilangan real, dan     (halaman 16). 

- Sifat “Jika    , maka   
 

  ”, seharusnya “Jika    , maka   
 

  ” (halaman 16). 
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- Materi pangkat pecahan  
 

  terdapat penjelasan bahwa  
 

      
 menggunakan sifat perkalian bentuk akar. Penjelasan tersebut tidak akurat 

karena yang benar adalah  
 

      
 menggunakan sifat pangkat pecahan (halaman 17). 

- Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif terdapat kesalahan pada sifat: 

b)            dengan    , seharusnya diperbaiki menjadi            dengan    ,     (halaman 20). 

- Definisi pangkat pecahan negatif : Misalkan     dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 

seharusnya diperbaiki menjadi misalkan    ,    ,     bilangan bulat, dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, 

ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 (halaman 26). 

- Sifat-sifat logaritma seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif dan     (halaman 36, 37, 38, 39). 

- Khusus untuk sifat 4, seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif                 dan sifat 5 i), seharusnya 

dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif         (halaman 38). 

Indikator a2:   

- Definisi “Misalkan    ,    , maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” seharusnya diperbaiki menjadi  

“Misalkan    ,    ,   bilangan bulat positif, maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” (halaman 4). 

- Definisi pangkat pecahan negatif : “Misalkan     dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  

 

 
 
 
 

” seharusnya diperbaiki menjadi “Misalkan    ,    ,     bilangan bulat, dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, 

ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 (halaman 26). 

Indikator a3:  Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat, tetapi masih terdapat sifat yang kurang tepat diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Sifat:             dengan    ,   dan   adalah bilangan-bilangan bulat positif, seharusnya        dengan    ,   ,   dan   adalah 

bilangan-bilangan bulat positif (halaman 4). 

- Sifat “Jika    , maka   
 

  ”, seharusnya “Jika    , maka   
 

  ” (halaman 16). 

- Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif terdapat kesalahan pada sifat: 

b)            dengan    , seharusnya diperbaiki menjadi            dengan    ,     (halaman 20). 

- Sifat-sifat logaritma seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif dan     (halaman 36, 37, 38). 

- Khusus untuk sifat 4 ii) dan 5 i), seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif                 (halaman 38). 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat. 
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Indikator b1:  

Materi sudah memut contoh soal yang akurat. 

Indikator b2:  

Materi sudah memut soal-soal latihan yang akurat, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan, yaitu pada latihan 3 (nomor 2) dimana terdapat kesalahan 

pada      cm,      cm,      cm dan latihan 5 (nomor 6) terdapat kesalahan pada        cm,      cm. Seharusnya, panjang sisi 

     cm, panjang sisi      cm, panjang sisi      cm (halaman 8) dan panjang sisi        cm, panjang sisi      cm. Selain itu, terdapat 

pula soal pada latihan 4 nomor 5b (halaman 11) yang tidak akurat, yaitu                             yang seharusnya 

                              dan soal latihan 11 nomor 5 b (halaman 42) yang tidak dapat diselesaikan, yaitu  
     
 

     

 yang 

seharusnya 
     
 

     

. Soal pada latihan 9 nomor 4b (halaman 31) juga tidak akurat karena tidak dapat ditunjukkan bahwa   
 

 
  . Soal menjadi akurat 

apabila diganti menjadi 
 

             
 

 

. 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat, tetapi pada sub materi menarik akar kuadrat halaman 10, rumus                     

seharusnya dilengkapi dengan syarat    . Selain itu, pada materi pangkat pecahan  
 

  terdapat penjelasan bahwa  
 

      
 menggunakan sifat 

perkalian bentuk akar. Penjelasan tersebut tidak akurat karena yang benar adalah  
 

      
 menggunakan sifat pangkat pecahan (halaman 17). 

 

Bab 2 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:  

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang akurat, kecuali pada contoh soal 3. Pada jawaban contoh soal 3 a) tahap ke-3, sketsa grafik fungsi kuadrat dilukiskan 
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pada gambar 2-9a, tetapi di buku tersebut dituliskan pada gambar 2-8a (halaman 67). 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang akurat kecuali pada soal kompetensi nomor 1, 3, dan 5 (halaman 105). 

Pada soal nomor 3, “apabila luas suatu pekarangan yang berbentuk empat persegi panjang adalah       ”, seharusnya “apabila luas suatu pekarangan 

yang berbentuk persegi panjang adalah       ”. 

Pada soal nomor 5, soal tidak akurat karena antara kalimat ke dua dan ketiga tidak konsisten. 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat, kecuali pada gambar 2-5 (b) yang merupakan fungsi  , tetapi pada keterangan gambar ditulis fungsi   

(halaman 61). 

 

Bab 3 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat.\ 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang akurat, kecuali pada contoh soal 13 b), antara soal dengan tafsiran yang diberikan terhadap hasil yang diperoleh 

berbeda.  Pada soal tertulis 
    

   
  , tetapi pada tafsiran hasil ditulis 

    

   
   (halaman 140). 

Indikator b2:  

Materi sudah memut soal-soal latihan yang akurat, tetapi ada beberapa yang tidak akurat, yaitu sebagai berikut. 

- Pada latihan 2 soal nomor 4. Petunjuk soal nomor 4 mengarahkan untuk mengerjakan soal 2c) dan 2d) padahal seharusnya 4c) dan 4d) (halaman 

117). 

- Pada latihan 8 soal nomor 3. Petunjuk soal nomor 3 menuliskan      m/detik. Seharusnya,        m/detik (halaman 132). 

- Pada kompetensi soal nomor 4. Soal tertulis sebagai berikut. 

“Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah         dan         . Jika diberikan subsidi     per unit, tentukanlah 

keseimbangan setelah pemberian subsidi”. Soal tersebut tidak akurat, seharusnya “Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah      
   dan         . Jika diberikan subsidi   Rp 2,00 per unit, tentukanlah keseimbangan harga setelah pemberian subsidi!” (halaman 145). 

- Pada kompetensi soal nomor 5, tidak diberi keterangan apa itu variabel   dan variabel   (halaman 145). 
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- Pada kompetensi soal nomor 5b), tertulis “pajak 2 per unit”. Seharusnya, “pajak Rp 2,00 per unit” (halaman 145).  

- Pada kompetensi soal nomor 5c), tertulis “ Jika diberi subsidi 3 per unit, tentukanlah keseimbangan”. Soal yang lebih akurat adalah “ Jika diberi 

subsidi Rp 3,00 per unit, tentukanlah titik keseimbangan” (halaman 145). 

- Pada kompetensi soal nomor 7, tertulis “biaya variabel per unit Rp500”. Seharusnya, “biaya produksi variabel per unit Rp 500,00” (halaman 145). 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat. 

  

Bab 4 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:  Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat, tetapi ada sebuah notasi yang kurang tepat, yaitu    bukan   . Seharusnya,     (halaman 

199). 

Indikator b1: Materi sudah memut contoh soal yang akurat. 

Indikator b2:  

Materi sudah memut soal-soal latihan yang akurat. 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat. 

 

Bab 5 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat, tetapi masih terdapat beberapa konsep yang tidak akurat diantaranya sebagai berikut. 

- Pada hubungan perbandingan       
     

     
 dan       

     

     
 seharusnya diberi syarat sehingga menjadi       

     

     
, dengan         dan 

      
     

     
, dengan         (halaman 210). 

- Pada konsep aturan kosinus ditulis sisi-sisi  ,  , dan  . Hal ini tidak tepat karena  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , 

dan sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi    (halaman 249). 

- Pada luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya ditulis sisi  , sisi  , dan sisi  . Penulisan tersebut kurang tepat karena  ,  , dan   sendiri 

menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi    (hlm 258). 

Indikator a2:   
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Materi sudah memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat, tetapi pada hubungan perbandingan       
     

     
 dan       

     

     
 seharusnya diberi 

syarat sehingga menjadi       
     

     
, dengan         dan       

     

     
, dengan         (halaman 210). 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat, tetapi masih ada kesalahan yaitu pada penulisan sisi  , sisi  , dan sisi  . Dalam hal ini  ,  , dan   

sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi    

(halaman 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 254, 257, 258, 259). 

Indikator b1:  

Materi sudah memut contoh soal yang akurat, tetapi pada contoh soal 5, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40 terdapat kesalahan, yaitu pada penulisan panjang sisi 

 , sisi  , dan sisi  . Dalam hal ini  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, panjang sisi  , sisi  , dan sisi   

seharusnya ditulis panjang sisi     sisi   , dan sisi    (halaman 210, 243, 244, 247, 249, 254, 257). Selain itu, pada contoh soal 32, yaitu pada gambar 

segitiga titik sudutnya hanya titik   dan titik  , sedangkan satu titik yang lain tidak diberi nama (halaman 248). 

Indikator b2:  

Materi sudah memut soal-soal latihan yang akurat, tetapi terdapat kesalahan pada soal latihan 11 (nomor 2, 3, 4), tugas, latihan 13 (nomor  3), dan 

latihan 16 (nomor 3), yaitu pada penulisan panjang sisi  , sisi  , dan sisi  . Dalam hal ini  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi 

  , dan sisi   . Jadi, panjang sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis panjang sisi     sisi   , dan sisi    (halaman 245, 248, 251, 259). Pada 

latihan 14 (nomor 3b) terdapat kesalahan pada      cm,      cm, seharusnya panjang sisi      cm, panjang sisi      cm (halaman 255). 

Pada soal 3, yaitu pada gambar segitiga titik sudutnya hanya titik   dan titik  , sedangkan satu titik yang lain tidak diberi nama (halaman 264).Selain 

itu, terdapat kesalahan pada penomoran soal latihan 9 halaman 237 yang menuliskan nomor 6 setelah nomor 4 sehingga tidak ada soal nomor 5. 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat, tetapi masih terdapat penjelasan yang tidak akurat, yaitu pada penulisan sisi  , sisi  , dan sisi  . Dalam 

hal ini  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , 

dan sisi    (halaman 241, 242, 246, 249, 258). Selain itu, penjelasan pada aturan kosinus yang menuliskan garis      (halaman 246) serta penjelasan 

pada luas segitiga yang menuliskan garis      (halaman 252) juga tidak akurat karena garis memiliki panjang tidak terbatas. Seharusnya, garis 

    , garis      ditulis panjang ruas garis      dan panjang ruas garis      . 
 

Bab 6 

Indikator a1:   

Materi sudah memuat konsep secara akurat, tetapi ada beberapa yang tidak akurat, yaitu pada prosedur atau algoritma dalam menentukan sudut antara 

bidang   dan bidang   yang berpotongan, sudut antara bidang      dan bidang      yang berpotongan, dan sudut antara bidang     dan bidang 

    yang berpotongan. Ketidakakuratan ini terletak pada penulisan garis   , garis   , garis   , garis   , garis    karena garis memiliki panjang 
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tidak terbatas dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Seharusnya kata “garis” diganti dengan “ruas garis” karena ruas garis merupakan wakil 

dari garis yang memiliki panjang terbatas (halaman 306, 307). 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi sudah memuat prosedur/algoritma secara akurat, tetapi ada beberapa yang tidak akurat, yaitu pada prosedur atau algoritma dalam menentukan 

sudut antara bidang   dan bidang   yang berpotongan, sudut antara bidang      dan bidang      yang berpotongan, dan sudut antara bidang     

dan bidang     yang berpotongan. Ketidakakuratan ini terletak pada penulisan garis   , garis   , garis   , garis   , garis    karena garis memiliki 

panjang tidak terbatas dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Seharusnya kata “garis” diganti dengan “ruas garis” karena ruas garis merupakan 

wakil dari garis yang memiliki panjang terbatas (halaman 306, 307). 

Indikator a4:   

Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Materi sudah memut contoh soal yang akurat, tetapi banyak contoh soal yang tidak akurat, yaitu pada contoh soal 5, 8, 9, 10, 11 (halaman 289, 294, 296, 

300, 303). Pada contoh soal tersebut, seharusnya kata “ garis” diganti dengan “ruas garis” karena ruas garis merupakan wakil dari garis yang memiliki 

panjang terbatas, sedangkan garis memiliki panjang tak terbatas. Selain itu terdapat juga kesalahan pada contoh soal 12, 13, 14, 15, 16 (halaman 303, 

307, 308, 309, 310). Pada contoh soal tersebut terdapat kesalahan pada penulisan panjang ruas garis, misalnya       cm. Penulisan yang benar 

adalah panjang ruas garis       cm. 

Indikator b2:  

Materi sudah memut soal-soal latihan yang akurat, tetapi terdapat kesalahan pada soal latihan 3nomor 4, dimana pada gambar balok, rusuk yang 

menunjukkan lebar balok adalah rusuk   , tetapi pada keterangan soal ditulis    (halaman 289). Selain itu, terdapat pula kesalahan pada soal latihan 4 

(nomor 2, 3, 4), latihan 5 (nomor 2, 3, 5b, 7b, 8, 10), latihan 6 (nomor 1, 2, 3), latihan 7 (nomor 1, 3a), latihan 9 (nomor 5, 8, 9), kompetensi (nomor 2, 

6), yaitu pada kata “ garis” seharusnya diganti dengan “ruas garis” karena ruas garis merupakan wakil dari garis yang memiliki panjang terbatas, 

sedangkan garis memiliki panjang terbatas. Kesalahan juga terletak pada penulisan panjang ruas garis, misalnya      cm. Penulisan yang benar 

adalah panjang ruas garis      cm (halaman 286, 291, 292, 297, 300, 311, 312, 313). Soal latihan 5 nomor 8 a(iii) dan a (vi) juga tidak akurat karena 

bidang BCGH dan BCGE tidak ada dalam kubus ABCD.EFGH (halaman 292). 

Indikator c:  

Materi sudah memuat penjelasan yang akurat, kecuali pada penjelasan dalil 6, dimana pada gambar 6-13 (b) tidak dilukis garis   (halaman 275) dan 

pada penjelasan definisi sudut antara garis dan bidang yang berpotongan, dimana garis   , garis   , garis   , garis   , seharusnya ditulis ruas garis 

  , ruas garis   , ruas garis   , ruas garis    karena ruas garis merupakan wakil dari garis yang memiliki panjang terbatas, sedangkan garis memiliki 

panjang terbatas (halaman 302). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Materi 

memunculkan 

aspek penalaran 

dan pembuktian 

a. Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap) 5 7 7 7 7 5 38 

b. Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya. 3 5 5 5 5 7 30 

Jumlah 8 12 12 12 12 12 68 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut mulai dari bentuk pangkat positif, bentuk pangkat negatif, bentuk akar, pangkat pecahan, sifat-sifat pangkat rasional, 

pengertian logaritma, menentukan logaritma suatu bilangan, dan  sifat-sifat logaritma.  Namun, pada bab 1 sebaiknya diberi pembuktian mengenai sifat-

sifat logaritma. 

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 3, 4, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 29, 34, 43), tetapi masih ada kesimpulan yang tidak diambil 

dari data atau fakta sebelumnya (halaman 7, 8, 13, 16, 17, 20, 28, 36, 37, 38, 39). 

 

Bab 2 

Indikator a:  

Materi disajikan secara runtut mulai dari fungsi, fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat. 

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 77, 81, 83, 85, 89, 94, 98), tetapi masih ada kesimpulan yang 

tidak diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 69, 70, 87). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut mulai dari sistem persamaan linear dengan dua variabel, sistem persamaan linear dengan tiga variabel, sistem persamaan 

linear dan kuadrat, merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan, pertidaksamaan satu variabel, pertidaksamaan pecahan, dan 

merancang model matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel.  

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 109, 114, 119, 122, 124, 133, 139) , tetapi masih ada kesimpulan yang tidak diambil dari 

fakta atau data sebelumnya (halaman 110, 111, 114, 115). 
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Bab 4 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut mulai dari pernyataan, nilai kebenaran, kalimat terbuka, ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, pernyataan 

majemuk, tautologi, pernyataan majemuk yang ekuivalen, hubungan konvers, invers, dan kontraposisi dengan implikasi, kuantor universal, kuantor 

eksistensial, silogisme, modus ponens, modus tollens, dan pembuktian sifat atau teorema matematika. 

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 167, 168, 170, 172, 173,176, 178, 180, 182, 

185, 187, 188, 189), tetapi ada kesimpulan yang tidak diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 155, 158, 161, 164, 168). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut mulai dari ukuran sudut, perbandingan-perbandingan trigonometri, perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua 

kuadran, rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi, identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, aturan sinus dan aturan 

kosinus, luas segitiga, merancang model matematika yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, aturan sinus, dan aturan kosinus. 

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 204, 207, 210, 215, 218, 220,223, 224, 225, 228, 229, 240, 243, 247, 249, 252, 256, 258), 

tetapi masih ada kesimpulan yang tidak diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 233, 234).  

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut mulai dari kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, menentukan jarak dalam ruang, dan menetukan sudut dalam 

ruang. Namun, tidak disajikan materi mengenai konsep ketegaklurusan maupun proyeksi sebelum materi jarak. 

Indikator b:  

Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya (halaman 270, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 302, 306). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Materi 

memunculkan 

aspek 

pemecahan 

masalah. 

a. Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan soal-soal non-rutin atau soal yang mendorong peserta didik untuk 

muncul dengan berbagai strategi penyelesaian. 

7 7 5 3 7 3 32 

b. Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang 

memadai. 
7 7 7 3 7 3 34 

c. Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi. 7 7 7 3 7 3 34 

Jumlah 21 21 19 9 21 9 100 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi sudah memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin, yaitu pada halaman 52 terdapat soal 

beserta petunjuk. 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang memadai, yaitu pada latihan 4 (nomor 5), latihan 6 (nomor 9, 10), latihan 

7 (nomor 10), latihan 13 (nomor 4, 5), latihan 14 (nomor 4, 5, 6), dan kompetensi (halaman 11, 19, 24, 49, 51, 52). 

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi tidak hanya dalam konteks matematika tetapi juga fisika (halaman 19, 51, dan 52). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin melalui contoh soal 6, 7, 8, 15, 16, 17, 24, 

25  (halaman 73, 74, 90, 91, 102, 103, 104). Akan tetapi, strategi tersebut masih kurang karena pada soal non-rutin pada kompetensi lebih mengarah ke 

pelajaran ekonomi. Seharusnya, ditambahkan pula mengenai rumus ekonomi yang diperlukan untuk mengerjakan soal. 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang memadai, yaitu pada latihan 5, tugas, latihan 10, latihan 13, dan 

kompetensi (halaman 75, 88, 91, 104, 105). 

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi tidak hanya dalam konteks matematika tetapi juga fisika, ekonomi, dan biologi (halaman 

75 dan 104). 
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Bab 3 

Indikator a:   

Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin melalui contoh soal  7, 8, 9, 14, 15 

(halaman 127, 129, 132, 142, 143) dan petunjuk soal nomor 1, 2, 3, 4 latihan 8 (halaman 132, 133). 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang memadai, yaitu pada latihan 6, latihan 8, latihan 11, dan kompetensi 

(halaman 127, 132, 133, 143, 144, 145). 

Indikator c:   

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi tidak hanya dalam konteks matematika tetapi juga ekonomi, fisika, dan biologi (halaman 

127, 128, 129, 130, 132, 133, dan 144). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Materi belum begitu menekankan strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin. 

Indikator b:  

Materi sudah memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik, tetapi jumlahnya kurang memadai, yaitu pada latihan 2 (nomor 3) dan latihan 4 (nomor 

5), dan latihan 15, latihan 16 (halaman 156, 162, 197, 199). 

Indikator c:  

Materi kurang memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin melalui contoh soal  4, penjelasan materi, 

contoh soal 41, 42 (halaman 208, 242, 246, 247, 250, 260, 261). 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang memadai, yaitu pada tugas, latihan 2 (nomor 7, 8), latihan 7 (nomor 18, 

19, 20), latihan 8, latihan 9 (nomor 6, 7), latihan 17, kompetensi (halaman 205, 209, 232, 233, 234, 237, 248, 250, 262, 263, 264). 

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi tidak hanya dalam konteks matematika tetapi juga fisika (halaman 209, 262). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi belum begitu menekankan strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin.  

 

Indikator b:  
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Materi sudah memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik, tetapi jumlahnya kurang memadai, yaitu pada latihan latihan 5 (nomor 9, 10), latihan 8 

(nomor 3), latihan 9 (nomor 5, 7, 8, 9, 10) (halaman 283, 292, 304, 311, 312). 

Indikator c: 

Materi kurang memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi (hanya memuat satu soal dalam konteks fisika pada halaman 311). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Materi 

memunculkan 

aspek 

komunikasi. 

a. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara tertulis (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

1 1 1 1 1 1 6 

c. Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan 

memperoleh informasi melalui gagasan lisan maupun tulisan. 
5 5 7 5 5 5 32 

Jumlah 13 13 15 13 13 13 80 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis baik individu maupun kelompok 

melalui latihan soal, kompetensi, dan aktivitas, misalnya pada latihan 3 (nomor 2, 4), latihan 4 (nomor 5, 6), latihan 5 (nomor 6), latihan 9 (nomor 4), 

kompetensi, dan aktivitas (halaman 8, 11, 15, 31, 52, 53).  

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 

Indikator c:  

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan, tetapi tidak secara lisan. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis melalui latihan soal, kompetensi, 

dan aktivitas, misalnya pada latihan 3 (nomor 5), latihan 6 (nomor 2), latihan 8 (nomor 2, 3, 4), kompetensi, dan aktivitas (halaman 68, 79, 87, 105, 

106).  

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 
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Indikator c:  

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan, tetapi tidak secara lisan. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis melalui latihan soal, kompetensi, 

dan aktivitas, misalnya pada latihan 1 (nomor 4), latihan 3 (nomor 3, 4, 5), latihan 10 (nomor 5), kompetensi, dan aktivitas (halaman 113, 121, 141, 145, 

146, 147).  

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok).  

Indikator c:   

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan dan lisan dengan cara wawancara 

(aktivitas halaman 146). 

 

Bab 4 

Indikator a:  

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis melalui latihan soal, kompetensi, 

dan aktivitas, misalnya pada latihan 2 (nomor 3), latihan 4 (nomor 5), latihan 6 (nomor 5), latihan 8 (nomor 3), latihan 11 (nomor 4), latihan 12 (nomor 

3, 4), kompetensi, dan aktivitas (halaman 156, 162, 169, 175, 184, 186, 200, 201).  

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 

Indikator c:  

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan, tetapi tidak secara lisan. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis melalui latihan soal, kompetensi, 

dan aktivitas, misalnya pada latihan 6 (nomor 4, 5), latihan 7 (nomor 17, 18, 19, 20), latihan 8 (nomor 4, 5, 6, 7, 8), latihan 9 (nomor 6, 7), latihan 11 

(nomor 4), latihan 12 (nomor 2), latihan 13 (nomor 6, 7), latihan 16 (nomor 3, 4, 5), kompetensi, dan aktivitas (halaman 222, 232, 234, 237, 245, 248, 

251, 259, 264, 265).  

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 
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Indikator c:  

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan, tetapi tidak secara lisan. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi sudah menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik mengkomunikasikan ide secara tertulis melalui latihan soal, kompetensi, 

dan aktivitas, misalnya pada latihan 3 (nomor 4), latihan 5 (nomor 9, 10), latihan 7 (nomor 3, 4, 5), latihan 8 (nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8), latihan 9 (nomor 6), 

kompetensi, dan aktivitas (halaman 283, 292, 301, 304, 305, 311, 313, 314). 

Indikator b:  

Materi tidak menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan 

(individu, berpasangan, berkelompok). 

Indikator c: 

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan, tetapi tidak secara lisan. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Materi 

memunculkan 

aspek 

keterkaitan 

(connection). 

a. Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain. 7 7 7 3 7 3 34 

c. Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman 

sehari-hari. 
7 7 7 7 7 3 38 

Jumlah 21 21 21 17 21 13 114 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu bilangan bulat, pecahan, operasi hitung bentuk aljabar, segitiga, segiempat di 

kelas VII, dan konsep balok di kelas VIII, persamaan kuadrat di kelas X (misal: halaman 3, 4, 5, 8, 15, 16, 20). 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain, yaitu fisika (soal halaman 19, 51, 52). 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (disajikan dalam bentuk soal-soal aplikasi halaman 52). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu himpunan, segitiga, segiempat di kelas VII, dan fungsi di kelas VIII (misal: 

halaman 56, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 91, 92).  

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain, yaitu fisika, ekonomi, dan biologi (soal halaman 75, 103, 104). 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (disajikan dalam bentuk soal-soal aplikasi halaman 75, 

103,104, 105). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu himpunan, pecahan, persamaan dan pertidaksamaan satu variabel, segiempat 

di kelas VII, dan lingkaran serta sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII (misal: halaman 109, 114, 122, 126, 127, 130, 135, 137, 142). 



165 

 

 
 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain, yaitu ekonomi, fisika, dan biologi (halaman 127, 128, 129, 130, 132, 133,  

144).  

Indikator c:   

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (disajikan dalam bentuk soal-soal aplikasi halaman 126, 127, 

128, 129, 145).  

 

Bab 4 

Indikator a:    

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu himpunan, segitiga di kelas VII, dan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 

di kelas X (misal: halaman 153, 155, 158,161, 164, 165, 168, 169, 181).  

Indikator b:  

Materi kurang memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain. Hanya terdapat sebuah soal mengenai fisika (halaman 201). 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (halaman 172, 180, 181, 182, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 

200). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu perbandingan di kelas VII, teorema Pythagoras, lingkaran di kelas VIII, dan 

kesebangunan di kelas IX (halaman 206-229). 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain, yaitu fisika (halaman 209, 262, 263). 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (halaman 259, 260, 261, 262, 264). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika, yaitu bab garis dan sudut, segitiga dan segiempat di kelas VII, kubus dan balok, 

bangun ruang sisi datar limas dan prismategak di kelas VIII. 

Indikator b:  

Materi kurang memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain, hanya ada satu soal fisika (halaman 311). 

Indikator c:  

Materi kurang memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari (halaman 304, 311). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian 

konsep-konsep 

diperjelas 

dengan gambar, 

tabel, skema, 

atau ilustrasi. 

a. Penyampaian memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. 
5 7 7 7 7 7 40 

b. Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, 

gambar, tabel, skema, atau grafik. 
5 7 7 7 7 7 40 

Jumlah 10 14 14 14 14 14 80 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi atau tabel (halaman 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 26, 32), tetapi pada penyajian 

konsep pengertian dan sifat logaritma tidak diperjelas dengan ilustrasi, gambar, tabel, skema, ataupun grafik. 

Indikator b:  

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi atau tabel, tetapi pada penyajian konsep pengertian dan sifat logaritma 

tidak memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik sehingga tidak dikaitkan antara konsep dengan ilustrasi, gambar, tabel, 

skema, ataupun grafik . 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik (halaman 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 72, 

77, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 97, 98, 102). 

Indikator b:  

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik (halaman 109, 118, 119, 122, 124, 125, 

126, 128, 130, 133, 134, 139, 141). 

Indikator b:   

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik. 
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Bab 4 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, atau tabel (halaman 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 

163, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 178, 180, 182, 185, 187, 188, 192, 193, 194). 

Indikator b:   

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, atau tabel. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, atau grafik (halaman 204, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 

215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 238, 239, 243, 247, 249, 252, 256, 258, 260).  

Indikator b:   

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, atau grafik. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep dalam bab ini memanfaatkan cerita atau ilustrasi atau gambar (halaman 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 

280, 281, 282, 284, 287, 293, 294, 298, 299, 301, 302, 206, 307). 

Indikator b:  

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi atau gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Materi memuat 

kegiatan yang 

menunjang 

tujuan atau 

kemampuan 

(kompetensi) 

yang 

dirumuskan 

dalam 

kurikulum. 

a. Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang 

dituntut kurikulum. 
7 5 7 5 5 7 36 

b. Materi memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi (misal: adanya eksperimen, 

investigasi, inkuiri, dll). 
3 3 3 3 3 3 18 

c. Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang 

tersedia). 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 17 15 17 15 15 17 96 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan 1 halaman 5, latihan 2 

halaman 6, latihan 3 halaman 7, latihan 4 halaman 11, latihan 5 halaman 15, latihan 6 halaman 19, latihan 7 halaman 23, latihan 8 halaman 27, latihan 9 

halaman 30, latihan 10 halaman 36, latihan 11 halaman 41, latihan 12 halaman 46, latihan 13 halaman 49, latihan 14 halaman 51, kompetensi halaman 

52, dan aktivitas halaman 53. 

Indikator b:  

Materi memuat kegiatan-kegiatan yang kurang bervariasi. Kegiatan eksperiman dan investigasi hanya ada pada aktivitas halaman 53. 

Indikator c:  

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan 1 halaman 58, latihan 2 

halaman  61, latihan 3 halaman 68, latihan 4 halaman 71, latihan 5 halaman 75, latihan 6 halaman 79, latihan 7 halaman 84, latihan 8 halaman 87, 

latihan 9 halaman 90, latihan 10 halaman 91, latihan 11 halaman 96, latihan 12 halaman 101, latihan 13 halaman 104, kompetensi halaman 105, dan 

aktivitas halaman 106. Namun, masih belum ada tugas atau proyek mengenai materi definit positif dan definit negatif pada fungsi kuadrat. 

Indikator b:  

Materi memuat kegiatan-kegiatan yang kurang bervariasi. Kegiatan inkuiri hanya terdapat pada tugas halaman 88. Selain itu, kegiatan eksperiman dan 

investigasi hanya ada pada aktivitas halaman 106. 

Indikator c:  

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 
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Bab 3 

Indikator a:   

Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan 1 halaman 113, latihan 2 

halaman 117, latihan 3 halaman 121, latihan 4 halaman 123, latihan 5 halaman 125, latihan 6 halaman 127, latihan 7 halaman 129, latihan 8 halaman 

132, latihan 9 halaman 137, latihan 10 halaman 140, latihan 11 halaman 143, kompetensi halaman 145, dan aktivitas halaman 146, 147. 

Indikator b:  

Kegiatan inkuiri pada halaman 113 [soal nomor 4] dan aktivitas (eksperimen dan investigasi) (halaman 146, 147). 

Indikator c:   

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Materi sudah memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan 1 halaman 153, 

latihan 2 halaman 155, latihan 3 halaman 158, latihan 4 halaman 161, latihan 5 halaman 165, latihan 6 halaman 169, latihan 7 halaman 172, latihan 8 

halaman 174, latihan 9 halaman 178, latihan 10 halaman 180, latihan 11 halaman 183, latihan 12 halaman 186, latihan 13 halaman 190, latihan 14 

halaman 196, latihan 15 halaman 197, latihan 16 halaman 199, kompetensi halaman 200, dan aktivitas halaman 201. Namun, tugas atau proyek 

mengenai kontradiksi belum diberikan. 

Indikator b:  

Kegiatan selain latihan soal, hanya ada kompetensi dan aktivitas (eksperimen dan investigasi) (halaman 200, 201). 

Indikator c:  

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 

 

Bab 5 

Indikator a: 

Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan tugas 205, latihan 1 

halaman 206, latihan 2 halaman 209, latihan 3 halaman 212, latihan 4 halaman 216, latihan 5 halaman 217, latihan 6 halaman 221, latihan 7 halaman 

231, tugas halaman 233, latihan 8 halaman 234, latihan 9 halaman 236, latihan 10 halaman 240, latihan 11 halaman 245, latihan 12 halaman 248, latihan 

13 halaman  250, latihan 14 halaman 255, latihan 15 halaman 257, latihan 16 halaman 259, latihan 17 halaman 262, kompetensi halaman 264, dan 

aktivitas halaman 265. Namun, masih belum memuat tugas atau proyek mengenai materi persamaan trigonometri sederhana. 

Indikator b:  

Kegiatan inkuiri (hanya terdapat pada halaman 248, 250, investigasi terdapat pada tugas halaman 205, 248, 233, dan aktivitas halaman 265 

(eksperimen). 

Indikator c:  

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 
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Bab 6 

Indikator a:   

Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang dituntut kurikulum, yaitu melalui latihan 1 halaman 272, latihan 2 

halaman 278, latihan 3 halaman 283, latihan 4 halaman 285, latihan 5 halaman 291, latihan 6 halaman 297, latihan 7 halaman 300, latihan 8 halaman 

304, latihan 9 halaman 310, kompetensi halaman 313, dan aktivitas halaman 314. 

Indikator b:  

Kegiatan selain latihan soal, hanya ada kompetensi dan aktivitas (eksperimen dan investigasi) (halaman 313, 314). 

Indikator c: 

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang tersedia). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Tidak tumpang 

tindih 

(overlap). 

a. Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Contoh yang diuraikan bervariasi. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi. 7 7 7 5 7 7 40 

Jumlah 21 21 21 19 21 21 124 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). 

Indikator c:  

Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi (halaman 5, 6, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 36, 41, 46, 49, 51, 52). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 57, 62, 66, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 83, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 101, 103). 

Indikator c:  

Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi (halaman 58, 61, 68, 71, 75, 79, 84, 87, 90, 91, 96, 101, 104, 105). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 111, 112, 115, 120, 122, 125, 127, 129, 132, 135, 136, 139, 142). 

Indikator c:   
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Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi (halaman 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 137, 140, 143, 145). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 153, 154, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 170, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 

193, 195, 197, 198). 

Indikator c:  

Soal-soal yang diberikan bervariasi, tetapi tingkat kesulitan belum bergradasi (153, 155, 158, 161, 165, 169, 172, 174, 178, 180, 183, 186, 190, 196, 

197, 199, 200). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 205, 207, 208, 210, 211, 212, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 233 , 234, 235, 236, 243, 

244, 247, 249, 250, 253, 254, 257, 259, 260, 261). 

Indikator c:  

Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi (halaman 206, 209, 212, 216, 217, 221, 231, 234, 236, 240, 245, 248, 250, 

255, 257, 259, 262, 264). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi (halaman 284, 285, 288, 289, 290, 294, 296, 300, 303, 307, 308, 309, 310). 

Indikator c: 

Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi (halaman 272, 278, 283, 285, 291, 297, 300, 304, 310, 313). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Soal-soal 

kontekstual. 
a. Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai pemicu. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 7 7 7 3 7 1 32 

Jumlah 21 21 21 17 21 15 116 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:  

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 2). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 6 nomor 9 (halaman 19) dan latihan 14 nomor 6 (halaman 51). 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi (halaman 52). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 55). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 5 nomor 6, 7 (halaman 75), latihan 10 nomor 8 (halaman 92), dan 

latihan 13 nomor 6, 7, 8, 9, 10 (halaman 104). 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi (halaman 105). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 108). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 6 nomor 2, 3, 4, 5 (halaman 127), latihan 7 nomor 1, 4 (halaman 

129), latihan 8 nomor 1, 2, 3, 4 (halaman 132), dan latihan 11 nomor 4, 5, 6, 7, 8 (halaman 144). 
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Indikator c:   

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi (halaman 145). 

 

Bab 4 

Indikator a:  

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 150). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 7 nomor 1 (halaman 172), latihan 10 nomor 2 (halaman 180), 

latihan 11 nomor 1 (halaman 183), latihan 12 nomor 1 (halaman 186), dan latihan 13 nomor 1, 2 (halaman 190). 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi halaman 200, tetapi tidak secara keseluruhan. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 203). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 2 nomor 7, 8 (halaman 209) dan latihan 17 (halaman 262, 263). 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi (halaman 264). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Contextual problems disediakan pada awal bab dalam bentuk inspirasi sebagai pemicu (halaman 267). 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, yaitu pada latihan 8 nomor 3 (halaman 304) dan latihan 9 nomor  6, 7 (halaman 

311). 

Indikator c: 

Contextual problems tidak disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 
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B. ASPEK PENYAJIAN 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan a. Bab menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit dan tujuan tersebut dapat 

dipahami peserta didik. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab 

(secara implisit). 
7 5 7 5 5 7 36 

Jumlah 8 6 8 6 6 8 42 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:  

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:  

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit), tetapi pada materi fungsi kuadrat belum menguraikan 

definit positif dan negatif. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:   

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 
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Indikator b:  

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit), tetapi tidak ada uraian materi kontradiksi yang merupakan 

bagian dari materi pokok. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:   

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit), tetapi tidak ada uraian materi mengenai konsep persamaan 

trigonometri sederhana. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:  

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab (secara implisit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Bab 

menyebutkan 

materi dan 

kemampuan 

prasyarat yang 

telah dimiliki 

peserta didik 

(pre-

knowledge). 

a. Pada awal uraian bab (materi), peserta didik diingatkan tentang kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami bab 

dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

1 1 1 `1 1 1 6 

b. Pada awal bab disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar 

untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 12 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:  

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:  

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:   

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
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Bab 4 

Indikator a:  

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan.  

Indikator b:  

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:   

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:  

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Penyajian bab 

melibatkan 

produk 

teknologi. 

a. Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer digunakan untuk observasi, 

eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau  membantu 

menyelesaikan persoalan problem solving. 

1 1 1 1 7 1 12 

b. Bab hanya menyarankan menggunakan produk teknologi, tetapi tidak 

memberikan contoh. 
3 1 1 1 7 3 16 

Jumlah 4 2 2 2 14 4 28 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer tidak digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem solving. 

Indikator b:  

Penyajian materi bentuk akar, disarankan menggunakan produk teknologi kalkulator, tetapi hanya untuk menghitung pendekatan bilangan irasional 

(halaman 6). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer tidak digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem solving. 

Indikator b:  

Penyajian bab tidak menyarankan menggunakan produk teknologi. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer tidak digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem solving. 

Indikator b:   

Penyajian bab tidak menyarankan menggunakan produk teknologi. 
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Bab 4 

Indikator a:   

Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer tidak digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem solving. 

Indikator b:  

Penyajian bab tidak menyarankan menggunakan produk teknologi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Menggunakan produk teknologi, yaitu kalkulator untuk menjawab soal (halaman 217, 218). 

Indikator b:   

Bab hanya menyarankan menggunakan produk teknologi, namun tidak memberikan contoh (halaman 245). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer tidak digunakan untuk observasi, eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau 

membantu menyelesaikan persoalan problem solving. 

Indikator b:  

Penyajian contoh 16, pada penjelasan jawaban soal disarankan menggunakan produk teknologi, tetapi hanya untuk mencari pendekatan desimal 

(halaman 310). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Menyajikan 

konsep-konsep 

matematika 

dengan 

melibatkan 

aspek motorik 

(hands on 

activity). 

a. Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak (seperti mengukur langsung, melipat, 

menggunting, mewarnai, menggunakan alat peraga). 

1 7 7 7 7 7 36 

Jumlah 1 7 7 7 7 7 36 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Penyajian  tidak melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

 

Bab 2   
Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui Aktivitas (halaman 

106). 

 

Bab 3    
Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui Aktivitas (halaman 146) 

dan Aktivitas (halaman 147). 

  

Bab 4   
Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui Aktivitas (halaman 

201). 

 

Bab 5   
Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui Aktivitas (halaman 

265). 

  

Bab 6   
Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui latihan 1, soal nomor 1 

dan nomor 3 (halaman 272), dan latihan 2, soal nomor 1 dan nomor 3 (halaman 278), latihan 3, soal nomor 1 (halaman 272), dan Aktivitas (halaman 

314). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Penyajian bab 

menekankan 

kebermaknaan 

(meaningful) 

dan manfaat 

(useful). 

a. Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik, baik melalui penyajian bab terdahulu atau dari pengalaman sehari-hari. 
7 7 7 7 7 3 38 

b. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian 

lain dari matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep 

dalam sub topik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

pada kehidupan sehari-hari). 

7 7 7 7 7 3 38 

Jumlah 21 21 21 21 21 13 118 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik melalui penyajian pengalaman sehari-hari, seperti pada inspirasi dan 

kompetensi (halaman 2 dan 52). 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan materi dalam persamaan kuadrat (hlm 5), segitiga (hlm 8, 15), segiempat (hlm 8), dan 

balok (hlm 8). 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

kehidupan melalui soal-soal aplikasi seperti pada nomor 9 (halaman 19), nomor 6 (halaman 51), kompetensi (halaman 52), dan aktivitas (halaman 53). 

 

Bab 2 

Indikator a:  

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik melalui pengalaman sehari-hari, seperti pada inspirasi, latihan 5 

(nomor 6, 7), latihan 10 (nomor 8), latihan 13, dan kompetensi (halaman 55, 75, 91, 92, 103, 104, 105). 

Indikator b: 

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan konsep himpunan (56, 57), segitiga (hlm 72, 76, 92, 104), segiempat (hlm 73, 74, 76, 91, 

92, 103, 104). 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 
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kehidupan melalui soal-soal aplikasi seperti pada nomor 6 (halaman 75), nomor 8 (halaman 92), nomor 6, 7, 8, 9, 10 (halaman 104), kompetensi 

(halaman 105), dan aktivitas (halaman 106). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik melalui pengalaman sehari-hari, seperti pada latihan 6, latihan 7, 

latihan 8 (nomor 1, 2, 3, 4), latihan 11 (nomor 4, 5, 6, 7, 8), kompetensi, dan aktivitas (halaman 108, 126, 127, 128, 129, 132, 144, 145, 145, 146, 147). 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam konsep himpunan (hlm 109, 113, 114), lingkaran (hlm 123), fungsi kuadrat 

(hlm 130), persegi panjang (hlm 142). 

Indikator c:   

Penyajian bab menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

kehidupan melalui soal-soal aplikasi seperti pada nomor 2, 3, 4, 5 (halaman 127), nomor 1, 4 (halaman 129), nomor 1, 2, 3, 4 (halaman 132), nomor 4, 5, 

6, 7, 8 (halaman 144), kompetensi (halaman 145), dan aktivitas (halaman 146). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik melalui pengalaman sehari-hari, seperti pada latihan 7 (nomor 1), 

latihan 10 (nomor 2), latihan 12 (nomor 1), latihan 13 (nomor 1, 2), kompetensi (nomor 1, 2, 6), dan aktivitas (halaman 150, 172, 180, 181, 182, 185, 

186, 190, 193, 195, 196, 200, 201). 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam konsep himpunan (hlm 153, 154, 155, 158, 161, 164, 165), segitiga (hlm 169), 

logaritma (hlm 169) persamaan dan pertidaksamaan kuadrat (hlm 184, 197). 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

kehidupan melalui soal-soal aplikasi seperti pada nomor 1 (halaman 172), nomor 2 (halaman 180), nomor 1 (halaman 183), contoh 21 (halaman 185), 

nomor 1 (halaman 186), nomor 1 (halaman 190), contoh 30, 31 (halaman 195), kompetensi (halaman 200), dan aktivitas (halaman 201). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik melalui pengalaman sehari-hari, seperti pada latihan 2 (nomor 7, 8), 

latihan 16 (nomor 5), lahan 17, kompetensi, dan aktivitas (halaman 203, 209, 159, 259, 260, 261, 262, 264, 265). 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam konsep perbandingan, teorema Pythagoras, lingkaran, dan kesebangunan, 

seperti pada halaman 206-229. 
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Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

kehidupan melalui soal-soal aplikasi seperti pada nomor 7, 8 (halaman 209), contoh 41 (halaman 260), contoh 42 (halaman 261), latihan 17 (halaman 

262), kompetensi (halaman 264), dan aktivitas (halaman 265). 

 

Bab 6 

Indikator a:  

Penyajian bab kurang menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, soal kontekstual hanya seperti pada latihan 8 (nomor 3), 

latihan 9 (nomor 7), dan aktivitas (halaman 267, 304, 311). 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam konsep persamaan kuadrat (hlm 286), trigonometri (hlm308, 309). 

Indikator c: 

Penyajian bab kurang menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep dalam subtopik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, 

maupun kehidupan karena hanya memuat sedikit soal-soal aplikasi seperti pada nomor 3 (halaman 304) dan nomor 5, 7 (halaman 311). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Penyajian bab 

memunculkan 

proses pembentukan 

pengetahuan 

matematika melalui 

aktivitas: eksplorasi 

(menjelajah/mencari

-cari), observasi 

(mengamati), inkuiri 

(mencari tahu), 

investigasi 

(menyelidiki), 

konjektur 

(memberikan 

dugaan), 

generalisasi 

(memperumum), 

dan aplikasi 

(menerapkan). 

a. Penyajian memuat eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

b. Penyajian memuat observasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

c. Penyajian memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

d. Penyajian memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 5 5 7 3 26 

e. Penyajian memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

f. Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

g. Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 29 29 31 31 33 29 182 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman53. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 53. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Inkuiri hanya disajikan dalam Aktivitas halaman 

53. 

Indikator d:   

Penyajian kurang memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (hanya terdapat pada halaman 10, 53). 
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Indikator e:  

Penyajian kurang memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Konjektur hanya disajikan dalam Aktivitas halaman 53. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 3, 4, 5, 12, 16, 17, 26, 53). 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 6 nomor 9 (halaman 19), latihan 14 nomor 6 (halaman 51), 

kompetensi (halaman 52), dan aktivitas (halaman 53). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 106. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 106. 

Indikator c:  

Penyajian kurang memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (tugas halaman 88) dan aktivitas halaman 106. 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (hanya terdapat pada halaman 106). 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada 

halaman 106. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 

77, 83, 85, 89, 94, 98, 106). 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 5 nomor 6 (halaman 75), latihan 10 nomor 8 (halaman 92), latihan 13 

nomor 6, 7, 8, 9 (halaman 104), kompetensi (halaman 105), dan aktivitas (halaman 106). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 146, 147. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 
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halaman 146, 147. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (hanya terdapat pada halaman 113 [soal nomor 4], 146, 147). 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (hanya terdapat pada halaman 113 [soal nomor 4], 146, 

147). 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada 

halaman 146, 147. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 113, 118, 112, 124, 133, 

139, 146, 147). 

Indikator g:   

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 6 nomor 2, 3, 4, 5 (halaman 127, 128), latihan 7 (halaman 129, 130), 

latihan 8 nomor1, 2, 3, 4 (halaman 132, 133), latihan 11 nomor 4, 5, 6, 7, 8 (halaman 144), kompetensi (halaman 145), dan aktivitas (halaman 146, 147).  

 

Bab 4 

Indikator a: 

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 201. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 201. 

Indikator c:  

Penyajian tidak memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. 

Indikator d:   

Penyajian memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (halaman 175 [nomor 3], 179, 197, 199, 201). 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada 

halaman 201. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 151, 152, 153, 156, 166, 

168, 170, 173, 175, 176, 180, 181, 182, 185, 201). 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 2 nomor 2 (halaman 155), latihan 7 nomor 1 (halaman 172), latihan 
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10 nomor 2 (halaman 180), latihan 11 nomor 1 (halaman 183), latihan 12 nomor 1 (halaman 186), latihan 13 nomor 1, 2 (halaman 190), kompetensi 

(halaman 200), dan aktivitas (halaman 201). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 265. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 265. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (hanya terdapat pada halaman 240 [nomor 2], 248, 250). 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (halaman 231 [nomor 5, 8, 11], 232 [nomor 17,18, 19, 

20], 234 [nomor 1, 2], 233 [tugas], 237[nomor 4, 6, 7], 241 [nomor 3], 251 [tugas], 265). 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada 

tugas halaman 248 dan halaman 250. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 204, 205, 207, 210, 215, 

218, 220, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 240, 243, 247, 249, 254, 256, 265). 

Indikator g:   

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 2 nomor 7, 8 (halaman 209), latihan 16 nomor 5 (halaman 259), 

latihan 17 (halaman 262), kompetensi (halaman 264), dan aktivitas (halaman 265). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian kurang menekankan kegiatan eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Eksplorasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 314. 

Indikator b:  

Penyajian kurang menekankan kegiatan observasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Observasi hanya disajikan dalam Aktivitas 

halaman 314. 

Indikator c:  

Penyajian tidak memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. 
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Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika (halaman 314). 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada 

halaman 314. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui penyajian kesimpulan (halaman 302, 306, 314). 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, yaitu latihan 8 nomor 3 (halaman 304), latihan 9 nomor 5, 7 (halaman 311). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian bab 

memotivasi 

(mendorong) 

peserta didik 

supaya terikat 

(engaged) dan 

mendorong 

peserta didik 

untuk tertarik 

pada 

matematika. 

a. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan 

mempelajari lebih jauh (penyajian menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta 

didik, misalnya ada soal-soal kontekstual dan menantang). 

7 7 7 5 7 3 36 

b. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi 

penyelesaian. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian bab memotivasi (mendorong) peserta didik untuk terikat dalam 

menentukan generalisasi/perluasan dan kesimpulan. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 19 21 17 120 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi dan memuat soal-soal kontekstual pada 6 nomor 9 dan latihan 14 nomor 6, kompetensi dan 

aktivitas (halaman 2, 19, 51, 52, 53). 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c:  

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi dan memuat soal-soal kontekstual pada latihan 5 (nomor 6, 7), latihan 10 (nomor 8), latihan 

13, kompetensi, dan aktivitas (halaman 55, 75, 91, 92, 103, 104, 105, 106). 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c:  

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas. 
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Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi dan memuat soal-soal kontekstual pada latihan 6, latihan 7, latihan 8 (nomor 1, 2, 3, 4), latihan 

11 (nomor 4, 5, 6, 7, 8), kompetensi, dan aktivitas (halaman 108, 126, 127, 128, 129, 132, 144, 145, 146, 147). 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c:   

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas.. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi dan memuat soal-soal kontekstual pada latihan 7 (nomor 1), latihan 10 (nomor 2), latihan 12 

(nomor 1), latihan 13 (nomor 1, 2), kompetensi (nomor 1, 2, 6), dan aktivitas (halaman 150, 172, 180, 181, 182, 185, 186, 190, 200, 201). Namun, soal-

soal tersebut kurang menantang. 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c:  

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi dan memuat soal-soal kontekstual pada latihan 2 (nomor 7, 8), latihan 16 (nomor 5), lahan 17, 

kompetensi, dan aktivitas (halaman 203, 209, 259, 262, 264, 265). 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c:  

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian memuat inspirasi di awal bab sebagai motivasi, tetapi kurang memuat soal-soal kontekstual. Soal kontekstual hanya ada pada latihan 8 (nomor 

3) dan latihan 9 (nomor 5, 7) (halaman 267, 304, 311). 
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Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian karena materi menyajikan contoh soal dan 

penyelesaiannya. 

Indikator c: 

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh, soal-soal dan aktivitas. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Penyajian bab 

memotivasi 

peserta didik 

untuk membuat 

rangkuman, 

melakukan 

evaluasi 

mandiri, dan 

refleksi. 

a. Bab menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun 

rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Bab menyajikan evaluasi mandiri (kunci jawaban untuk sebagian soal, latihan 

soal yang menguji pemahaman menyeluruh, atau soal-soal ulangan umum) 
3 3 3 3 3 3 18 

c. Bab memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat oleh 

peserta didik. 

1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 

disertai kunci jawaban). 

Indikator c:  

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 

disertai kunci jawaban). 

Indikator c:  

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 
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Bab 3 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 

disertai kunci jawaban). 

Indikator c:  

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 

  

Bab 4 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 

disertai kunci jawaban). 

Indikator c:  

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 

 

Bab 5 

Indikator a:  

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 

disertai kunci jawaban). 

Indikator c:  

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif di bagian akhir buku  yang memuat soal-soal ulangan umum  (tidak 
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disertai kunci jawaban). 

Indikator c: 

Bab tidak memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang 

dibuat oleh peserta didik. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Penyajian 

materi bab 

dapat dipahami 

oleh peserta 

didik 

(pertimbangan 

pakar). 

a. Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat 

membantu peserta didik untuk memahami materi. 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan 

tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 
7 5 7 5 3 5 32 

Jumlah 14 12 14 12 10 12 74 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a: 

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi.   

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi, 

tetapi ada kesalahan pada halaman 61 terdapat gambar yang tidak tepat, yaitu gambar 2-5 (b) yang merupakan fungsi  , tetapi pada keterangan gambar 

ditulis fungsi  . 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 
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Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi, 

tetapi ada sebuah notasi yang kurang tepat, yaitu    bukan   . Seharusnya,     (halaman 199). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi, 

tetapi ada gambar segitiga (halaman 248 dan soal nomor 3 halaman 264) yang tidak akurat karena hanya dua titik sudut yang diberi nama, yaitu titik A 

dan titik C (halaman 248). Seharusnya, segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Terdapat juga kesalahan penulisan sisi  , sisi  , sisi  . Seharusnya, sisi 

  , sisi   , sisi    karena       merupakan panjang dari sisi   , sisi   , sisi   (halaman 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 259). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi, 

tetapi gambar 6-13(b) tidak tepat karena tidak dilukis garis   (halaman 275). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Penyajian bab 

tidak memberi 

kesan bahwa 

matematika 

merupakan 

kumpulan 

rumus dan soal-

soalnya selalu 

hanya 

mempunyai 

satu cara jawab 

yang benar. 

a. Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (sebelum tiba pada 

kesimpulan/rumus, bab tersebut memberikan motivasi dan uraian tentang 

bagaimana/ proses memperoleh kesimpulan/ rumus itu). 

3 5 5 7 5 7 32 

b. Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan (setelah sampai kepada kesimpulan/ 

rumus, buku tersebur memberikan kegunaan rumus yang diperoleh). 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu 

permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan open-ended). 
1 1 3 3 3 1 12 

Jumlah 11 13 15 17 15 15 86 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman 3, 4, 10, 12, 17, 24, 26), tetapi ada beberapa penyajian rumus yang tidak diawali dengan 

penjelasan (halaman 7, 8, 13, 14, 16, 28, 29, 36, 37, 38, 39). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan -

open-ended). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman 36, 60, 61, 63, 66, 77, 81, 83, 85, 94, 98), tetapi ada beberapa penyajian rumus yang tidak diawali 

dengan penjelasan (halaman 69, 70, 87). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan -

open-ended). 
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Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman  119, 122, 124, 126, 139, 141), tetapi ada beberapa penyajian rumus yang tidak diawali dengan 

penjelasan (halaman 110, 111, 114, 115, 122). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal hanya terdapat pada materi SPLDV pada 

halaman 110 dan SPLTV halaman 114. 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman  151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 178, 180, 182, 

185, 187, 188, 192, 193, 194). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Hanya terdapat sedikit soal yang memuat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal, yaitu 

soal latihan 7 nomor 4 (halaman 173) dan latihan 16 (halaman 199). 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman  204, 207, 210, 215, 218, 220, 223, 224, 225, 228, 229, 240, 243, 247, 249, 252, 256, 258 ), tetapi 

ada beberapa penyajian rumus yang tidak diawali dengan penjelasan (halaman 233). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Hanya terdapat dua soal yang memuat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal, yaitu 

soal latihan 11 nomor 4 (halaman 245) dan latihan 14 nomor 7 (halaman 256). 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (halaman  270, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 302, 306). 

Indikator b:  

Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan melalui contoh-contoh soal sehingga peserta didik mengetahui kegunaan rumus yang diperoleh. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan -

open-ended). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

11 Secara visual 

penyajian dan 

penulisan konsep, 

ide, istilah, 

simbol, rumus, 

definisi dan 

teorema yang 

penting disajikan 

dengan jelas. 

a. Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan 

huruf tebal atau diberi highlight. 
5 5 5 7 5 5 32 

b. Tata letak memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. 3 5 5 5 3 3 24 

c. Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 15 17 17 19 15 15 98 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight, kecuali pada algoritma (halaman 22). 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 42, 44, 45. Selain itu, pada halaman 33 terdapat tabel logaritma yang 

ditempatkan terpisah halaman dengan keterangan tabel tersebut. 

Indikator c:  

Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight, kecuali pada algoritma (halaman 72). 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 72, 76, 77, 79, 87, 92, 94, dan 102. 

Indikator c: 

Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

 

Bab 3 

Indikator a:  
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Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight, kecuali pada sifat (halaman 119) dan 

algoritma (halaman 141). 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 108, 109, 114, 122, 123, 126, 128, 130, 133, 135, 137, dan 143. 

Indikator c:   

Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

Bab 4 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 151, 152, 154, 156, 165, 166, 168, 169, 173, 175, 178, 179, 181, 184, 187, 190, 191, 192, 193, 197,  dan 198. Selain itu, pada 

halaman 175 dan 179 terdapat tabel kebenaran yang diletakkan terpisah dengan keterangan tabel tersebut. 

Indikator c:  

Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight, kecuali pada identitas trigonometri dasar 

(halaman 232), algoritma (halaman 237, 260). 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 203, 204, 206, 207, 209, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 233, 234, 237, 238, 239, 241, 243, 246, 247, 

249, 251, 252, 254, 256, 258, dan 260. Selain itu, pada halaman 209 dan 223 terdapat gambar yang diletakkan terpisah dengan keterangannya.  

Indikator c: Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

Bab 6 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight, kecuali pada algoritma (halaman 277, 287, 

292, 293, 294, 298, 301, 305). 

Indikator b:  

Tata letak sudah memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. Akan tetapi, masih terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke 

dalam, yaitu pada halaman 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 286, 287, 292, 293, 294, 297, 298, 301, 305. Selain itu, pada halaman 

270, 273, 278, 280, 282, 294, dan 299 terdapat gambar yang diletakkan terpisah dengan keterangan gambar tersebut.  

Indikator c: Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

12 Penyajian 

memperhatikan 

kode etik, tata 

krama, hak 

cipta, dan 

gender 

a. Penyajian tidak melanggar kode etik (contoh melanggar: tidak menyebut daftar 

pustaka, mengambil tabel atau data tanpa menyebut sumbernya). 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian tidak melanggar tata krama. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 21 21 21 114 

Presentase Skor 
   

   
           

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c:  

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c:  

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 
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Indikator c:   

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c:  

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 

 

Bab 5 

Indikator a:  

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c:  

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian tidak melanggar kode etik karena terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c: 

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 
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C. ASPEK BAHASA 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Penggunaan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

a. Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

b. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

c. Paragraf yang menggunakan kaidah paralelisme yang benar. 5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 15 15 15 15 15 15 90 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

- Kalimat pertama dalam uraian materi bentuk akar pada paragraf pertama seharusnya tidak perlu ditambahkan kata “pula” sehingga kalimat 

menjadi lebih efektif (halaman 5). 

- Kalimat tidak boleh diawali kata “Sehingga” (halaman 31). 

- Kalimat setara tidak boleh mengandung dua kata “dengan”. Seharusnya, kata “dengan” cukup ditulis satu kali (halaman 3). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan , diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung” (halaman 6). 

- Kata “perkataan” dalam kalimat “Dengan perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi “Dengan kata lain,” (halaman 7). 

- Kata “untuk” yang ke dua, dalam kalimat pertama uraian materi pemangkatan dan penarikan akar bilangan seharusnya diganti dengan kata 

“dalam” (halaman 49). 

Indikator c:  

Paragraf menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi ada beberapa kesalahan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Pada paragraf pertama, antara kalimat pertama dan ke dua seharusnya disambung karena masih dalam satu paragraf (halaman 16). 

- Terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 22, 29). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada kesalahan, yaitu terdapat kalimat setara 



205 

 

 
 

yang mengandung dua kata “dalam”. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali (halaman 72). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat kesalahan, yaitu kata “tergantung” seharusnya diganti dengan 

kata “bergantung” (halaman 55). 

Indikator c:  

Paragraf sudah menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi masih ada beberapa kesalahan kesalahan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Pada paragraf pertama, antara kalimat ke dua dan ke tiga seharusnya disambung karena masih dalam satu paragraf (halaman 97). 

- Terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 58, 59, 88). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

- Kalimat kedua pada paragraf pertama seharusnya tidak perlu ditambahkan kata “selanjutnya” sehingga lebih efektif (halaman 118). 

- Kalimat setara tidak boleh mengandung dua kata “dalam”. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali (halaman 126, 141). 

- Terdapat kalimat yang tidak efektif. Kalimat “ Berapa harga untuk sebuah buku tulis dan harga untuk sebuah pensil?” seharusnya ditulis “Berapa 

harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil?” (halaman 126). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan , diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung” (halaman 108). 

- Perlu tambahan kata “terlebih“ dalam kalimat “diubah dulu” sehingga menjadi “diubah terlebih dahulu” (halaman 112). 

- Kata “bersesuaian” pada soal nomor 5 seharusnya diganti dengan kata “sesuai” (halaman 113). 

Indikator c:   

Paragraf sudah menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi masih ada kesalahan, yaitu terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu 

kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 133). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

- Dalam kalimat “Ada dua macam jenis disjungsi, yaitu disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif”. Kata “macam  jenis” pada kalimat tersebut 

kurang tepat karena memiliki makna yang sama. Seharusnya dipilih salah satu, yaitu macam atau jenis saja (halaman 156). 

- Kalimat tidak boleh diawali dengan kata “sebab” (halaman 156). 

- Kalimat tidak boleh diawali dengan konjungsi. (halaman 156). 

- Kalimat tidak boleh diawali dengan kata “atau” (halaman 164, 168). 
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- Kalimat tidak boleh diawali dengan kata “sehingga” (halaman 198, 199) 

- Kalimat tidak boleh diawali dengan kata “padahal” (halaman 199). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat kesalahan , diantaranya sebagai berikut. 

Kata “perkataan” dalam kalimat “Dengan perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi “Dengan kata lain,” (halaman 173). 

Kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung” (halaman 194).  

Kata “dan “ yang ke dua seharusnya diganti dengan kata “serta” (halaman 201). 

Indikator c:  

Paragraf sudah menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi masih ada kesalahan, yaitu terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu 

kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 160, 171, 178, 185, 191). 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada kesalahan, yaitu terdapat kalimat setara  

yang mengandung dua kata “dalam”. Seharusnya, kata “dalam” cukup ditulis satu kali (halaman 260). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat kata yang kurang tepat, yaitu kata “dulu” seharusnya diganti 

dengan kata “dahulu” (halaman 204). 

Indikator c:  

Paragraf sudah menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi masih ada beberapa kesalahan kesalahan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 222). 

- Pada paragraf pertama, antara kalimat ke pertama dan ke dua seharusnya disambung karena masih dalam satu paragraf (halaman 237). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Struktur kalimat yang digunakan pada bab ini sudah sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa kesalahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

- Kalimat ke tiga pada paragraf  ke empat kurang efektif karena mengulang-ulang kata “yang” (halaman 267). 

- Kalimat setara tidak boleh mengandung dua kata “dengan”. Seharusnya, kata “dengan” cukup ditulis satu kali (halaman 268). 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat kesalahan , yaitu kata “Tetapi” pada awal kalimat seharusnya 

diganti dengan “Akan tetapi” (halaman 287, 305). 

Indikator c: 

Paragraf sudah menggunakan kaidah paralelisme dengan benar, tetapi masih ada kesalahan, yaitu terdapat sebuah paragraf yang hanya terdiri atas satu 

kalimat. Seharusnya, minimal ada dua kalimat dalam satu paragraf (halaman 267, 273, 279, 298). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2. Kalimat-

kalimat 

melibatkan 

kemampuan 

berpikir logis. 

a. Kalimat yang digunakan mencerminkan cara berfikir logis. (Misal: Penggunaan 

kata-kata, “jika _, maka_”, sehingga, karena itu, dengan demikian, agar, 

sedemikian sehingga, jika dan hanya jika, paling sedikit, paling banyak, satu dan 

hanya satu, tepat satu). 

5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “Jika…, maka...” (halaman 4, 9, 10, 28, 34, 43), “Dengan 

demikian” (halaman 4, 11, 17, 24, 35), “Oleh karena itu” (halaman 21), “sehingga” (halaman 31), dan “agar” (halaman 40). Namun, ada beberapa 

kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 8, 29, 34, 35, 42 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan kata 

“jika”. Pada halaman 28, 47 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan kata “maka”. Kalimat-kalimat tersebut akan 

lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. Selain itu, pada halaman 45, 46 terdapat kalimat yang menggunakan kata “karena_, maka_”. 

Kalimat tersebut menjadi lebih logis apabila kata “maka” diganti dengan kata “sehingga”. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “Jika…, maka...” (halaman 56, 64, 65, 72, 77, 81, 85, 86, 88, 

73), “jika dan hanya jika” (halaman 61), “Dengan demikian” (halaman 63, 65, 86, 93), “agar” (halaman 70, 72, 90, 94, 103), dan “sehingga” (halaman 

73, 77, 75, 85, 94, 95, 98). Namun, ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 59 terdapat kalimat yang menggunakan kata “oleh 

karena_, maka_”, halaman 61 terdapat kalimat yang menggunakan kata “dalam hal demikian_, maka_”, halaman 61, 87, 94 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan kata “maka”, halaman 86, 87 terdapat kalimat yang menggunakan kata “karena_, maka_”, dan 

halaman 98 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan kata “jika”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis apabila 

menggunakan kata “jika _, maka_”.  

 

Bab 3 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “Dengan demikian,” (halaman 109, 114, 119, 128, 143), 
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“Jika…, maka...” (halaman 109, 110, 114, 119, 135, 141, 145), “agar” (halaman 111, 113, 127, 129, 131, 135, 142), “sehingga” (halaman 115, 122, 124, 

139, 142), dan “Oleh karena itu,” (halaman 134). Namun, ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 109 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “dalam hal demikian_, maka_”, halaman 124 terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan kata 

“maka”, halaman 140 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan kata “jika”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih 

logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. Selain itu, pada catatan halaman 116, kalimat pertama dan kedua akan lebih logis apabila dihubungkan 

dengan kata “sehingga” bukan “Dalam hal demikian,”. 

  

Bab 4 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “sehingga” (halaman 151, 152, 158, 166, 186, 198, 199), 

“Dengan demikian,” (halaman 152, 160, 165, 182, 185, 187, 188, 193, 194, 197, 198), “Jika…, maka...” (halaman 154, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 

165, 168, 169, 172, 179, 180, 182, 187, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200), “Oleh karena itu,” (halaman 164, 156), “agar” (halaman 164, 157, 160, 

167), dan  “jika dan hanya jika” (halaman 166, 168, 169, 167). Namun, ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada halaman 152, 158, 195 

terdapat kalimat yang menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan kata “maka”, halaman 157, 160, 164, 167 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “agar_, maka_”, dan halaman 194 terdapat kalimat yang menggunakan kata “oleh karena_, maka_”. Kalimat-kalimat tersebut akan 

lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. Selain itu, pada halaman 165 dalam catatan terdapat kalimat yang tidak logis karena 

menggunakan kata “walaupun_, sebab_”. Seharusnya, kalimat tersebut akan menjadi lebih logis apabila tidak menggunakan kata “walaupun”. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “Oleh karena itu,” (halaman 203, 206, 223, 225), “sehingga” 

(halaman 203, 204, 207, 212, 213, 214, 215, 218, 235, 237, 238, 239, 247), “Dengan demikian,” (halaman 213, 214, 215, 218, 223, 224, 227, 229, 249), 

“Jika…, maka...” (halaman 213, 214, 215, 217, 221, 254, 249, 254), dan “agar” (halaman 215, 233, 235, 237,  260). Namun, ada beberapa kalimat yang 

kurang logis, yaitu pada halaman 207 terdapat kalimat yang menggunakan kata “oleh karena_, maka_”, halaman 213, 214, 218, 254  terdapat kalimat 

yang menggunakan kata “karena_, maka_”, dan halaman 237 terdapat kalimat yang menggunakan kata “agar_, maka_”. Kalimat-kalimat tersebut akan 

lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, seperti penggunaan kata “Dengan demikian,” (halaman 268, 284, 285, 300), “Jika…, 

maka...” (halaman 269, 271, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 286, 287, 301, 305, 306), “agar” (halaman 284, 288, 294, 302, 307), dan “sehingga” 

(halaman 296, 298, 300, 308, 312, 384, 285, 293, 300, 301, 303, 304, 309, 310, 311). Namun, ada beberapa kalimat yang kurang logis, yaitu pada 

halaman 285, 294, 298 terdapat kalimat yang menggunakan kata “maka”, tetapi tidak diawali dengan kata “jika” dan halaman 300 terdapat kalimat yang 

menggunakan kata “karena_, maka_”. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih logis apabila menggunakan kata “jika _, maka_”. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3.  Struktur 

kalimat sesuai 

dengan tingkat 

penguasaan 

bahasa peserta 

didik. 

a. Kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir peserta didik. 
7 5 7 7 7 7 40 

Jumlah 14 12 14 14 14 14 82 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X. Kalimat majemuk yang digunakan jelas dan tidak ada 

istilah asing yang membuat kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X, tetapi masih ada kalimat yang tidak lengkap, yaitu 

kalimat pertama pada halaman 64. Kalimat tersebut hanya terdiri atas subjek dan diikuti dengan keterangan. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:   

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X. Kalimat majemuk yang digunakan jelas dan tidak ada 

istilah asing yang membuat kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 
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Bab 4 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X. Kalimat majemuk yang digunakan jelas dan tidak ada 

istilah asing yang membuat kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X. Kalimat majemuk yang digunakan jelas dan tidak ada 

istilah asing yang membuat kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung, tidak bertele-tele, serta mudah dipahami. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA kelas X. Kalimat majemuk yang digunakan jelas dan tidak ada 

istilah asing yang membuat kesulitan peserta didik dalam memahami materi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4. Kalimat dalam 

bab 

menggunakan 

ejaan yang 

baku. 

a. Kalimat yang digunakan memakai ejaan (tanda baca, penggunaan huruf kapital, 

pemenggalan kata) yang sesuai dengan EYD. 
3 3 5 3 3 5 22 

b.  Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 7 5 5 7 3 7 34 

Jumlah 10 8 10 10 6 12 56 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan banyak yang tidak memakai ejaan  yang sesuai dengan EYD, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (kalimat pertama halaman 4, contoh beberapa bilangan yang dituliskan 

dengan tanda akar, akan tetapi bukan merupakan bentuk akar [halaman 5], halaman 17, 26, 29, 45, kegiatan, tujuan cara kerja nomor 2 pada 

aktivitas [halaman 53]). 

- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh soal 1,3, dan 49, soal nomor 1 latihan 2 [halaman 6], soal-soal pada latihan 3 [halaman 7, 8], soal nomor 4 dan 6 pada latihan 

4 [halaman 11], soal-soal pada latihan 5 [halaman 15], soal-soal pada latihan 6 [halaman 19], soal-soal pada latihan 7 [halaman 23, 24], soal-soal 

pada latihan 8 [halaman 27, 28], soal-soal pada latihan 9 [halaman 30, 31], soal-soal pada latihan 10 [halaman 36], soal-soal pada latihan 11 

kecuali nomor 1 [halaman 41, 42], soal-soal pada latihan 12 [halaman 46, 47], soal-soal pada latihan 13 [halaman 49], soal-soal pada latihan 14 

kecuali soal nomor 3 [halaman 51], soal nomor 1, 4, 5 pada kompetensi [halaman 52]). 

- Pada kalimat kedua halaman 6, setelah kata “memekai” seharusnya tidak perlu menggunakan tanda titik dua.  

- Sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda koma (halaman 10, 29, 35, 42, 43). 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 31, 53). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (jawaban contoh 35, baris ketujuh 

[halaman 35], tetapan nomor 1 [halaman 43], cara kerja nomor 2 [halaman 53]). 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 

  

Bab 2 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan banyak yang tidak memakai ejaan  yang sesuai dengan EYD, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (kalimat keenam pada halaman 56, jawaban a contoh 1 [halaman 57], 
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fungsi   dan fungsi   pada penjelasan fungsi surjektif [halaman 59], kalimat ketujuh halaman 72, kalimat terakhir halaman 76, contoh nilai      
dan   pada persamaan kuadrat [halaman 77], catatan [halaman 79], halaman 81, halaman 82,  pengantar sifat [halaman 85], halaman 90,  langkah 4 

[halaman 98], langkah 1 dan 2 pada halaman 102). 

- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh soal 25, soal-soal pada latihan 1 kecuali nomor 1 [halaman 58], soal pada latihan 2 nomor 1, 5, 6 [halaman 61, 62], soal-soal 

pada latihan 3 [halaman 68, 69], soal-soal pada latihan 4 [halaman 71, 72], soal-soal pada latihan 5 [halaman 75, 76], soal-soal pada latihan 6 

[halaman 79], soal-soal pada latihan 7 [halaman 84], soal-soal pada latihan 8 [halaman 87], tugas [halaman 88], soal-soal pada latihan 10 [halaman 

91, 92], soal-soal pada latihan 11 [halaman 96], soal-soal pada latihan 12 [halaman 101, 102], soal-soal pada latihan 13 [halaman 104], soal nomor 

1 dan 3 pada kompetensi [halaman 105]). 

- Terdapat kalimat tanya yang tidak diakhiri dengan tanda tanya (soal nomor 3, 4, 7 pada latihan 2 [halaman 62]).  

- Sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda koma (halaman 60, 86, 87, 88). 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 56, 72). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (jawaban a contoh 1 [halaman 57], 

kalimat kedua pada penjelasan fungsi konstan [halaman 58], definisi fungsi surjektif [halaman 60], cara menggambar grafik fungsi kuadrat 

[halaman 63], bentuk baku pertidaksamaan kuadrat [halaman 92], cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat [halaman 92], jawaban a, b, c, dan d 

pada contoh 18, jawaban c pada contoh 19 [halaman 95], kalimat ketiga pada halaman 96). 

- Terdapat kalimat yang menggunakan huruf kecil setelah tanda baca titik. Seharusnya, kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital (kalimat 

keenam pada halaman 61). 

- Di depan kata “sehingga” diberi tanda baca koma, seharusnya tidak (kalimat halaman 64, 85, 95). 

- Kata “di antaranya” seharusnya ditulis “diantaranya” (halaman 69, 77, 79). 

- Setelah kata “bahwa” seharusnya tidak menggunakan tanda baca koma (halaman 77). 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku, kecuali pada penulisan Rp10.000.000, Rp12.000.000, Rp462.000, Rp11.000, 

Rp50.000, Rp 500, seharusnya Rp 10.000.000,00, Rp 12.000.000,00, Rp 462.000,00, Rp 11.000,00, Rp 50.000,00, dan Rp 500,00 (halaman 104, 105). 

 

Bab 3 

Indikator a:  

Kalimat yang digunakan banyak yang tidak memakai ejaan  yang sesuai dengan EYD, diantaranya adalah sebagai berikut. 

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (persamaan kuadrat dalam    [halaman 118], kalimat pertama dan kedua 

[halaman 124], pengantar algoritma [halaman 126, 141], langkah 3 pada ilustrasi [halaman 126, 131], kalimat pada baris kedua puluh satu 

[halaman 131], jawaban pada contoh 9 [halaman 132], selang iv [pada halaman 133], langkah 1 [halaman 138], jawaban b pada contoh soal 13 

[halaman 139], jawaban contoh soal 143 [halaman 143], cara kerja 2 pada aktivitas [halaman 146] ). 

- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh soal 2, soal-soal pada latihan 1 kecuali nomor 5 [halaman 113], soal pada latihan 2 nomor 1, 3, 4 [halaman 117], soal-soal 
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pada latihan 3 [halaman 121], soal-soal pada latihan 4 [halaman 123], soal pada latihan 5 [halaman 125], soal-soal pada latihan 6 nomor 1, 2, 4  

[halaman 127, 128], soal-soal pada latihan 7 nomor 4, 6, 7, 8 [halaman 130], soal-soal pada latihan 8 nomor 5, 6, 7, 8 [halaman 133], soal-soal 

pada latihan 9 [halaman 137], soal-soal pada latihan 10 [halaman 140, 141], soal-soal pada latihan 11 [halaman 143], soal-soal pada kompetensi 

kecuali soal nomor 3 [halaman 145], perintah pada aktivitas [halaman 146, 148]). 

- Pada bab 3 halaman 130, soal nomor 4 latihan 7, kata “persatuan” pada kalimat “biaya produksi persatuan barang konstan” seharusnya ditulis “per 

satuan”. 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 138, 139). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (contoh selang [halaman 133], langkah 3 

[halaman 138]). 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku, tetapi ada kesalahan dalam penulisan Rp5.600, Rp8.400, Rp1.200, Rp8.00, Rp5.000, 

Rp7.000, Rp2.300.000, Rp3.000.000, Rp4.700, Rp4.300, Rp7.100, Rp1.400, Rp1.000, Rp900, Rp83.000, Rp86.000, Rp158.000, Rp7.400.000, 

Rp600.000, Rp322.500, Rp2.500/unit, Rp3.000/unit, Rp4.000, Rp8.000, Rp56.000.000, Rp1000/unit, Rp500.000, Rp500, seharusnya Rp 5.600,00, Rp 

8.400,00, Rp 1.200,00, Rp 800,00, Rp 5.000,00, Rp 7.000,00, Rp 2.300.000,00, Rp 3.000.000,00, Rp 4.700,00, Rp 4.300,00, Rp 7.100,00, Rp 1.400,00, 

Rp 1.000,00, Rp 900,00, Rp 83.000,00, Rp 86.000,00, Rp 158.000,00, Rp 7.400.000,00, Rp 600.000,00, Rp 322.500,00, Rp 2.500,00/unit, Rp 

3.000,00/unit, Rp 4.000,00, Rp 8.000,00, Rp 56.000.000,00, Rp 1000,00/unit, Rp 500.000,00, Rp 500,00 (halaman 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (jawaban pada contoh 2 [halaman 154], kalimat pada baris kesebelas dan 

dua belas [halaman 155], cara membaca lambang disjungsi [halaman 156], jawaban contoh 3 [halaman 157], lambang himpunan hubungan antara 

disjungsi dua pernyataan dengan gabungan dua himpunan [halaman 158], jawaban contoh 5 [halaman 158], soal nomor 3 latihan 3 [halaman 159], 

cara membaca lambang konjungsi [halaman 159], definisi konjungsi [halaman 159], lambang himpunan hubungan antara konjungsi dua 

pernyataan dengan irisan dua himpunan [halaman 161], jawaban contoh 8 [halaman 161], soal nomor 3 latihan 4 [halaman 162], cara membaca 

lambang implikasi [halaman 163], cara iv membaca implikasi [halaman 162], jawaban contoh 9 [halaman 163], lambang himpunan hubungan 

antara implikasi dengan himpunan bagian [halaman 161], kalimat kedua pada pengertian implikasi logis [halaman 165], cara membaca lambang 

biimplikasi [halaman 166], lambang himpunan hubungan antara biimplikasi dengan dua himpunan yang sama [halaman 168], kalimat kedua pada 

pengertian biimplikasi logis [halaman 168], cara membaca lambang ekuivalen [halaman 168], contoh biimplikasi logis [halaman 168], soal nomor 

1 latihan 7 [halaman 172], jawaban contoh soal 15 [halaman 174], jawaban d) contoh soal 16 [halaman 176], simpulan [halaman 180], soal pada 

contoh 19 [halaman 183], jawaban soal pada contoh 19 [halaman 183], soal nomor 3d) latihan 11 [halaman 184], himpunan pada penjelasan 

kuantor eksistensial [halaman 184], jawaban soal pada contoh 22 [halaman 185], soal pada contoh 23 [halaman 186], soal nomor 1 a) pada latihan 

12 [halaman 186], soal nomor 3 d) pada latihan 12 [halaman 186], soal pada contoh 24 [halaman 187], soal pada contoh 26 [halaman 188], premis 

dan konklusi prinsip logika [halaman 191], jawaban soal pada contoh 28 [halaman 192], ], jawaban soal pada contoh 29 [halaman 193], soal pada 

contoh 33 [halaman 198], soal pada contoh 34 [halaman 198], aktivitas [halaman 201]). 
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- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh 1, 16, 18,19, 21, 32, 33, dan 34, soal-soal pada latihan 1 kecuali nomor 2 [halaman 153], soal-soal pada latihan 2 [halaman 

155, 156], soal-soal pada latihan 3 [halaman 158, 159], soal-soal pada latihan 4 [halaman 161], soal-soal pada latihan 5 [halaman 165, 166], soal-

soal pada latihan 6 kecuali nomor 5 [halaman 169], soal-soal pada latihan 7 [halaman 172, 173], soal-soal pada latihan 8 [halaman 174], soal 

nomor 2 a), 4, 5 pada latihan 9 halaman 179], soal-soal pada latihan 10 [halaman 180, 181], soal nomor 2 dan 4 pada latihan 11 [halaman 184], 

soal pada latihan 12 nomor 2 dan 4 [halaman 182, 187], soal-soal pada latihan 13 [halaman 190], soal-soal pada latihan 14 [halaman 196], soal-

soal pada latihan 15 [halaman 198], soal-soal pada latihan 16 [halaman 199], soal pada kompetensi [halaman 105], aktivitas [halaman 201]). 

- Sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda koma (contoh 10 [halaman 163, 164], contoh 13 [halaman 167], soal nomor 5 latihan 6 [halaman 169], 

kalimat kedua [halaman 182]). 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 151, 152, 172, 176, 

182, 185, 187, 197). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (kalimat kesebelas pada penjelasan 

disjungsi [halaman 156], cara I, ii, iii membaca implikasi [halaman 162], catatan [halaman 169], soal nomor 1a latihan 9 [halaman 178], kalimat 

kedua pada halaman 183, soal a), b) pada contoh 19 [halaman 183], soal nomor 3 a), b), c) pada latihan 11 [halaman 184], ).). 

- Di depan kata “sehingga” diberi tanda baca koma, seharusnya tidak (kalimat pada halaman 151, 186). 

- Setelah kata “namun” diberi tanda baca koma, tetapi pada kalimat tertentu tidak diberi tanda koma (halaman 151). 

- Setelah kata “atau” seharusnya kata ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital (jawaban contoh 11 pada halaman 165).  

- Sebelum kata “tetepi” tidak diberi tanda baca koma ( soal 1c latihan 7 [halaman 172], soal 5d latihan 9 [halaman 179], soal 2h latihan 10 [halaman 

180], pernyataan (2) [halaman 181]). 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (kalimat ketiga belas [halaman 213], kalimat pertama dan terakhir pada 

penjelasan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut    [halaman 213], kalimat pada baris keempat [halaman 214], kalimat pada baris ketujuh 

penjelasan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut     [halaman 213], pengantar algoritma [halaman 217], kalimat pada baris kesebelas, 

tujuh belas, sembilan belas, dan dua puluh lima[halaman 217], jawaban soal contoh 12 [halaman 221], carabaca rumus [halaman 223], jawaban 

soal pada contoh 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 [halaman 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231], carabaca rumus [halaman 225], identitas 

trigonometri [halaman 232], jawaban soal a) contoh 12 [halaman 233], pengantar algoritma [halaman 237], baris kedua pada jawaban contoh 40 

[halaman 259], jawaban 1 pada contoh 42 [halaman 261]). 

- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh soal 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 41, dan 42, soal-soal pada latihan 1 kecuali nomor 1 dan 2 [halaman 206], soal pada 

latihan 2 kecuali nomor 4, 5, 6 [halaman 209], soal-soal pada latihan 3 kecuali nomor 3 dan 4 [halaman 212], soal pada latihan 4 nomor 1 
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[halaman 216], soal-soal pada latihan 5 [halaman 217, 218], soal-soal pada latihan 6 [halaman 221, 222], soal-soal pada latihan 7 nomor 17, 18, 20 

[halaman 232], soal-soal pada latihan 8 kecuali nomor 3, 6, 7 [halaman 237], tugas [halaman 233], soal-soal pada latihan 10 [halaman 240, 241], 

soal-soal pada latihan 11 [halaman 245], soal-soal pada latihan 12 [halaman 248], soal-soal pada latihan 13 [halaman 250, 251], soal pada latihan 

14 [halaman 256], soal-soal pada latihan 15 [halaman 257], soal-soal pada latihan 16 [halaman 259], soal-soal pada latihan 17 [halaman 262, 263], 

soal pada kompetensi [halaman 105]). 

- Sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda koma (kalimat pertama [halaman 214], kalimat pertama pada sub bab 2.4.2 [halaman 223]). 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 218, 235, 237, 254). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (keterangan lambang   [halaman 203], 

baris keempat pada penjelasan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut    [halaman 213], kalimat pada baris keempat penjelasan nilai 

perbandingan trigonometri untuk sudut     [halaman 214], nilai perbandingan [halaman 215], kalimat pada baris kesepuluh [halaman 217], 

kalimat pada baris kedua puluh empat [halaman 217], cara baca rumus [halaman 223], cara baca rumus [halaman 225], unsur 1) dan 2) pada 

segitiga [halaman 243],  unsur (1), (2), dan (3) pada segitiga [halaman 252],  ). 

- Di depan kata “sehingga” diberi tanda baca koma, seharusnya tidak (kalimat halaman 204, 214, 218, 247). 

- Kata “di antaranya” seharusnya ditulis “diantaranya”. 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku., tetapi masih ada kesalahan yaitu pada penulisan sisi  , sisi  , dan sisi  . Dalam hal 

ini  ,  , dan   sendiri menunjukkan besaran panjang sisi     sisi   , dan sisi   . Jadi, sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan 

sisi    (halaman 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 258, 259). 

 

Bab 6 

Indikator a:   

- Terdapat kalimat pernyataan yang tidak diakhiri dengan tanda baca titik (konklusi pada dalil 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 [halaman 

274, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 283], jawaban contoh 4 [halaman 288], jawaban  soal a) latihan 7 [halaman 290], baris ketujuh dalam 

penjelasan materi tentang menentukan sudut dalam ruang [halaman 297], pengantar algoritma [halaman 301], jawaban soal b (iii) pada contoh 11 

[halaman 303], kegiatan dan tujuan pada aktivitas [halaman 314]). 

- Terdapat kalimat perintah yang tidak menggunakan tanda seru (!) (semua kalimat perintah pada contoh soal tidak diakhiri dengan tanda seru, 

kecuali pada contoh soal 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, soal-soal pada latihan 1 kecuali nomor 2 dan 5 [halaman 272], soal pada latihan 2 nomor 3 [halaman 

278], soal-soal pada latihan 3 nomor 2 dan 4 [halaman 283], soal-soal pada latihan 4 [halaman 285, 286], soal-soal pada latihan 5 [halaman 291, 

292], soal-soal pada latihan 6 [halaman 297], soal-soal pada latihan 7 nomor 6 [halaman 301], soal-soal pada latihan 8 [halaman 304], soal-soal 

pada latihan 9 [halaman 310, 311, 312], soal nomor 2, 3 dan 4 pada kompetensi [halaman 313], aktivitas [halaman 314]). 

- Sebelum kata “maka” tidak terdapat tanda koma (halaman 286). 

- Setelah tanda titik dua, awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil (halaman 269, 273, 284, 285, 

286, 299, 302, 306). 

- Terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan tanda koma, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda koma (baris kelima dan keenam dalam 
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penjelasan materi tentang menentukan sudut dalam ruang [halaman 297], jawaban soal b (i) dan (ii) pada contoh 11 [halaman 303]). 

- Di depan kata “sehingga” diberi tanda baca koma, seharusnya tidak (kalimat halaman 285, 293, 296, 300, 304, 308, 309, 310). 

- Setelah kata “namun” seharusnya diberi tanda baca koma (halaman 268). 

- Setelah kata “dengan demikian” seharusnya ada tanda baca koma [halaman 284] 

- Kata “di antaranya” seharusnya ditulis “diantaranya” (halaman 286, 287). 

- Di belakang angka yang menunjukkan sub bab seharusnya tidak menggunakan tanda hubung (-), melainkan tanda titik (.). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5. Komunikatif a. Penggunaan kalimat sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik 

(menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta didik). 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 14 14 14 14 14 14 84 

Presentase Skor 
  

  
           

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti pangkat bulat positif (halaman 3), bilangan pokok atau basis (halaman 3), 

eksponen (halaman 3), pangkat bulat negative (halaman 4), pangkat pecahan (halaman 16), notasi baku atau notasi ilmiah (halaman 22), logaritma 

(halaman 28), basis logaritma (halaman 28), logaritma natural (halaman 28), numerus (halaman 29), mantis (halaman 31), indeks atau karakteristik 

(halaman 34), dan antilogaritma (halaman 34). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti fungsi atau pemetaan (halaman 56), domain (halaman 57), kodomain 

(halaman 57), range (halaman 57), fungsi konstan (halaman 58), fungsi identitas (halaman 58), fungsi linear atau polinom (halaman 59), fungsi kuadrat 

(halaman 59), fungsi modulus (halaman 59), fungsi surjektif atau fungsi onto (halaman 59), fungsi into (halaman 60), fungsi injektif (halaman 60), 

fungsi bijektif (halaman 61), persamaan kuadrat (halaman 77), diskriminan (halaman 85), pertidaksamaan kuadrat (halaman 92), definit positif dan 

definit negatif (halaman 98). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 
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Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti SPLDV (halaman 110), SPLTV (halaman 114), SPLK (halaman 118), 

selang atau interval (halaman 133), selang terbuka (halaman 134), selang tertutup (halaman 134), selang setengah terbuka (halaman 134), selang terbuka 

tak-berhingga (halaman 134), selang tertutup tak-berhingga (halaman 134), pertidaksamaan linear (halaman 135), dan pertidaksamaan pecahan (halaman 

137). 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti dasar empiris (halaman 151), dasar tak-empiris (halaman 151), ingkaran 

atau negasi (halaman 154), disjungsi (halaman 156), konjungsi (halaman 159), implikasi (halaman 162), biimplikasi (halaman 166), pernyataan 

majemuk (halaman 169), tautologi (halaman 173), kuantor universal (halaman 181), kuantor eksistensial (halaman 181), silogisme (halaman 191), 

modus ponens (halaman 192), modus tollens (halaman 193), premis (halaman 190), konklusi (halaman 190), argumentasi (halaman 191).  

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti radian (halaman 207), nisbah trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, 

sekan, kotangen (halaman 210), sudut istemewa (halaman 213), dan identitas trigonometri (halaman 232). 

 

Bab 6 

Indikator a:  

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik (menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta 

didik). 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti aksioma atau postulat (halaman 269), dalil (270), sudut tumpuan (halaman 

306), dan bidang tumpuan (halaman 306). 
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Lampiran 6 

PEDOMAN LEMBAR PENILAIAN BUKU TEKS MATEMATIKA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

 

Pedoman penilaian ini disadur berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas (Pusat Perbukuan Depdiknas). Pedoman penilaian ini diharapkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai acuan kerja 

dalam melaksanakan proses penilaian buku teks pelajaran matematika pada aspek materi, penyajian, dan bahasa. Instrumen yang digunakan 

dalam penilaian buku teks pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

Format penilaian kuantitatif dalam bentuk pemberian skor 1, 3, 5, atau 7 pada aspek materi dan penyajian. 

Pada setiap indikator pada format ini, penilai diminta memberikan skor dengan aturan sebagai berikut. 

a. Skor 7 : jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai memperlihatkan (nomor halaman buku) indikator 

yang dimaksud. 

b. Skor 5 : jika lebih dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. Nilai ini diberikan jika buku tidak memuat faktor kesalahan. 

c. Skor 3 : jika kurang dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. Nilai ini diberikan jika buku memuat suatu faktor kesalahan. 

d. Skor 1 : jika makna dari kata kunci tidak ditemukan dan penilai dapat mengusulkan saran untuk perbaikan. 
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Judul buku : Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X 

Pengarang : Sartono Wirodikromo 

Penerbit : Erlangga 

Penilai : Rini Rakhmawati, S.Pd 

  

A. ASPEK MATERI 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Kelengkapan 

Materi 
a1. Materi memuat konsep. 7 3 7 5 5 5 32 

a2.  Materi memuat definisi. 7 5 7 7 7 7 40 

a3.  Materi memuat prosedur/algoritma. 7 7 7 7 7 7 42 

a4.  Materi memuat teorema/sifat-sifat. 7 7 7 7 7 5 40 

b1  Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep. 7 5 7 7 5 7 38 

b2  Materi memuat soal-soal latihan yang menunjang konsep. 7 5 7 7 5 7 38 

c. Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 5 7 7 7 5 5 36 

Jumlah 47 39 49 47 41 43 266 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Pada bab 1, materi sifat-sifat logaritma tidak diberikan pembuktian sifat. 

 

Pada bab 2, materi belum memuat konsep dan definisi relasi serta belum ada definit positif dan negatif. Contoh soal dan soal mengenai definit positif dan 

negatif juga belum diberikan. 

 

Pada bab 4 belum memuat konsep kontradiksi. 

 

Pada bab 5, materi belum memuat konsep, contoh soal, soal, dan penjelasan mengenai persamaan trigonometri sederhana. 

 

Pada bab 6, materi belum memuat konsep, teorema, dan penjelasan  proyeksi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Keakurasian 

materi 
a1.  Materi memuat konsep secara akurat. 5 7 7 7 5 5 36 

a2.   Materi memuat definisi secara akurat. 5 7 7 7 7 7 40 

a3.   Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 7 7 7 7 7 5 40 

a4.   Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 3 7 7 7 7 7 38 

a5.   Materi memuat simbol dan notasi secara akurat. 7 7 7 5 3 7 36 

b1   Materi memuat contoh soal yang akurat. 7 5 5 7 5 3 32 

b2   Materi memuat soal-soal latihan yang akurat. 5 5 3 7 5 3 28 

c.  Materi memuat penjelasan yang akurat. 5 5 7 7 3 5 32 

Jumlah 44 50 50 54 42 42 282 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a1 : memuat konsep yang tidak tepat pada halaman 4, 16, 20, 26. 

Indikator a2: definisi pada halaman 4 dan 26 belum tepat, masih kurang syarat n bilangan bulat.  

Indikator a4:  Materi sudah memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat tetapi belum ada pembuktian teorema dan  sifat-sifat. 

     Pada hal 4 sifat eksponen masih kurang tepat. 

  Definisi pada halaman 4 juga kurang tepat. 

     Pada hal 20 dan 24 tidak ada pembuktian sifat-sifat pangkat rasional. 

     Pada hal 36, 37, 38, dan 39 tidak ada syarat sifat-sifat logaritma. 

Indikator b2:  

Soal nomor 5b ii) latihan 11 tidak dapat diselesaikan. 

Indikator c:  
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Penjelasan  
 

      
 menggunakan sifat perkalian bentuk akar tidak tepat. 

 

Bab 2 

Indikator b1:  

Contoh  3 (a) sketsa grafik fungsi kuadrat ditulis pada gambar 2-8a padahal dalam gambar 2-9a. 

Indikator b2:  

Soal kompetensi nomor 3 kurang akurat. 

Indikator c:  

Penjelasan gambar fungsi   bukan fungsi bijektif. 

 

Bab 4 

Materi memuat notasi tidak tepat pada halaman 199. 

 

Bab 3 

Indikator b1:  

Contoh soal 13 (b) antara soal dan tafsiran tidak ditulis dalam bentuk yang sama. 

Indikator b2:  

Soal nomor 4 latihan 2 dan soal kompetensi nomor 4, 5, 7 kurang akurat. 

 

Bab 5 

Indikator a5:   

Simbol sisi ditulis dengan huruf kecil. Sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . 

Indikator b1:  

Ada contoh soal yang tidak akurat karena kesalahan penulisan panjang sisi  , sisi  , dan sisi  . 

Contoh soal 32 terdapat gambar segitiga yang titik sudutnya hanya titik   dan titik  . 

Indikator b2:  

Terdapat soal yang tidak akurat karena penulisan panjang sisi  , sisi  , dan sisi  .  

Indikator c:  

Penjelasan sisi  , sisi  , dan sisi   yang  seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . 

Penjelasan garis      seharusnya, panjang ruas garis     . 
 

Bab 6 

Indikator a1:   

Konsep pada halaman 306 dan 307 kata “garis” seharusnya diganti dengan “ruas garis”. 

Indikator a3:   
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Pada algoritma halaman 306 dan 307 kata “garis” seharusnya diganti dengan “ruas garis”. 

Indikator b1:  

Contoh soal 5, 8, 9, 10, dan 11, kata “garis” seharusnya diganti dengan “ruas garis”.  

Contoh soal 12, 13, 14, 15, 16 terdapat kesalahan pada penulisan panjang ruas garis. 

 

Indikator b2:  

Gambar balok pada soal nomor 4 latihan 3, rusuk yang menunjukkan lebar bukan   , tetapi rusuk   . 

Soal nomor 2, 3, 4 latihan 4, nomor 2, 3, 5, 7, 8, 10 latihan 5, dan beberapa soal lainnya, kata “ garis” seharusnya diganti dengan kata “ruas garis”.  

Beberapa soal terdapat kesalahan pada penulisan panjang ruas garis. 

Indikator c:  

Penjelasan dalil 6, garis   tidak digambar pada gambar 6-13 (b). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Materi 

memunculkan 

aspek penalaran 

dan pembuktian 

a. Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap). 5 7 7 7 7 5 38 

b. Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya. 3 5 5 5 5 7 30 

Jumlah 8 12 12 12 12 12 68 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Pada bab 1 belum memunculkan pembuktian sifat – sifat dan teorema serta pada bab 6 sebelum menentukan jarak sebaiknya didahului dengan proyeksi. 

Selain itu, pada semua bab 1, 2, 3, 4, dan 5 terdapat kesimpulan yang tidak diambil dari data atau fakta sebelumnya. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Materi 

memunculkan 

aspek 

pemecahan 

masalah 

a. Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan soal-soal non-rutin atau soal yang mendorong peserta didik untuk 

muncul dengan berbagai strategi penyelesaian. 

7 5 5 3 7 3 30 

b. Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang 

memadai. 
7 7 7 3 7 5 36 

c. Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi. 5 7 7 3 7 5 34 

Jumlah 19 19 19 9 21 13 100 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Materi bab 1 sudah memuat strategi-strategi.  

Materi bab 2 sudah memuat strategi-strategi, tetapi belum semuanya seperti pada contoh 23 belum ada alasan mengapa diambil  <  dan tidak dilengkapi 

gambar (hal 101). 

Materi bab 3, 4 dan 6 kurang memuat strategi-strategi. 

 

Indikator b: 

Materi bab 4 dan 6 memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik, tetapi dalam jumlah tidak memadai. 

 

Indikator c: 

Materi bab 1, 4, 6 memuat soal non-rutin dalam konteks yang belum bervariasi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Materi 

memunculkan 

aspek 

komunikasi  

a. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara tertulis (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

1 1 1 1 1 1 6 

c. Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan 

memperoleh informasi melalui gagasan lisan maupun tulisan. 
5 5 7 5 5 5 32 

Jumlah 13 13 15 13 13 13 80 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator b:  

Semua bab belum menyediakan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan. 

Indikator c:  

Pada bab 1, 2, 4, 5, 6 memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi hanya melalui gagasan tulisan. 

Pada bab 3 tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan lisan (hlm 146) dan tulisan 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Materi 

memunculkan 

aspek 

keterkaitan 

(connection). 

a. Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain. 7 7 7 3 7 3 34 

c. Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman 

sehari-hari. 
5 7 7 7 7 3 36 

Jumlah 19 21 21 17 21 13 112 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Pada bab 1 soal aplikasi hal 52 soal belum mengacu ke pengalaman sehari – hari tetapi masih mengacu ke fisika. 

 

Pada bab 4 hubungan antara konsep matematika dengan ilmu lain kurang diterapkan. Hanya ada soal fisika dalam aktivitas. 

 

Pada bab 6 hubungan antara konsep matematika dengan ilmu lain dan kehidupan sehari-hari kurang diterapkan. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian 

konsep-konsep 

diperjelas 

dengan gambar, 

tabel, skema, 

atau ilustrasi. 

a. Penyampaian memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. 
5 7 7 7 7 7 40 

b. Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, 

gambar, tabel, skema, atau grafik. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 12 14 14 14 14 14 82 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Pada bab 1 penyampaian konsep logaritma kurang memenfaatkan ilustrasi, gambar, tabel, skema, ataupun grafik. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Materi memuat 

kegiatan yang 

menunjang 

tujuan atau 

kemampuan 

(kompetensi) 

yang 

dirumuskan 

dalam 

kurikulum 

a. Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang 

dituntut kurikulum. 
7 5 7 5 5 7 36 

b. Materi memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi (misal: adanya eksperimen, 

investigasi, inkuiri, dll). 
3 5 5 3 5 3 24 

c. Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang 

tersedia). 
3 7 3 7 7 7 34 

Jumlah 13 17 15 15 17 17 94 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Pada bab 2 belum memuat tugas definit positif dan negatif, pada bab 4 belum memuat tugas kontradiksi, dan bab 5 kurang memuat tugas persamaan 

trigonometri. 

Indikator b:  

Kegiatan selain latihan soal, hanya ada kompetensi dan aktivitas. 

Indikator c:   

Pada bab 1 materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  lebih banyak (tidak sesuai dengan waktu yang tersedia karena membahas eksponen dan 

logaritma hanya diberikan waktu 16 x 45 menit) dan pada bab 3 materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  lebih banyak (tidak sesuai dengan waktu 

yang tersedia hanya 20 x 45 menit). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Tidak tumpang 

tindih (overlap) 
a. Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 5 5 7 7 7 7 38 

b. Contoh yang diuraikan bervariasi. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi. 7 7 7 5 7 7 40 

Jumlah 19 19 21 19 21 21 120 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Indikator a: 

Pada bab 1 sifat bilangan berpangkat diulang dua kali tetapi tidak berlebihan. 

Pada bab 2 langkah-langkah cara mengerjakan sering ditulis dua kali dan penjelasan mengenai jenis-jenis fungsi ditulis dua kali. 

Indikator b: 

Pada bab 4 soal-soal yang diberikan kurang bervariasi dengan tingkat kesulitan yang kurang bergradasi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Soal-soal 

kontekstual 
a. Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai pemicu. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 5 7 7 7 7 5 38 

c. Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 7 7 7 5 7 5 38 

Jumlah 19 21 21 19 21 17 118 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Indikator a:  

Semua bab menyediakan contextual problems pada awal bab dalam inspirasi. 

Indikator b:  

Pada bab 1, contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, tetapi kurang memadai. 

Pada bab 2, contextual problems disediakan dalam latihan 5 no 6, 7, dan latihan 10 no8. 

Pada bab 3, contextual problems disediakan dalam latihan 6 no 2, 3, 4, 5, latihan 7 no 1, 4, latihan 8 no 1, 2, 3, 4. 

Pada bab 4, contextual problems disediakan dalam latihan 7 no 1, latihan 10 no 2, latihan 11 no 1, latihan 13 no 1, 2. 

Pada bab 5, contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 

Pada bab 6, contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, tetapi kurang memadai. 

Indikator c:  

Pada bab 1, 2, 3, 5 contextual problems disediakan pada akhir bab dalam kompetensi. 

Pada bab 4 dan 6, contextual problems kurang disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 
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B. ASPEK PENYAJIAN 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan a. Bab menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit dan tujuan tersebut dapat 

dipahami peserta didik. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab 

(secara implisit). 
7 5 7 5 5 7 36 

Jumlah 8 6 8 6 6 8 42 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Indikator a:   

Semua bab belum menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. Hanya menyebutkan SK dan KD. 

 

Indikator b: 

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab, kecuali pada bab 2 belum memuat matri definit positif dan negatif, bab 4 

belum memuat materi kontradiksi, dan bab 5 belum memuat persamaan trigonometri. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Bab 

menyebutkan 

materi dan 

kemampuan 

prasyarat yang 

telah dimiliki 

peserta didik 

(pre-

knowledge). 

a. Pada awal uraian bab (materi), peserta didik diingatkan tentang kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami bab 

dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

1 1 1 `1 1 1 6 

b. Pada awal bab disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar 

untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 12 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Indikator a:   

Pada awal uraian semua bab (materi), peserta didik belum diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

 

Indikator b:  

Pada awal semua bab belum disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Penyajian bab 

melibatkan 

produk 

teknologi. 

a. Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer digunakan untuk observasi, 

eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau membantu 

menyelesaikan persoalan problem solving. 

1 1 1 1 7 1 12 

b. Bab hanya menyarankan menggunakan produk teknologi, namun tidak 

memberikan contoh. 
1 1 1 1 7 1 12 

Jumlah 2 2 2 2 14 2 24 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Indikator a:   

Penyajian bab 1, 2, 3, 4, 6 belum melibatkan produk teknologi, tetapi penyajian bab 5 melibatkan produk teknologi kalkulator pada halaman 217. 

. 

Indikator b:  

Penyajian bab 1, 2, 3, 4, 6 belum menyarankan menggunakan produk teknologi, tetapi penyajian bab 5 menyarankan menggunakan produk teknologi 

kalkulator pada latihan 5. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Menyajikan 

konsep-konsep 

matematika 

dengan 

melibatkan 

aspek motorik 

(hands on 

activity). 

a. Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak (seperti mengukur langsung, melipat, 

menggunting, mewarnai, menggunakan alat peraga). 

1 7 7 7 7 7 36 

Jumlah 1 7 7 7 7 7 36 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Penyajian bab 1 belum melibatkan peserta didik dalam hands on activity. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Penyajian bab 

menekankan 

kebermaknaan 

(meaningful) 

dan manfaat 

(useful). 

a. Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik, baik melalui penyajian bab terdahulu atau dari pengalaman sehari-hari. 
7 7 7 7 7 3 38 

b. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian 

lain dari matematika. 
7 7 7 7 7 5 40 

c. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep 

dalam sub topik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

pada kehidupan sehari-hari). 

7 7 7 7 7 3 38 

Jumlah 21 21 21 21 21 11 116 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Penyajian bab 6 kurang menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik. 

Indikator b:  

Penyajian bab 6 kurang menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian lain dari matematika. 

Indikator c:  

Penyajian bab 6 kurang menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Penyajian bab 

memunculkan 

proses pembentukan 

pengetahuan 

matematika melalui 

aktivitas: eksplorasi 

(menjelajah/mencari

-cari), observasi 

(mengamati), inkuiri 

(mencari tahu), 

investigasi 

(menyelidiki), 

konjektur 

(memberikan 

dugaan), 

generalisasi 

(memperumum), 

dan aplikasi 

(menerapkan 

a. Penyajian memuat eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian memuat observasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

d. Penyajian memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

e. Penyajian memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 3 3 18 

f. Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

g. Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 37 37 37 37 37 37 222 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Penyajian kurang memuat kegiatan inkuiri, investigasi, dan konjektur. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian bab 

memotivasi 

(mendorong) 

peserta didik 

supaya terikat 

(engaged) dan 

mendorong 

peserta didik 

untuk tertarik 

pada 

matematika. 

a. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan 

mempelajari lebih jauh (penyajian menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta 

didik, misalnya ada soal-soal kontekstual dan menantang). 

7 7 7 7 7 3 38 

b. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi 

penyelesaian. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian bab memotivasi (mendorong) peserta didik untuk terikat dalam 

menentukan generalisasi/perluasan dan kesimpulan. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 21 21 17 122 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 6 kurang memuat soal kontekstual dan menantang. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Penyajian bab 

memotivasi 

peserta didik 

untuk membuat 

rangkuman, 

melakukan 

evaluasi 

mandiri, dan 

refleksi. 

a. Bab menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun 

rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Bab menyajikan evaluasi mandiri (kunci jawaban untuk sebagian soal, latihan 

soal yang menguji pemahaman menyeluruh, atau soal-soal ulangan umum) 
3 3 3 3 3 3 18 

c. Bab memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat oleh 

peserta didik. 

1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Semua bab belum menyajikan rangkuman. 

Indikator b:  

Hanya memuat latihan materi secara keseluruhan di akhir buku, bukan akhir bab. 

Indikator c:  

Semua bab belum memuat refleksi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Penyajian 

materi bab 

dapat dipahami 

oleh peserta 

didik 

(pertimbangan 

pakar). 

a. Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat 

membantu siswa untuk memahami materi. 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan 

tepat yang dapat membantu siswa untuk memahami materi. 
7 5 7 5 5 5 34 

Jumlah 14 12 14 12 12 12 76 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan:  

Indikator b: 

Pada bab 2, keterangan gambar 2-5 (b) tidak tepat. 

Pada bab 4, notasi   bukan   . Seharusnya,     .  

Pada bab 5, terdapat gambar segitiga yang hanya memiliki titik A dan titik C pada halaman 248 serta kesalahan pada simbol sisi. Sisi  , sisi  , sisi   

seharusnya ditulis sisi   , sisi   , sisi   .  

Pada bab 6, garis   tidak digambar pada gambar 6-13 (b). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Penyajian bab 

tidak memberi 

kesan bahwa 

matematika 

merupakan 

kumpulan 

rumus dan soal-

soalnya selalu 

hanya 

mempunyai 

satu cara jawab 

yang benar 

a. Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (sebelum tiba pada 

kesimpulan/rumus, bab tersebut memberikan motivasi dan uraian tentang 

bagaimana/ proses memperoleh kesimpulan/ rumus itu). 

5 5 5 7 5 7 34 

b. Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan (setelah sampai kepada kesimpulan/ 

rumus, buku tersebur memberikan kegunaan rumus yang diperoleh). 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu 

permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan open-ended). 
1 1 3 3 1 1 10 

Jumlah 13 13 15 17 13 15 86 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Pada bab 1, 2, 3, dan 5 terdapat penyajian rumus yang belum diawali dengan penjelasan . 

Indikator b:  

Penyajian rumus disertai dengan contoh-contoh. 

Indikator c:  

Pada bab 1, 2, 5, dan 6 tidak ada pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal.  

Pada bab 3 terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal hal 110 dan 114.  

     Pada bab 4 terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu permasalahan tidaklah tunggal hal 173 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

11 Secara visual 

penyajian dan 

penulisan konsep, 

ide, istilah, 

simbol, rumus, 

definisi dan 

teorema yang 

penting disajikan 

dengan jelas. 

a. Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan 

huruf tebal atau diberi highlight. 
5 7 5 7 5 5 34 

b. Tata letak memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. 5 5 5 5 3 3 26 

c. Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 17 19 17 19 15 15 102 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Pada bab 1 terdapat algoritma yang belum ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight seperti halaman 22 dan  66. 

Pada bab 3 terdapat sifat pada halaman 119 dan algoritma pada halaman 141 yang belum ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. 

Pada bab 5 terdapat sifat pada halaman 232 dan algoritma pada halaman 237, 260 yang belum ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. 

Pada bab 6 terdapat algoritma yang belum ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight seperti halaman 277, 287, dan 292. 

Indikator b: 

Terdapat awal paragraf yang tidak menjorok ke dalam. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

12 Penyajian 

memperhatikan 

kode etik, tata 

krama, hak 

cipta, dan 

gender 

a. Penyajian tidak melanggar kode etik (contoh melanggar: tidak menyebut daftar 

pustaka, mengambil tabel atau data tanpa menyebut sumbernya). 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian tidak melanggar tata krama. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 21 21 21 126 

Presentase Skor 
   

   
           

Catatan: 

Indikator a:   

Penyajian bab tidak melanggar kode etik. 

 

Indikator b:  

Penyajian bab tidak melanggar tata krama. 

 

Indikator c:  

Penyajian bab tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 
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C. ASPEK BAHASA 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Penggunaan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar. 

a. Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

b. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

c. Paragraf yang menggunakan kaidah paralelisme yang benar. 5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 15 15 15 15 15 15 90 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Halaman 3, 260, 268, kata “dengan” ditulis berulang pada kalimat setara dan halaman 72, 126, 141 kata “dalam” ditulis berulang pada kalimat setara. 

Halaman 31, 198, kata “Sehingga” seharusnya tidak di awal kalimat. 

Halaman 156, kata “Dan” terletak di awal kalimat. 

Indikator b:  

Pada bab 1, 2, 3, 4, kata yang belum sesuai dengan  kaidah bahasa Indonesia, yaitu pada halaman 6, 55,  108, 194, kata “tergantung” seharusnya 

“bergantung”. Pada bab 5 halaman 204 terdapat kata yang kurang tepat, yaitu kata “dulu” seharusnya diganti dengan kata “dahulu”.Pada bab 6, kata 

yang belum sesuai  kaidah bahasa Indonesia, yaitu halaman 287 dan 305. Kalimat yang diawali dengan kata “Tetapi” seharusnya diganti “Namun”. 

Terdapat pula kata”pasal” yang seharusnya diganti dengan bagian. 

Indikator c:  

Pada semua bab terdapat paragraf yang belum menggunakan kaidah paralelisme dengan benar karena hanya terdiri atas satu kalimat. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2. Kalimat-

kalimat 

melibatkan 

kemampuan 

berpikir logis. 

a. Kalimat yang digunakan mencerminkan cara berfikir logis. (Misal: Penggunaan 

kata-kata, “jika _, maka_”, sehingga, karena itu, dengan demikian, agar, 

sedemikian sehingga, jika dan hanya jika, paling sedikit, paling banyak, satu dan 

hanya satu, tepat satu). 

5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Secara umum, kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis, tetapi di setiap bab masih ada kata “jika _, maka_”, sehingga, karena 

itu, dengan demikian, agar, sedemikian sehingga, jika dan hanya jika yang tidak digunakan secara efektif sehingga kalimat menjadi kurang logis 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3.  Struktur 

kalimat sesuai 

dengan tingkat 

penguasaan 

bahasa peserta 

didik. 

a. Kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir peserta didik. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 14 14 14 14 14 14 84 

Presentase Skor 
  

  
           

Catatan: 

Indikator a: 

Secara umum, kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 

 

Indikator b:  

Secara umum, kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4. Kalimat dalam 

bab 

menggunakan 

ejaan yang 

baku. 

a. Kalimat yang digunakan memakai ejaan (tanda baca, penggunaan huruf kapital, 

pemenggalan kata) yang sesuai dengan EYD. 
5 3 5 3 3 3 22 

b. Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 7 5 5 7 5 7 36 

Jumlah 12 8 10 10 8 10 58 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Indikator a:   

Terdapat kalimat yang belum memakai ejaan sesuai EYD seperti penggunaan tanda titik dua, tanda titik, tanda seru, tanda koma, huruf kapital, dan 

pemenggalan kata (misalnya, “di antaranya” yang seharusnya “diantaranya”). 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. Namun, pada bab 2 dan 3 ada kesalahan dalam penulisan lambang mata uang, serta 

pada bab 5 terdapat kesalahan dalam menuliskan sisi yang menggunakan huruf kecil. Seharusnya, sisi ditulis dengan huruf besar, misal sisi   . 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5. Komunikatif a. Penggunaan kalimat sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik 

(menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta didik). 
7 7 7 7 7 7 42 

a. Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 14 14 14 14 14 14 84 

Presentase Skor 
  

  
           

Catatan: 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik. 
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Lampiran 7 

PEDOMAN LEMBAR PENILAIAN BUKU TEKS MATEMATIKA 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

  

Pedoman penilaian ini disadur berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas (Pusat Perbukuan Depdiknas). Pedoman penilaian ini diharapkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai acuan kerja 

dalam melaksanakan proses penilaian buku teks pelajaran matematika pada aspek materi, penyajian, dan bahasa. Instrumen yang digunakan 

dalam penilaian buku teks pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

Format penilaian kuantitatif dalam bentuk pemberian skor 1, 3, 5, atau 7 pada aspek materi dan penyajian. 

Pada setiap indikator pada format ini, penilai diminta memberikan skor dengan aturan sebagai berikut. 

a. Skor 7 : jika makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai memperlihatkan (nomor halaman buku) indikator 

yang dimaksud. 

b. Skor 5 : jika lebih dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. Nilai ini diberikan jika buku tidak memuat faktor kesalahan. 

c. Skor 3 : jika kurang dari 50% makna dari semua kata kunci dalam suatu indikator ditemukan dan penilai dapat mengusulkan suatu 

perbaikan. Nilai ini diberikan jika buku memuat suatu faktor kesalahan. 

d. Skor 1 : jika makna dari kata kunci tidak ditemukan dan penilai dapat mengusulkan saran untuk perbaikan. 
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Judul buku : Matematika Jilid 1 untuk SMA Kelas X 

Pengarang  : Sartono Wirodikromo 

Penerbit  : Erlangga 

Penilai  : Dahniar Eka Yulianti, S.Pd 

  

A. ASPEK MATERI 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Kelengkapan 

Materi. 
a1. Materi memuat konsep. 7 5 7 5 5 5 34 

a2.  Materi memuat definisi. 7 5 7 7 7 7 40 

a3.  Materi memuat prosedur/algoritma. 7 7 7 7 7 7 42 

a4.  Materi memuat teorema/sifat-sifat. 7 7 7 7 5 7 40 

b1  Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep. 7 5 7 7 5 7 38 

b2  Materi memuat soal-soal latihan yang menunjang konsep. 7 5 7 7 5 7 38 

c. Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 5 7 7 7 5 7 38 

Jumlah 47 41 49 47 39 47 270 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10,  11, 12,  13, 14, dsb.  

Indikator a2:   

Materi memuat definisi, yaitu pada halaman 3, 4, 5, 16, 17, 26, 28. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 22, 31, 42.  

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 4, 7, 8, 10,  12, 13, 14, 16, 17,  dsb. 

Indikator b1:  
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Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, dsb. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 5, 6, 7, 8, 11, 15, 19, 23, 24,  27, 28,  30, 36, 41, 42,  46, 47,  49, 51, 52. 

Indikator c:  

Materi belum memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik pada sifat-sifat logaritma. 

 

Bab 2 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 56, 57,  58, 59, 60, 61, 62,  63, 64, 65, 66, dsb. Namun, belum memuat konsep definit positif dan negatif. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi, yaitu pada halaman 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77. Namun, belum memuat definisi definit positif dan negatif. 

Indikator a3:    

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 63, 66, 72, 81, 94, 97, 98, 102. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 64, 65, 66, 69, 70, 78, 79, 81, 83, dsb. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 57, 62, 66, 67, 68, 70, 71,  72, 73, 74, 75,  78, 80, 81,  dsb. Namun, belum 

memuat contoh soal definit positif dan negatif. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 58, 61, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 79, 84, 87, 90, 91, 92, dsb. Namun, belum 

memuat soal definit positif dan negatif. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik. 

 

Bab 3 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 121, dsb. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi, yaitu pada halaman 109, 114, 118, 121, 122, 133, 135, 138. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 110, 111, 114, 115, 119, 122, dsb. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 110, 119, 134, 135. 

Indikator b1:  

Materi memuat contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 111, 112, 115, 116,  120, 122, 123, 125, 127, 129, 132, 135, dsb. 
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Indikator b2:  

Materi memuat soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 113, 117, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 137dsb. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang membangun pengetahuan peserta didik. 

 

Bab 4 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, dsb. Namun, belum memuat konsep kontradiksi.  

Indikator a2:   

Materi memuat definisi, yaitu pada halaman 151, 152, 156, 159, 162, 166, 170, 173, 181. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 171. 

Indikator a4:    

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 153, 155, 158, 161, 164, 168, dsb. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 153, 154, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 170, dsb. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 153, 155, 158, 161, 165, 169, 172, dsb. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 

 

Bab 5 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 204, 205, 207, 210, 215, 217, 218, 220, 222, dsb. Namun, belum memuat konsep mengenai persamaan 

trigonometri sederhana. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi, yaitu pada halaman 204, 207, 210, 218, 222. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 217, 235, 237, 254, 260. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 210, 215, 220, 223, 224, 225, dsb. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 205, 207, 208, 210, 211, 212, 216, 220, 221, 223, 224, dsb. Namun, belum 

memuat contoh soal trigonometri sederhana. 

Indikator b2:  
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Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 206, 209, 212, 216, 217, 221, 231, dsb. Namun, belum memuat soal 

trigonometri sederhana. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. Namun, belum memuat penjelasan materi trigonometri sederhana. 

 

Bab 6 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep, yaitu pada halaman 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, dsb. Namun, belum memuat konsep proyeksi. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi, yaitu pada halaman 268, 302, 306.  

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma, yaitu pada halaman 277, 284, 287, 292, 293, 294, dsb. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema/sifat-sifat, yaitu pada halaman 270, 274, 276, 277, 280, 281, dsb. 

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 284, 285, 288, 289, 290, 294, 296, 300, 303, 307, 308, 309, 310. 

Indikator b2:  

Materi memut soal-soal latihan yang menunjang konsep, yaitu pada halaman 272, 278, 283, 285, 291, 297, 300, 304, 310, 313. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang dapat membangun pengetahuan peserta didik. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Keakurasian 

materi 
a1.  Materi memuat konsep secara akurat. 5 7 7 7 5 5 36 

a2.   Materi memuat definisi secara akurat. 5 7 7 7 7 7 40 

a3.   Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 7 7 7 7 7 5 40 

a4.   Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 5 7 7 7 7 7 40 

a5.   Materi memuat simbol dan notasi secara akurat. 7 7 7 5 3 7 36 

b1   Materi memuat contoh soal yang akurat. 7 5 5 7 5 3 32 

b2   Materi memuat soal-soal latihan yang akurat. 5 5 5 7 5 3 30 

c.  Materi memuat penjelasan yang akurat. 7 5 7 7 5 5 36 

Jumlah 48 50 52 54 44 42 290 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep secara akurat. Namun, masih terdapat ketidakakuratan sifat dan definisi, yaitu sebagai berikut. 

- Sifat:             dengan    ,   dan   adalah bilangan-bilangan bulat positif, seharusnya        dengan    ,   ,   dan   adalah 

bilangan-bilangan bulat positif. 

- Definisi “Misalkan    ,    , maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” seharusnya diperbaiki menjadi  

“Misalkan    ,    ,   bilangan bulat positif, maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” . 

- Bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi  
 

 , dengan   dan   bilangan bulat,   bilangan real, dan    , 

seharusnya diperbaiki menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan dapat dituliskan dengan notasi  
 

 , dengan   dan   bilangan bulat, 

   ,   bilangan real, dan    . 

- Sifat “Jika    , maka   
 

  ”, seharusnya “Jika    , maka   
 

  ”. 
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- Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif terdapat kesalahan pada sifat: 

c)            dengan    , seharusnya diperbaiki menjadi            dengan    ,    . 

- Definisi pangkat pecahan negatif : Misalkan     dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 

seharusnya diperbaiki menjadi misalkan    ,    ,     bilangan bulat, dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, 

ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 . 

- Sifat-sifat logaritma seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif dan     (halaman 36, 37, 38, 39). 

Indikator a2:   

     Materi memuat definisi secara akurat. Namun, masih terdapat ketidakakuratan definisi, yaitu sebagai berikut. 

- Definisi “Misalkan    ,    , maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ” seharusnya diperbaiki menjadi  

“Misalkan    ,    ,   bilangan bulat positif, maka     adalah kebalikan dari    atau sebaliknya,     
 

   atau    
 

   ”. 

- Definisi pangkat pecahan negatif : “Misalkan     dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  

 

 
 
 
 

” seharusnya diperbaiki menjadi “Misalkan    ,    ,     bilangan bulat, dan    , maka   
 

  adalah kebalikan dari  
 

  atau sebaliknya, 

ditulis  
 

  
 

 
 
 

 atau  
 

  
 

 
 
 
 

 . 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. Namun, masih terdapat ketidakakuratan sifat, yaitu sebagai berikut. 

- Sifat:             dengan    ,   dan   adalah bilangan-bilangan bulat positif, seharusnya        dengan    ,   ,   dan   adalah 

bilangan-bilangan bulat positif . 

- Sifat “Jika    , maka   
 

  ”, seharusnya “Jika    , maka   
 

  ”. 

- Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif terdapat kesalahan pada sifat: 

c)            dengan    , seharusnya diperbaiki menjadi            dengan    ,    . 

d) Sifat-sifat logaritma seharusnya dilengkapi dengan syarat jika       bilangan real positif dan    . 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Materi memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Materi memuat contoh soal yang akurat. 

Indikator b2:  

Terdapat soal-soal latihan yang tidak akurat antara lain sebagai berikut. 
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(i) Halaman 7 Latihan 3 nomor 2, seharusnya panjang sisi      cm, panjang sisi      cm, panjang sisi      cm, hitunglah panjang sisi 

   dan      
(ii) Halaman 11 Latihan 4 nomor 5b, soal tidak dapat dibuktikan. 

(iii) Halaman 15 Latihan 5 nomor 6, seharusnya, panjang sisi        cm, panjang sisi      cm.  

(iv) Halaman 51 Latihan  14 nomor 4, lingkaran dengan jari-jari         seharusnya lingkaran dengan panjang jari-jari      cm. 

(v) Halaman 52 Latihan 14 nomor 5, terdapat kesalahan    jari-jari bidang alas. Seharusnya    panjang jari-jari bidang alas. 

(vi) Halaman 52 Latihan 14 nomor 6, terdapat kesalahan    jari-jari lingkaran. Seharusnya    panjang jari-jari lingkaran. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang akurat. 

 

Bab 2 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:  

Materi memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Terdapat contoh soal yang tidak akurat antara lain sebagai berikut. 

(i) Halaman 67 contoh soal 3, sketsa grafik fungsi kuadrat dilukiskan pada gambar 2-9a, tetapi di buku tersebut dituliskan pada gambar 2-8a.  

(ii) Halaman 75 Latihan 5 nomor 4, jumlah kedua sisi siku-sikunya sama dengan       . Yang benar adalah jumlah kedua panjang sisi siku-

sikunya sama dengan       . 

Indikator b2:  

Terdapat soal latihan yang tidak akurat pada halaman 105 soal kompetensi nomor 3, “berbentuk empat persegi panjang”, akan lebih tepat bila ditulis 

“berbentuk persegi panjang”. 

Indikator c:  

Penjelasan pada halaman 61, gambar fungsi   2-5 (b), tetapi pada keterangan gambar ditulis fungsi  . Akan lebih tepat bila ditulis secara konsisten. 

Bab 3 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   
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Materi memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Materi sudah memuat simbol dan notasi secara akurat. 

Indikator b1:  

Terdapat contoh soal yang tidak akurat pada halaman 140 contoh soal 13 b), pada soal tertulis 
    

   
  , tetapi pada tafsiran ditulis 

    

   
  .   

Indikator b2:  

Terdapat soal-soal latihan yang tidak akurat pada halaman 117 latihan 2,  petunjuk soal nomor 4 yang tepat adalah mengarahkan untuk mengerjakan soal 

nomor 4c dan 4d. Akan tetapi, di soal tertulis 2c dan 2d. Pada kompetensi soal nomor 5b), tertulis “pajak 2 per unit”. Seharusnya, “pajak Rp 2,00 per 

unit”.  Selain itu, pada kompetensi soal nomor 5c), tertulis “ Jika diberi subsidi 3 per unit, tentukanlah keseimbangan”. Soal yang lebih akurat adalah “ 

Jika diberi subsidi Rp 3,00 per unit, tentukanlah titik keseimbangan” (halaman 145). 

Pada kompetensi soal nomor 7, tertulis “biaya variabel per unit Rp500”. Seharusnya, “biaya produksi variabel per unit Rp 500,00” (halaman 145). 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang akurat.  

 

Bab 4 

Indikator a1:   

Materi memuat konsep secara akurat. 

Indikator a2:   

Materi sudah memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Pada halaman 199,   bukan    seharusnya ditulis    .  

Indikator b1:  

Materi memut contoh soal yang akurat. 

Indikator b2:  

Materi memuat soal-soal latihan yang akurat. 

Indikator c:  

Materi memuat penjelasan yang akurat. 
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Bab 5 

Indikator a1:   

Terdapat konsep yang tidak akurat. Pada halaman 249 dan 258, sisi  , sisi  , dan sisi   yang benar adalah panjang sisi     sisi   , dan sisi   . 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma secara akurat. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Terdapat simbol dan notasi yang tidak akurat pada penulisan sisi  , sisi  , dan sisi  . Yang benar adalah sisi     sisi   , dan sisi   . 

Indikator b1:  

Beberapa contoh soal tidak akurat karena penulisan panjang sisi  , sisi  , dan sisi  . Yang benar adalah panjang sisi     sisi   , dan sisi   . 

Contoh soal 32 halaman 248, gambar segitiga terdapat satu titik yang tidak diberi nama. 

Contoh soal 36 halaman 253 terdapat kesalahan pada “lingkaran yang berjari-jari   cm”. Seharusnya, “lingkaran dengan panjang jari-jari   cm”. 

Indikator b2:  

Beberapa soal tidak akurat karena penulisan panjang sisi  , sisi  , dan sisi   yang benar adalah panjang sisi     sisi   , dan sisi   . 

Terdapat kesalahan pada penulisan      cm,      cm. Penulisan yang benar adalah panjang sisi      cm, panjang sisi      cm. 

Indikator c:  

Penjelasan panjang sisi  , sisi  , dan sisi   seharusnya ditulis panjang sisi     sisi   , dan sisi   . 

Pada halaman 204 dan 206, penjelasan “   jari-jari lingkaran” seharusnya ditulis “   panjang jari-jari lingkaran”. 

 

Bab 6 

Indikator a1:   

Terdapat konsep yang salah pada penulisan garis   , dll seharusnya ditulis ruas garis karena panjangnya terbatas. 

Indikator a2:   

Materi memuat definisi secara akurat. 

Indikator a3:   

Materi memuat prosedur/algoritma yang kurang akurat  karena masih terdapat sedikit kesalahan. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan garis    

seharusnya ditulis ruas garis karena garis panjangnya tidak terbatas. 

Indikator a4:   

Materi memuat teorema dan sifat-sifat secara akurat. 

Indikator a5:   

Materi memuat simbol atau notasi yang akurat. 
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Indikator b1:  

Contoh 5, 8, 9, 10, 11, penulisan “garis” yang benar adalah “ruas garis” karena garis memiliki panjang tidak terbatas. 

Contoh 12, 13, 14, 15, 16, penulisan panjang ruas garis, seperti       cm yang benar adalah panjang ruas garis       cm. 

Indikator b2:  

Soal latihan 3 nomor 4, pada gambar balok, lebar balok adalah rusuk   , bukan rusuk   . 

Soal latihan 4 nomor 2, 3, 4, latihan 5 nomor 2, 3, 5, latihan 6 nomor 1, 2, 3, kata “garis” yang benar adalah “ruas garis” karena memiliki panjang 

terbatas, 

Penulisan panjang ruas garis, seperti      cm yang benar adalah panjang ruas garis      cm. 

Indikator c:  

Penjelasan Dalil 6, gambar 6-13 (b) halaman 275 tidak terdapat garis  . 

Penjelasan halaman 302, kata “garis” yang benar adalah “ruas garis” karena panjangnya terbatas. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Materi 

memunculkan 

aspek penalaran 

dan 

pembuktian. 

a. Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap) 5 7 7 7 7 5 38 

b. Kesimpulan diambil dari fakta atau data sebelumnya. 5 5 5 5 5 7 32 

Jumlah 10 12 12 12 12 12 70 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Indikator a:   

Materi disajikan secara runtut (tahap demi tahap).  Akan tetapi, pada bab 1 belum ada tahap-tahap pembuktian sifat logaritma pada bab 6 sebaiknya 

diberi materi proyeksi sebelum materi jarak. 

Indikator b:  

Ada beberapa kesimpulan yang tidak diambil dari data atau fakta sebelumnya, kecuali pada bab 6. 

. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Materi 

memunculkan 

aspek 

pemecahan 

masalah 

a. Materi memuat strategi-strategi yang dapat membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan soal-soal non-rutin atau soal yang mendorong peserta didik untuk 

muncul dengan berbagai strategi penyelesaian. 

7 7 5 3 7 3 32 

b. Materi memuat soal non-rutin yang relevan dengan topik dengan jumlah yang 

memadai. 
7 7 7 3 7 5 36 

c. Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi. 7 7 7 3 7 3 34 

Jumlah 21 21 19 9 21 11 102 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin. 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin. 

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi karena terdapat soal yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, yaitu fisika. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin, yaitu pada halaman 72 sub materi 2-1-6, halaman 

78, dan halaman 102 sub materi 2-3-3.  

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin. 

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi karena terdapat soal yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, yaitu fisika, ekonomi, dan 

biologi. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin, yaitu pada halaman 126 sub materi 3-4-1, halaman 
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130 sub materi 3-4-3, dan halaman 141 sub materi 3-7-1. Namun, pada kompetensi strategi masih kurang. 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin. 

Indikator c:   

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi karena terdapat soal yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, yaitu ekonomi, fisika, dan 

biologi. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Materi kurang memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin. 

Indikator b:  

Materi kurang memuat soal non-rutin.  

Indikator c:  

Materi kurang memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin, yaitu pada halaman 206 sub materi 5-1-2, halaman 

208 contoh soal  4, halaman 241 sub materi 5-7-1, halaman 246 sub materi 5-7-2, halaman 250 contoh soal 34, halaman 260 sub materi 5-9. 

Indikator b:  

Materi memuat soal non-rutin.  

Indikator c:  

Materi memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi karena terdapat soal yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, yaitu fisika. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi kurang memuat strategi yang dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin.  

Indikator b:  

Materi kurang memuat soal non-rutin.  

Indikator c: 

Materi kurang memuat soal non-rutin dalam konteks yang bervariasi, tetapi terdapat soal yang berkaitan dengan bidang ilmu lain, yaitu fisika. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Materi 

memunculkan 

aspek 

komunikasi. 

a. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara tertulis (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi menyediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk 

mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan (individu, 

berpasangan, berkelompok). 

1 1 1 1 1 1 6 

c. Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari dan 

memperoleh informasi melalui gagasan lisan maupun tulisan. 
5 5 7 5 5 5 32 

Jumlah 13 13 15 13 13 13 80 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Indikator a:   

Tugas yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan  ide secara tertulis disajikan melalui soal latihan, kompetensi, dan aktivitas. 

Indikator b:  

Tidak disediakan tugas atau kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan ide mereka dalam berbagai bentuk secara lisan. 

Indikator c:  

Materi hanya memuat tugas yang mendorong siswa untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan tulisan saja, kecuali pada bab 3 terdapat 

tugas yang mendorong siswa untuk mencari dan memperoleh informasi melalui gagasan lisan, yaitu pada halaman 146. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Materi 

memunculkan 

aspek 

keterkaitan 

(connection). 

a. Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu yang lain. 7 7 7 3 7 7 38 

c. Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman 

sehari-hari. 
7 7 7 7 7 5 40 

Jumlah 21 21 21 17 21 19 120 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika.  

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu fisika. 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu fisika, ekonomi, dan biologi. 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu ekonomi, fisika, dan biologi.  

Indikator c:   

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual.  
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Bab 4 

Indikator a:    

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 

Indikator b:  

Materi kurang memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu fisika. Hanya ada satu soal fisika. 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu fisika. 

Indikator c:  

Materi memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Materi memuat hubungan antar bab atau bagian lain dari matematika. 

Indikator b:  

Materi memuat hubungan antar konsep matematika dengan ilmu fisika. 

Indikator c:  

Materi kurang memuat hubungan antar konsep yang dibicarakan dengan pengalaman sehari-hari melalui soal kontekstual. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian 

konsep-konsep 

diperjelas 

dengan gambar, 

tabel, skema, 

atau ilustrasi. 

a. Penyampaian memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau 

grafik. 
5 7 7 7 7 7 40 

b. Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, 

gambar, tabel, skema, atau grafik. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 12 14 14 14 14 14 82 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Penyampaian konsep-konsep memanfaatkan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik. Akan tetapi, pada bab 1 kurang memanfaatkan 

ilustrasi atau gambar pada penyajian logaritma. 

Indikator b:  

Penyampaian menjelaskan pengaitan antara konsep dengan cerita atau ilustrasi, gambar, tabel, skema, atau grafik. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Materi memuat 

kegiatan yang 

menunjang 

tujuan atau 

kemampuan 

(kompetensi) 

yang 

dirumuskan 

dalam 

kurikulum. 

a. Materi memuat tugas atau proyek yang menunjang  terbentuknya kompetensi yang 

dituntut kurikulum. 
7 5 7 5 5 7 36 

b. Materi memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi (misal: adanya eksperimen, 

investigasi, inkuiri, dll). 
5 5 5 5 5 5 30 

c. Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang  wajar (sesuai dengan waktu yang 

tersedia). 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 19 17 19 17 17 19 108 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Materi memuat tugas yang menunjang kompetensi kurikulum. Namun, pada bab 2 belum memuat tugas definit positif dan negatif, pada bab 4 belum 

memuat tugas kontradiksi, dan bab 5 kurang memuat tugas persamaan trigonometri. 

Indikator b:  

Materi kurang memuat kegiatan-kegiatan yang bervariasi, hanya soal latihan, kompetensi, dan aktivitas. 

Indikator c:  

Materi memuat kegiatan dalam jumlah yang wajar. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Tidak tumpang 

tindih 

(overlap). 

a. Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Contoh yang diuraikan bervariasi. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi. 7 7 7 5 7 7 40 

Jumlah 21 21 21 19 21 21 124 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Materi yang diuraikan tidak diulang-ulang secara berlebihan. 

Indikator b:  

Contoh yang diuraikan bervariasi. 

Indikator c:  

Soal-soal yang diberikan bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bergradasi, tetapi soal pada bab 4 tingkat kesulitan belum bergradasi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Soal-soal 

kontekstual. 
a. Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai pemicu. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 5 7 7 7 7 5 38 

c. Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 7 7 7 5 7 1 34 

Jumlah 19 21 21 19 21 13 114 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:  

Contextual problems di awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 2. 

Indikator b:  

Contextual problems kurang disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, diantaranya pada kompetensi. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Contextual problems di awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 55.  

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, diantaranya pada latihan 5 nomor 6, 7, latihan 10 nomor 8, dan latihan 13 nomor 6, 

7, 8, 9, 10. 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, diantaranya pada kompetensi. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Contextual problems di awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 108. 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, diantaranya pada latihan 6 nomor 2, 3, 4, 5, latihan 7 nomor 1, 4, latihan 8 nomor 1, 

2, 3, 4, dan latihan 11 nomor 4, 5, 6, 7, 8. 
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Indikator c:   

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, diantaranya pada kompetensi. 

 

Bab 4 

Indikator a:  

Contextual problems di awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 150. 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi, diantaranya pada latihan 7 nomor 1, latihan 10 nomor 2, latihan 11 nomor 1, latihan 

13 nomor 1, 2. 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu pada kompetensi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Contextual problems di awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 203. 

Indikator b:  

Contextual problems disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 

Indikator c:  

Contextual problems disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi, yaitu kompetensi. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Contextual problems disediakan pada awal bab sebagai pemicu, yaitu pada halaman 267. 

Indikator b:  

Contextual problems kurang disediakan pada tengah bab untuk memotivasi. 

Indikator c: 

Contextual problems tidak disediakan pada akhir bab dalam bentuk soal aplikasi. 
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B. ASPEK PENYAJIAN 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan a. Bab menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit dan tujuan tersebut dapat 

dipahami peserta didik. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab 

(secara implisit). 
7 5 7 5 5 7 36 

Jumlah 8 6 8 6 6 8 42 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Bab tidak menyebutkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Indikator b:  

Urutan uraian, kegiatan, dan soal-soal mengindikasikan tentang tujuan bab. Namun, pada bab 2, 4, dan 5 terdapat materi pokok yang belum disajikan. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2 Bab 

menyebutkan 

materi dan 

kemampuan 

prasyarat yang 

telah dimiliki 

peserta didik 

(pre-

knowledge). 

a. Pada awal uraian bab (materi), peserta didik diingatkan tentang kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memahami bab 

dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

1 1 1 `1 1 1 6 

b. Pada awal bab disediakan soal-soal tentang topik yang lalu sebagai pengantar 

untuk mempelajari materi yang akan dibahas. 
1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 12 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Pada awal uraian bab (materi), peserta didik tidak diingatkan tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk 

memahami bab dalam bentuk uraian atau soal-soal/latihan. 

Indikator b:  

Pada awal bab tidak disediakan soal-soal tentang topik yang lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3 Penyajian bab 

melibatkan 

produk 

teknologi. 

a. Produk teknologi seperti: kalkulator dan komputer digunakan untuk observasi, 

eksplorasi, investigasi, konjektur, menjawab secara informal, atau membantu 

menyelesaikan persoalan problem solving. 

1 1 1 1 7 1 12 

b. Bab hanya menyarankan menggunakan produk teknologi, namun tidak 

memberikan contoh. 
1 1 1 1 7 1 12 

Jumlah 2 2 2 2 14 2 24 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1, 2, 3, 4, dan 6 

Indikator a:   

Penyajian bab tidak melibatkan produk teknologi. 

Indikator b:  

Penyajian bab tidak menyarankan menggunakan produk teknologi. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4 Menyajikan 

konsep-konsep 

matematika 

dengan 

melibatkan 

aspek motorik 

(hands on 

activity). 

a. Penyajian melibatkan peserta didik dalam hands on activity yang relevan dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak (seperti mengukur langsung, melipat, 

menggunting, mewarnai, menggunakan alat peraga). 

1 7 7 7 7 7 36 

Jumlah 1 7 7 7 7 7 36 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Penyajian bab 1 belum melibatkan peserta didik dalam hands on activity. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5 Penyajian bab 

menekankan 

kebermaknaan 

(meaningful) 

dan manfaat 

(useful). 

a. Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik, baik melalui penyajian bab terdahulu atau dari pengalaman sehari-hari. 
7 7 7 7 7 5 40 

b. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya pada bagian 

lain dari matematika. 
7 7 7 7 7 5 40 

c. Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Menyadarkan peserta didik akan manfaat ide-ide/konsep 

dalam sub topik ini pada bagian lain dari matematika, pelajaran lain, maupun 

pada kehidupan sehari-hari). 

7 7 7 7 7 5 40 

Jumlah 21 21 21 21 21 15 120 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, yaitu pada halaman 2 dan 52. 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika. 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada halaman 51 nomor 6, halaman 52 dan 53. 

 

Bab 2 

Indikator a:  

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, yaitu pada inspirasi, latihan 5 nomor 6, 7, latihan 10 nomor 8, latihan 

13, kompetensi. 

Indikator b: 

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika. 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada  halaman 104 nomor 7, 8, 10, halaman 105, 

dan 106. 
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Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, yaitu pada latihan 6, latihan 7, latihan 8 nomor 1, 2, 3, 4, latihan 11 

nomor 4, 5, 6, 7, 8, kompetensi, dan aktivitas. 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika. 

Indikator c:   

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada halaman 129  nomor 1, halaman 144 nomor 

5, 6, 8, halaman 145, dan 146. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, yaitu pada latihan 7 nomor 1, latihan 10 nomor 2, latihan 12 nomor 1, 

latihan 13 nomor 1, 2, kompetensi nomor 1, 2, 6, dan aktivitas. 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika. 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada halaman 172  nomor 1, halaman 180 nomor 

2, halaman 183 nomor 1, halaman 185 contoh 21, halaman 186 nomor 1, halaman 190 nomor 1, halaman 195 contoh 30 dan 31, halaman 200, halaman 

201 aktivitas. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, yaitu pada latihan 2 nomor 7, 8, latihan 16 nomor 5, lahan 17, 

kompetensi, dan aktivitas. 

Indikator b:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika. 

Indikator c:  

Penyajian bab menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada halaman 209 nomor 7 dan 8, halaman 260 

contoh 41, halaman 261 contoh 42, halaman 267 latihan 17, halaman 264, halaman 265. 

 

Bab 6 

Indikator a:  

Penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan peserta didik, tetapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu pada latihan 8 nomor 3, 

latihan 9 nomor 7, dan aktivitas. 
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Indikator b:  

Penyajian bab kurang menyadarkan peserta didik untuk menggunakan bagian lain dari matematika (masih dalam pokok materi yang sama, yaitu 

geometri). 

Indikator c: 

Penyajian bab kurang menyadarkan peserta didik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

6 Penyajian bab 

memunculkan 

proses pembentukan 

pengetahuan 

matematika melalui 

aktivitas: eksplorasi 

(menjelajah/mencari

-cari), observasi 

(mengamati), inkuiri 

(mencari tahu), 

investigasi 

(menyelidiki), 

konjektur 

(memberikan 

dugaan), 

generalisasi 

(memperumum), 

dan aplikasi 

(menerapkan). 

a. Penyajian memuat eksplorasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
5 7 7 7 7 5 38 

b. Penyajian memuat observasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian memuat inkuiri untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
1 3 3 1 7 1 16 

d. Penyajian memuat investigasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
3 3 3 3 5 3 20 

e. Penyajian memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
1 3 1 1 3 1 10 

f. Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan 

matematika. 
7 7 7 7 7 7 42 

g. Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 31 37 35 33 43 31 210 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penyajian kurang memuat eksplorasi. Penyajian yang memuat eksplorasi terletak pada halaman 3, 4, 5, 11, 17, 26, 53. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 32 dan 33. Siswa diminta untuk mengamati tabel logaritma. 

Indikator c:  

Penyajian tidak memuat inkuiri. 

Indikator d:   

Penyajian sedikit memuat investigasi yang terdapat pada halaman 53. 

Indikator e:  

Penyajian tidak memuat konjektur. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi melalui kesimpulan-kesimpulan. 
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Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain: 

(i) latihan 6 (nomor 9, 10), 

(ii) latihan 7 (nomor 10),  

(iii) latihan 14 (nomor 4, 5, 6), dan  

(iv) kompetensi  (nomor 1, 2, 3, 4, 5). 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penyajian memuat eksplorasi antara lain pada halaman 56, 59, 60, 61, 63, 65, 77, 82, 85. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 64, 65. Siswa diminta untuk mengamati grafik fungsi yang memotong sumbu X dan sumbu Y. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan inkuiri, hanya terdapat pada halaman 80. 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi, hanya terdapat pada halaman 106. 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada halaman 106. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi melalui kesimpulan-kesimpulan. 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain: 

(i) latihan 5 (nomor 1-10), 

(ii) latihan 10 (nomor 1-8), 

(iii) latihan 13 (nomor 1-10), dan  

(iv) kompetensi (nomor 1-5). 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penyajian memuat eksplorasi, antara lain pada halaman 118, 121, 122, 124, 133, 138, 146, 147. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 134, Tabel 3-1. Siswa diberi kesempatan untuk mengamati grafik selang yang bervariasi 

intervalnya. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan inkuiri, hanya terdapat pada soal nomor 4 halaman 113, 121. 
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Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi, hanya terdapat pada halaman 146, 147. 

Indikator e:  

Penyajian tidak memuat konjektur. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi untuk proses pembentukan pengetahuan matematika melalui kesimpulan-kesimpulan. 

Indikator g:   

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain: 

(i) latihan 6 (nomor 1-5),  

(ii) latihan 8 (nomor  1-8),  

(iii) latihan 11 (nomor 1-8), dan 

(iv) kompetensi.   

 

Bab 4 

Indikator a: 

Penyajian memuat eksplorasi, antara lain pada halaman 151, 152, 156, 165, 166, 168, 170, 175, 181. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 155, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 168, 173, 175, 179, 181, 184, 192, 193, dan 194. Siswa 

diminta untuk mengamati diagram Venn dan tabel kebenaran. 

Indikator c:  

Penyajian tidak memuat inkuiri. 

Indikator d:   

Penyajian kurang memuat investigasi, hanya terdapat pada halaman 201. 

Indikator e:  

Penyajian tidak memuat konjektur untuk proses pembentukan pengetahuan matematika. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi melalui kesimpulan-kesimpulan. 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain:  

(i) latihan 2 (nomor 2),  

(ii) latihan 7 (nomor 1),  

(iii) latihan 10 (nomor 2),  

(iv) latihan 11 (nomor 1),  

(v) latihan 12 (nomor 1),  

(vi) latihan 13 (nomor 1, 2), dan 
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(vii) kompetensi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penyajian memuat eksplorasi, antara lain pada halaman 204, 206, 207, 209, 213, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, dll. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 204, 206, 207, 210, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, dan seterusnya. 

Siswa diminta untuk mengamati lingkaran satuan dalam menentukan perbandingan nilai trigonometri, coordinat Cartesius untuk perbandingan 

trigonometri sudut-sudut di semua kuadran, dan grafik fungsi trigonometri. 

Indikator c:  

Penyajian kurang menekankan inkuiri, hanya terdapat halaman 232, 234, 235, 237, 240, 241, 251, 265. 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi, hanya terdapat pada halaman 242, 246, 248, 250, 265. 

Indikator e:  

Penyajian kurang menekankan aktivitas konjektur. Hanya memuat satu aktivitas konjektur pada tugas halaman 248 dan halaman 250. 

Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi melalui kesimpulan-kesimpulan. 

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain: 

(i) latihan 2 (nomor 7- 8),  

(ii) latihan 16 (nomor 5),  

(iii) latihan 17, dan  

(i) kompetensi. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian kurang memuat eksplorasi, antara lain pada halaman 286, 301, 305, 306, 314. 

Indikator b:  

Penyajian memuat observasi, antara lain pada halaman 268, 169, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, dan 

seterusnya. Siswa diminta untuk mengamati gambar kedudukan titik, garis, dan bidang. 

Indikator c:  

Penyajian tidak memuat inkuiri. 

Indikator d:   

Penyajian kurang menekankan investigasi. Hanya terdapat pada halaman 314. 

Indikator e:  

Penyajian tidak memuat konjektur. 
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Indikator f: 

Penyajian memuat generalisasi melalui kesimpulan-kesimpulan. 

Indikator g:  

Penyajian memuat kegiatan dan soal-soal yang menyangkut aplikasi, antara lain: 

(i) latihan 8 (nomor 3) dan 

(ii) latihan 9 (nomor 5- 7). 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

7 Penyajian bab 

memotivasi 

(mendorong) 

peserta didik 

supaya terikat 

(engaged) dan 

mendorong 

peserta didik 

untuk tertarik 

pada 

matematika. 

a. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan 

mempelajari lebih jauh (penyajian menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta 

didik, misalnya ada soal-soal kontekstual dan menantang). 

7 7 7 7 7 5 40 

b. Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi 

penyelesaian. 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian bab memotivasi (mendorong) peserta didik untuk terikat dalam 

menentukan generalisasi/perluasan dan kesimpulan. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 21 21 19 124 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1-5 

Indikator a:   

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan mempelajari lebih jauh. 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian. 

Indikator c:  

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh-contoh soal. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Penyajian bab kurang memotivasi peserta didik untuk terikat dalam mencapai tujuan dan mempelajari lebih jauh. Soal-soal kontekstual kurang 

memenuhi. 

Indikator b:  

Penyajian bab memotivasi peserta didik untuk terikat dalam menentukan strategi penyelesaian. 

Indikator c: 

Penyajian bab mendorong siswa untuk melakukan generalisasi melalui penyajian contoh-contoh soal. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

8 Penyajian bab 

memotivasi 

peserta didik 

untuk membuat 

rangkuman, 

melakukan 

evaluasi 

mandiri, dan 

refleksi. 

a. Bab menyajikan rangkuman atau mengarahkan peserta didik untuk menyusun 

rangkuman tentang apa yang telah dilakukan/dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 6 

b. Bab menyajikan evaluasi mandiri (kunci jawaban untuk sebagian soal, latihan 

soal yang menguji pemahaman menyeluruh, atau soal-soal ulangan umum) 
3 3 3 3 3 3 18 

c. Bab memuat contoh tentang refleksi atau meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi tentang apa yang dipelajari/dialami melalui tulisan yang dibuat oleh 

peserta didik. 

1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Bab tidak menyajikan rangkuman. 

Indikator b:  

Bab tidak menyajikan evaluasi mandiri tiap bab, tetapi terdapat uji kompetensi komprehensif yang memuat soal-soal ulangan umum. 

Indikator c:  

Bab tidak memuat refleksi di akhir bab. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

9 Penyajian 

materi bab 

dapat dipahami 

oleh peserta 

didik 

(pertimbangan 

pakar). 

a. Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat 

membantu peserta didik untuk memahami materi. 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan 

tepat yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 
7 5 7 5 3 5 32 

Jumlah 14 12 14 12 10 12 74 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a: 

Penyajian menggunakan narasi dengan bahasa dan ungkapan yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi. 

Indikator b:  

Penyajian menggunakan notasi, simbol, sketsa, gambar, atau tabel yang jelas dan tepat. Namun, pada bab 2 ada kesalahan pada fungsi   yang diberi 

keterangan gambar fungsi  , pada bab 4 notasi   bukan    seharusnya,     , dan pada bab 5 dijumpai beberapa kesalahan, diantaranya gambar 

segitiga halaman 248 salah satu titiknya tidak diberi nama dan penjelasan mengenai sisi  , sisi  , sisi   tidak benar karena       merupakan panjang 

dari sisi   , sisi   , sisi   . 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

10 Penyajian bab 

tidak memberi 

kesan bahwa 

matematika 

merupakan 

kumpulan 

rumus dan soal-

soalnya selalu 

hanya 

mempunyai 

satu cara jawab 

yang benar. 

a. Penyajian rumus diawali dengan penjelasan (sebelum tiba pada 

kesimpulan/rumus, bab tersebut memberikan motivasi dan uraian tentang 

bagaimana/ proses memperoleh kesimpulan/ rumus itu). 

5 5 5 7 5 7 34 

b. Penyajian rumus diakhiri dengan penjelasan (setelah sampai kepada kesimpulan/ 

rumus, buku tersebur memberikan kegunaan rumus yang diperoleh). 
7 7 7 7 7 7 42 

c. Terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa strategi/jawaban yang benar dari suatu 

permasalahan tidaklah tunggal (persoalan atau permasalahan open-ended). 
1 1 1 1 3 1 8 

Jumlah 13 13 13 15 15 15 84 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Masih ada kesimpulan yang tidak diawali dengan penjelasan, diantaranya halaman 7, 8, 13. 

Indikator b:  

Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Masih ada kesimpulan yang tidak diawali dengan penjelasan, diantaranya halaman 69, 70, 87. 

Indikator b:  

Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Masih ada kesimpulan yang tidak diawali dengan penjelasan, diantaranya halaman 110, 111, 114, 115. 

Indikator b:  
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Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c:   

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Diawali penjelasan sebelum tiba ke kesimpulan. 

Indikator b:  

Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c:  

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Masih ada kesimpulan yang tidak diawali dengan penjelasan, diantaranya halaman 233. 

Indikator b:  

Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c:  

Soal nomor 7 latihan 14 memuat pernyataan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Diawali penjelasan sebelum tiba ke kesimpulan. 

Indikator b:  

Disertai penjelaasan setelah kesimpulan. 

Indikator c: 

Tidak terdapat pernyataan atau ungkapan bahwa persoalan atau permasalahan open-ended. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

11 Secara visual 

penyajian dan 

penulisan konsep, 

ide, istilah, 

simbol, rumus, 

definisi dan 

teorema yang 

penting disajikan 

dengan jelas. 

a. Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan 

huruf tebal atau diberi highlight. 
7 7 7 7 5 5 38 

b. Tata letak memberikan kenyamanan dalam membaca materi yang tersedia. 5 5 5 5 3 3 26 

c. Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 19 19 19 19 15 15 106 

Presentase Skor 
   

   
             

Catatan: 

Bab 1-4 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. 

Indikator b:  

Tata letak nyaman untuk dibaca, tetapi dalam penyusunan awal paragraf sering tidak menjorok.  

Indikator c:  

Penyajian memberikan ilustrasi yang relevan sehingga nyaman untuk dibaca. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. Namun, rumus identitas trigonometri 

halaman 232 dan algoritma halaman 237 tidak diberi highlight. 

Indikator b:  

Pada halaman 209, 220, 223 terdapat gambar dan tabel yang diletakkan terpisah dengan penjelasannya.  

 

Bab 6 

Indikator a:   

Definisi, teorema, istilah, rumus, dan fakta penting lainnya ditulis dengan huruf tebal atau diberi highlight. Namu, pada algoritma halaman 277, 287, 

292, 293, 294, 298, 301, dan 305 tidak diberi highlight. 

Indikator b:  

Tata letak nyaman untuk dibaca, tetapi dalam penyusunan awal paragraf sering tidak menjorok. Selain itu, pada halaman 270, 273, 278, 280, 282, 294, 

299 terdapat gambar yang diletakkan terpisah dengan penjelasannya. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

12 Penyajian 

memperhatikan 

kode etik, tata 

krama, hak 

cipta, dan 

gender 

a. Penyajian tidak melanggar kode etik (contoh melanggar: tidak menyebut daftar 

pustaka, mengambil tabel atau data tanpa menyebut sumbernya). 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Penyajian tidak melanggar tata krama. 7 7 7 7 7 7 42 

c. Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 21 21 21 21 21 21 126 

Presentase Skor 
   

   
           

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:  

Terdapat daftar pustaka. 

Indikator b:  

Penyajian tidak melanggar tata krama. 

Indikator c:  

Penyajian tidak menempatkan salah satu gender unggul terhadap gender yang lain. 
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C. ASPEK BAHASA 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Penggunaan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar. 

a. Struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

b. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 5 5 5 5 5 30 

c. Paragraf yang menggunakan kaidah paralelisme yang benar. 5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 15 15 15 15 15 15 90 

Presentase Skor 
  

   
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 3 terdapat kalimat setara yang mengulang kata “dengan”. Selain itu, pada halaman 31, 

kata “Sehingga” berada di awal kalimat. 

Indikator b:  

- Kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung” (halaman 6). 

- Kata “perkataan” dalam kalimat “Dengan perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi “Dengan kata lain,” (halaman 7). 

Indikator c:  

Terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 72 terdapat kalimat setara yang mengulang kata “dalam”. 

Indikator b:  

Kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat kesalahan, yaitu kata “tergantung” seharusnya diganti dengan 

kata “bergantung” (halaman 55). 

Indikator c:  

Terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 126 dan 141 terdapat kalimat setara yang mengulang kata “dalam”. 
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Indikator b:  

Masih ada beberapa kesalahan kata, yaitu  

- Pada halaman 108 kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung”, 

- pada soal nomor 5 halaman 113, kata “bersesuaian” seharusnya “sesuai”, 

- pada halaman 122, kata “diubah dulu” seharusnya “diubah terlebih dahulu”. 

Indikator c:   

Terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 156, kata “Dan” berada diawal kalimat. Selain itu, pada halaman 164, kata “atau” 

berada diawal kalimat.  

Indikator b:  

Kata “perkataan” dalam kalimat “Dengan perkataan lain,” seharusnya diganti dengan “kata” sehingga menjadi “Dengan kata lain,” pada halaman 173. 

Kata “tergantung” seharusnya diganti dengan kata “bergantung” pada halaman 194. 

Indikator c:  

Terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 260 terdapat kalimat setara  yang mengulang kata “dalam”. 

Indikator b:  

Masih ada kata yang tidak tepat, yaitu pada halaman 204 terdapat kata “dulu” yang seharusnya diganti dengan kata “dahulu”. 

Indikator c:  

Terdapat paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat. 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Masih ada struktur kalimat yang tidak tepat, yaitu pada halaman 268 terdapat kalimat setara yang mengulang kata “dengan”. 

Indikator b:  

Masih ada sedikit kesalahan kata, yaitu pada halaman 287 dan 305, kata “Tetapi” di awal kalimat seharusnya diganti dengan kata “Namun” atau “Akan 

tetapi”. 

Indikator c: 

Terdapat paragraph yang hanya terdiri atas satu kalimat. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

2. Kalimat-

kalimat 

melibatkan 

kemampuan 

berpikir logis. 

a. Kalimat yang digunakan mencerminkan cara berfikir logis. (Misal: Penggunaan 

kata-kata, “jika _, maka_”, sehingga, karena itu, dengan demikian, agar, 

sedemikian sehingga, jika dan hanya jika, paling sedikit, paling banyak, satu dan 

hanya satu, tepat satu). 

5 5 5 5 5 5 30 

Jumlah 5 5 5 5 5 5 30 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1-6 

Kalimat yang digunakan sudah mencerminkan cara berfikir logis. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kalimat yang belum mencerminkan berfikir 

logis, misalnya hanya menggunakan kata “jika”, tetapi tidak dilengkapi dengan “maka” dan sebaliknya. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

3.  Struktur 

kalimat sesuai 

dengan tingkat 

penguasaan 

bahasa peserta 

didik. 

a. Kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 7 7 7 7 7 7 42 

b. Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir peserta didik. 
7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 14 14 14 14 14 14 84 

Presentase Skor 
  

  
           

Catatan: 

Bab 1-6 

Indikator a:   

Kalimat yang digunakan lugas dan langsung. 

Indikator b:  

Kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik SMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 
 

No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

4. Kalimat dalam 

bab 

menggunakan 

ejaan yang 

baku. 

a. Kalimat yang digunakan memakai ejaan (tanda baca, penggunaan huruf kapital, 

pemenggalan kata) yang sesuai dengan EYD. 
5 5 5 5 5 5 30 

b. Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 7 5 5 7 5 7 36 

Jumlah 12 10 10 12 10 12 66 

Presentase Skor 
  

  
             

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Tanda baca pada kalimat halaman 4 baris 1, seharusnya pada akhir kalimat diberi tanda titik sehingga menjadi “Meskipun bukan merupakan bukti, tetapi 

contoh di atas memperlihatkan berlakunya sifat eksponen berikut.” 

Tanda baca titik dua sebaiknya dihilangkan, dalam kalimat “Dalam beberapa perhitungan, kita seringkali melakukan pendekatan bilangan irasional 

dengan sebuah bilagan rasional. Perhitungan pendekatan itu dapat dilakukan dengan memakai: tabel akar kuadrat, grafik fungsi..........” halaman 6 baris 

1. 

Terdapat kata perintah yang tidak menggunakan tanda seru, terutama di latihan soal. 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf sudah mengkuti kaidah yang berlaku. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Tanda baca pada kalimat “Dalam bentuk pemetaan, fungsi konstan ditulis sebagai”, pada halaman 5, seharusnya diberi tanda titik dua sehingga menjadi 

kalimat “Dalam bentuk pemetaan, fungsi konstan ditulis sebagai:”. 

Terdapat kata perintah yang tidak menggunakan tanda seru, terutama di latihan soal. 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf secara keseluruhan sudah mengkuti kaidah yang berlaku. Namun, pada penulisan simbol mata uang masih terdapat 

kesalahan. Sebagai contoh pada halaman 104, Rp10.000.000 seharusnya ditulis Rp 10.000.000,00. 

 

Bab 3 

Indikator a:  

Tanda baca pada Latihan 6 halaman 127 nomor 1 seharusnya dilengkapi dengan tanda seru. Kalimat dalam buku tersebut adalah “Carilah bilangan-

bilangan itu”, seharusnya “Carilah bilangan-bilangan itu!”. 

Tanda baca pada Latihan 6 halaman 127 nomor 2 seharusnya dilengkapi dengan tanda seru. Kalimat dalam buku tersebut adalah “Tentukan masing-
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masing umur ayah dan umur ibu lima tahun yang akan datang”, seharusnya “Tentukan masing-masing umur ayah dan umur ibu lima tahun yang akan 

datang!”, dan seterusnya. 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf secara keseluruhan sudah mengkuti kaidah yang berlaku. Namun, pada penulisan simbol mata uang masih terdapat 

kesalahan. Sebagai contoh pada halaman 126, Rp5.600 seharusnya ditulis Rp 5.600,00. 

 

Bab 4 

Indikator a:   

Masih banyak dijumpai kesalahan dalam penulisan tanda baca, misalnya kata “sebagai contoh” sebaiknya diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya 

pada halaman 151, 152, 176, 188, 197. 

Penulisan tanda baca setelah kalimat perintah seringkali diakhiri dengan tanda baca titik. Padahal menurut EYD, kalimat perintah diakhiri dengan tanda 

baca seru. Contohnya pada latihan-latihan soal. 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Masih banyak dijumpai kesalahan dalam penulisan tanda baca, misalnya kata “sebagai contoh” sebaiknya diakhiri dengan tanda baca titik, kata namun 

yang seharusnya diakhiri dengan tanda baca koma, akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik, dan lain-lain. 

Penulisan tanda baca setelah kalimat perintah seringkali diakhiri dengan tanda baca titik. Padahal menurut EYD, kalimat perintah dikhiri dengan tanda 

baca seru. Contohnya pada latihan-latihan soal. 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. Namun, masih ada lambang huruf yang tidak tepat yaitu pada penulisan sisi  , sisi  , 

dan sisi   yang seharusnya ditulis sisi     sisi   , dan sisi   . 

 

Bab 6 

Indikator a:   

Masih banyak dijumpai kesalahan dalam penulisan tanda baca, misalnya kata “sebagai contoh” sebaiknya diakhiri dengan tanda baca titik, kata namun 

yang seharusnya diakhiri dengan tanda baca koma, akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik, penulisan numbering diakhiri dengan tanda koma 

selanjutnya titik, dan lain-lain. 

Penulisan tanda baca setelah kalimat perintah seringkali diakhiri dengan tanda baca titik. Padahal menurut EYD, kalimat perintah dikhiri dengan tanda 

baca seru. Contohnya pada latihan-latihan soal. 

 

Indikator b:  

Lambang bilangan dan huruf ditulis mengkuti kaidah yang berlaku. 
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No Sub Aspek Indikator 
Bab 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

5. Komunikatif a. Penggunaan kalimat sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik 

(menggunakan istilah matematika yang telah dikenal peserta didik). 
7 7 7 7 7 7 42 

b. Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik. 7 7 7 7 7 7 42 

Jumlah 14 14 14 14 14 14 84 

Presentase Skor 
  

  
           

Catatan: 

Bab 1 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, misalnya istilah basis , eksponen, notasi ilmiah, logaritma, logaritma natural, 

numerus, mantis, karakteristik, dan antilogaritma. 

 

Bab 2 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti fungsi, domain, kodomain, range, fungsi konstan, fungsi identitas, polinom, 

fungsi modulus, fungsi surjektif, fungsi into, fungsi injektif, fungsi bijektif, diskriminan, definit positif dan negatif. 

 

Bab 3 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel, Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat, selang atau interval. 
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Bab 4 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, kuantor 

universal, kuantor eksistensial, silogisme, modus ponens, modus tollens, premis, konklusi, invers, konvers, kontraposisi. 

 

Bab 5 

Indikator a:   

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti nisbah trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen, sudut 

istemewa, dan identitas trigonometri. 

 

Bab 6 

Indikator a:  

Penggunaan kalimat sudah sesuai dengan tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

Indikator b:  

Istilah yang baru selalu dikenalkan secara jelas kepada peserta didik, seperti aksioma atau postulat, dalil, sudut tumpuan, dan bidang tumpuan. 
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Lampiran 8 

 

RATA-RATA SKOR PENILAIAN ASPEK MATERI 

 

No Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

P1 P2 P3 

1 Kelengkapan Materi 86,39% 90,48% 91,83% 89,57% Sangat baik 

2 Keakurasian materi 85,71% 83,93% 86,31% 85,32% Sangat baik 

3 
Penalaran dan 

Pembuktian 
80,95% 80,95% 83,33% 81,74% Baik 

4 Pemecahan Masalah 79,37% 79,37% 80,95% 79,90% Baik  

5 Komunikasi 63,49% 63,49% 63,49% 63,49% Cukup baik 

6 
Keterkaitan 

(connection) 
90,48% 88,89% 95,24% 91,54% Sangat baik 

7 Penyajian/representasi 95,24% 97,62% 97,62% 96,83% Sangat baik 

8 
Kompetensi dalam 

kurikulum 
76,19% 74,60% 85,71% 78,83% Baik 

9 
Materi Tidak Tumpang 

Tindih 
98,41% 95,24% 98,41% 97,35% Sangat baik 

10 Soal-soal Kontekstual 92,06% 93,65% 90,48% 92,06% Sangat baik 

Rata-Rata 84,83% 84,82% 87,34% 85,66% Sangat baik 
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RATA-RATA SKOR PENILAIAN ASPEK PENYAJIAN 

No  Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

P1 P2 P3 

1 Tujuan 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Kurang baik 

2 Materi Prasyarat 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% Tidak baik 

3 Produk Teknologi 33,33% 28,57% 28,57% 30,16% Tidak baik 

4 Hands on Activity 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% Sangat baik 

5 
Kebermaknaan dan 

Manfaat 
93,65% 92,06% 95,24% 93,65% Sangat baik 

6 
Proses Pembentukan 

Pengetahuan 
61,90% 75,51% 71,43% 69,61% Baik  

7 

Mendorong Peserta 

Didik Supaya Terikat 

dan Tertarik Pada 

Matematika 

95,24% 96,83% 98,41% 96,83% Sangat baik 

8 
Rangkuman, Evaluasi 

Mandiri, dan Refleksi 
23,81% 23,81% 23,81% 23,81% Tidak baik 

9 
Dapat Dipahami 

Peserta didik. 
88,10% 90,48% 88,10% 88,89% Sangat baik 

10 Kumpulan Rumus 68,25% 68,25% 66,67% 67,72% Baik  

11 

Penyajian dan 

Penulisan Konsep, 

Ide, Istilah, Rumus, 

Definisi, Teorema 

Penting Secara Jelas 

77,78% 80,95% 84,13% 80,95% Baik 

12 

Memperhatikan Kode 

Etik Dari Hak Cipta, 

Tata Krama, Gender 

100% 100% 100% 100% Sangat baik 

Rata-Rata 66,01% 67,21% 67,20% 66,80% Baik  
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RATA-RATA SKOR PENILAIAN ASPEK BAHASA 

 

No  Sub Aspek 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

P1 P2 P3 

1 

Penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar. 

71,43% 71,43% 71,43% 71,43% Baik  

2 

Melibatkan 

Kemampauan 

Berpikir Logis. 

71,43% 71,43% 71,43% 71,43% Baik 

3 

Struktur kalimat 

sesuai dengan tingkat 

penguasaan bahasa 

peserta didik. 

97,62% 100% 100% 99,21% Sangat baik 

4 Ejaan yang Baku. 66,67% 69,05% 76,19% 70,64% Baik  

5 Komunikatif. 100% 100% 100% 100% Sangat baik 

Rata-Rata 81,43% 82,38% 83,81% 82,54% Baik 
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Lampiran 9 

 

PERHITUNGAN RATA-RATA PEROLEHAN SKOR BERDASARKAN 

MATERI POKOK 

 

Materi Pokok 
Skor buku teks Rata-

rata 
Kriteria 

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3 

Aljabar  76,47% 76,80% 78,43% 77,23% Baik  

Logika  74,47% 76,23% 76,46% 75,72% Baik  

Trigonometri 78,44% 80,10% 80,89% 79,81% Baik 

Geometri 72,68% 72,49% 74,28% 73,15% Baik  

Rata-rata 75,52% 76,41% 77,52% 76,48% Baik  
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