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RINGKASAN 

 

Analisis Buku Teks Matematika Penerbit Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA Kelas XI Pokok Bahasan Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers Berdasarkan Kriteria Bell; Siti Wulandari Nurul Hikmah, 

120210101088; 2015, 93 halaman, Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan 

Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 

 

Buku pelajaran merupakan buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah 

yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi fisik. Buku yang digunakan juga 

harus memenuhi kriteria kelayakan dari berbagai segi sehingga memudahkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

ketidaksesuaian buku matematika kelas XI pokok bahasan Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  berdasarkan 

kriteria Bell. Kriteria Bell terdiri dari empat kriteria, yaitu kriteria yang berhubungan 

dengan materi matematika, metode penyampaian materi, karakteristik fisik, dan 

petunjuk untuk guru. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

tunggal, yakni instrumen pertanyaan indikator kriteria Bell yang didapatkan dari hasil 

validasi. Analisis buku dilakukan dengan cara menentukan ketidaksesuaian buku 

yang akan dianalisis dengan indikator kriteria Bell. Jika isi buku sudah sesuai, maka 

tidak perlu diberikan saran perbaikan namun masih diberi masukan apabila terdapat 

sesuatu yang kurang lengkap. Jika data tidak sesuai dengan indikator pertanyaan, 

maka peneliti akan memberikan saran perbaikan berupa masukan terhadap buku demi 

perbaikan buku. Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria yang 

berkaitan dengan materi  adalah sebagai berikut. Terdapat fakta matematika yang 
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tidak sesuai dengan penjelasan yaitu pada gambar 3.2 halaman 99 dan gambar 3.2 

halaman 97, konsep matematika tidak disajikan secara benar yaitu pada definisi-3.2 

halaman 100, keterampilan matematika kurang dimunculkan dan terdapat 

keterampilan matematika yang tidak benar yaitu pada contoh 3.13b halaman 112, 

terdapat sejumlah kesalahan cetak, tidak memuat struktur matematika, dan terdapat 

materi fundamental yang tidak dimunculkan pada buku. Ketidaksesuaian berdasarkan 

kriteria Bell ditinjau dari kriteria yang berkaitan dengan metode penyampaian materi 

adalah sebagai berikut. Tidak semua permasalahan disajikan untuk siswa dengan 

tingkat kemampuan berbeda, tidak semua konsep matematika diikuti oleh contoh 

yang relevan, tidak semua topik memuat latihan soal yang terkait dengan topik, tidak 

terdapat pertanyaan penuntun/ kerangka bahasan diawal setiap topik, buku tidak 

dibuat untuk siswa agar dapat mengevaluasi konsep dan prinsip matematika, dan 

buku tidak berisikan prosedur yang dapat digunakan siswa untuk evaluasi secara 

mandiri. Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria yang 

berkaitan karakteristik fisik adalah sebagai berikut. Judul buku kurang menarik bagi 

siswa, buku pada bab Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers tidak memuat gambar-

gambar yang modern dan up to date, buku tidak disusun dengan baik karena judul 

topik yang ditampilkan tidak disajikan berbeda, informasi-informasi pada buku 

berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika sulit ditemukan oleh siswa 

yang menggunakan buku, dan tidak semua topik yang diajarkan terdapat latihan soal 

yang disajikan agar siswa memahami materi pembelajaran. Ketidaksesuaian buku 

ditinjau dari kriteria yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru adalah sebagai 

berikut. Penerbit tidak menyediakan jasa tambahan yang berhubungan dengan 

pendidikan seperti buku penunjang, buku tidak memuat indekstidak terdapat tugas 

rumah yang menarik, proyek siswa dan aktifitas laboratorium yang dicantumkan 

bersamaan dengan kumpulan latihan. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu proses kegiatan di mana terjadi interaksi antara 

guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek yang belajar secara sistematik dan 

saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar demi mencapai tujuan yang di 

inginkan pada suatu lingkungan belajar. Pada proses tersebut terdapat penyampaian 

pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan. Proses 

yang dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam 

kurikulum dan sumber ilmu atau sumber pesan dapat didapatkan dari pendidik atau 

guru, buku dan media pembelajaran lainnya. Menurut Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Pembelajaran memerlukan sarana belajar lain yang efektif. Salah 

satu sarana yang paling penting dan banyak digunakan di antara sarana belajar 

lainnya dalam memperoleh informasi adalah  penyediaan buku teks sebagai rujukan 

yang baik dan benar bagi siswa.  

Adanya buku sangat penting karena buku merupakan salah satu sarana yang 

signifikan dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Buku teks memuat 

penjabaran atau uraian dari materi pokok bahan belajar. Sitepu (2012:17) 

menyatakan, buku teks adalah buku acuan wajib yang digunakan di satuan 

pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, 

kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan, 

kemampuan estetis, kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan. Buku yang digunakan harus mengacu pada Standar 
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Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam kurikulum yang belaku yang 

ditetapkan dalam kurikulum. 

Menurut Tatang (2012:129), Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan pendidikan/pengajaran dan hasil pendidikan/pengajaran yang harus 

dicapai oleh anak didik, kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya 

pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan 

UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Sejarah mencatat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami 

beberapa kali peralihan. Peralihan yang terbaru ini yaitu dari kurikulum KTSP 

menuju kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan berbasis pada 

kompetensi untuk mengarahkan peserta didik menjadi: 1) manusia berkualitas yang 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; 2) manusia 

terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan 3) warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Kurikulum 2013 memiliki arah yang jelas untuk meningkatkan 

kompetensi yang seimbang antara sikap (attitude), keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge), sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk 

menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) (Kemendikbud, 2012).  

Menurut Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2005, buku pelajaran merupakan 

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.  
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Buku yang digunakan juga harus memenuhi kriteria kelayakan dari berbagai 

segi sehingga memudahkan siswa dalam pembelajaran sehingga tujuan pendidikan 

dapat tercapai. Kelayakan dari berbagai segi tersebut ditentukan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada ketentuan BSNP, buku yang berkualitas wajib 

memenuhi empat unsur kelayakan yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikaan, namun terdapat beberapa indikator 

dan kriteria kelayakan buku seperti kriteria mengenai kebenaran fakta dan prinsip, 

penggunaan simbol matematika standar, kesalahan jawaban dan cetak, kesalahan 

penggunaan logika, strategi dan tujuan pembelajaran, prosedur evaluasi mandiri 

siswa, kualitas kertas cetak dan penjilidan, serta material tambahan penunjang buku 

yang tidak terdapat dalam penilaian kelayakan penilaian dari BSNP, sebaliknya 

indikator  kelayakan tersebut terdapat indikator kelayakan buku kriteria Bell.  

Menurut Bell (1981:381-385), terdapat empat kriteria utama yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi buku pelajaran matematika yaitu: (a) kriteria yang 

berhubungan dengan materi matematika, (b) kriteria yang berhubungan dengan 

metode penyampaian materi, (c) kriteria yang berhubungan dengan karakteristik fisik, 

dan (d) kriteria yang berhubungan dengan petunjuk untuk guru. Bell (1981:381) 

menyatakan bahwa materi matematika yang terdapat di dalam buku teks tidak hanya 

harus benar, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jenis siswa. 

Selain itu, metode penyampaian materi juga merupakan hal yang penting dalam 

evaluasi buku, untuk memastikan keabsahan metode belajar dan mengajar yang 

digunakan, serta untuk menentukan ketidaksesuaian buku tersebut dengan tingkatan 

perkembangan intelektual dan tingkat kemampuan siswa (Bell, 1981:382). Setelah 

itu, yang juga harus dievaluasi adalah karakteristik fisik dari buku pelajaran tersebut.  

Apabila buku teks tersebut juga memiliki edisi guru atau petunjuk untuk guru, maka 

alat bantu khusus tersebut perlu dievaluasi sebagai sumber pengajaran (Bell, 

1981:384). Maka dari itu perlu dilakukan suatu usaha perbaikan terhadap buku yang 

digunakan sebagai bahan ajar disamping untuk menelaah kesalahan teknis juga 
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menelaah indikator lainnya, agar buku teks yang digunakan oleh peserta didik di 

Indonesia tidak hanya memenuhi standar nasional tapi juga memenuhi standar 

internasional. 

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Buku Teks Matematika Kurikulum 2013 Penerbit Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Untuk SMA Kelas XI Pokok Bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi 

Invers Berdasarkan Kriteria Bell” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ketidaksesuaian buku teks matematika Kurikulum 2013 Penerbit Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Untuk SMA Kelas XI Pokok Bahasan Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers Berdasarkan Kriteria Bell dan juga memberikan masukan berupa  

saran perbaikan terhadap buku apabila terdapat isi buku yang tidak sesuai dengan 

indikator-indikator kriteria Bell. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

a) Bagaimana ketidaksesuaian materi buku teks matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA kelas XI pokok 

bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell? 

b) Bagaimana ketidaksesuaian metode penyampaian materi buku teks 

matematika penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan 

kriteria Bell? 

c) Bagaimana ketidaksesuaian karakteristik fisik buku teks matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA kelas XI pokok 

bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell? 

d) Bagaimana ketidaksesuaian petunjuk untuk guru buku teks matematika 

penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA kelas XI 
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pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria 

Bell? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari 

kriteria yang berhubungan dengan materi. 

b) Mengetahui ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari 

kriteria yang berkaitan dengan metode penyampaian materi. 

c) Mengetahui ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari 

kriteria yang berkaitan karakteristik fisik. 

d) Mengetahui ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari 

kriteria yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, manfaat tersebut antara lain: 

a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam menganalisis 

buku, menambah ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai bekal untuk 

terjun ke dunia pendidikan.  

b) Bagi pendidik, dengan mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian pada buku, 

menjadikan pendidik lebih teliti dalam penyampaian materi pembelajaran. 

c) Bagi peserta didik, dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadikan 

peserta didik lebih teliti dan kritis dalam penerimaan materi pembelajaran. 
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d) Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang 

sejenis dengan fokus materi lebih banyak. 

e) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

memperbaiki kualitas isi buku demi tercapainya tujuan pendidikan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a) Buku yang dianalisis dalam penelitian ini adalah buku teks matematika kelas 

XI yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 

2013,  hak cipta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbitan tahun 

2014, cetakan ke-1 dengan nomer ISBN 978-602-282-097-0. 

b) Pokok bahasan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers. 

c) Kriteria Bell dalam penelitian ini mencakup 4 kriteria yaitu: (1) kriteria yang 

berkaitan dengan materi yang terdiri dari 21 indikator pertanyaan, (2) kriteria 

yang berkaitan dengan metode penyampaian materi yang terdiri dari 21 

indikator pertanyaan, (3) kriteria yang berkaitan dengan karakteristik fisik 

yang terdiri dari 11 indikator pertanyaan, dan (4) kriteria yang berkaitan 

dengan petunjuk untuk guru yang terdiri dari 19 indikator pertanyaan. 

d) Pada penelitian ini, selain menganalisis buku menggunakan indikator-

indikator dalam kriteria Bell, peneliti juga melakukan perbaikan terhadap data 

yang tidak sesuai dengan indikator dalam kriteria Bell sebagai masukan demi 

perbaikan buku 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam proses pendidikan 

di sekolah. Karena keberhasilan pendidikan tergantung pada proses belajar. Menurut 

Syah (2006:68), secara umum belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah 

laku dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Menurut 

Hamalik (2012), belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tapi mengalami dan hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan kelakuan. 

Lebih lanjut Suherman (dalam Jihad dan Haris, 2012:3), belajar merupakan 

kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan kegemaran dan sikap seeorang terbentuk, 

dimodifikasi dan berkembang disebabkan oleh belajar. Oleh sebab itu seseorang 

dikatakan belajar apabila seseoraang menjalani suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku dan pola fikir dalam diri orang tersebut.  

Suherman (dalam Jihad dan Haris, 2012:11) menyatakan, pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi antar peserta didik dengan pendidik serta 

antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap. Menurut Hamalik 

(2012:57),“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

mencapai tujuan pembelajaran”. 

Berbagai pendapat di atas pada dasarnya memberikan pengertian yang sama 

yaitu seorang dikatakan belajar apabila terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya 

yang merupakan hasil perolehan dari pengalaman. Selain itu juga dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman
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dalam wujud perubahan tingkah laku, pola fikir dan kemampuan bereaksi yang relatif 

permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi 

juga berbentuk kecakapan, sikap, proses berfikir, keterampilan dan lain-lain. 

Perubahan tersebut dapat berupa suatu hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap 

sesuatu yang telah dimiliki. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Hamalik (2012:57) 

menyatakan, pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun dari unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, 

sasaran pembelajaran kurikulum 2013 mencakup pengembangan ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Sikap 

diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan, pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, sedangkan keterampilan 

diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 

mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah 

(scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran) dan tematik (dalam suatu 

mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning). 
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2.2 Matematika Sekolah 

Menurut Soedjadi (2000:11), beberapa definisi tentang matematika antara lain: 

a) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

secara sistematik; 

b) matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi; 

c) matematika adalah pengetahun tentang penalaran logik dan behubungan 

dengan bilangan;  

d) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk; 

e) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik; 

f) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat 

 

Ningsih (2014) menyatakan, matematika yang diajarkan pada jenjang 

Pendidikan  Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Menengah (SMU dan SMK) 

dikenal sebagai Matematika Sekolah (School Mathematics). Matematika sekolah 

adalah bagian-bagian matematika yang dipilih atas dasar makna kependidikan yaitu 

untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian siswa serta tuntunan 

perkembangan yang nyata dari lingkungan hidup yang senantiasa berkembang seiring 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi.  

Soedjadi (2000:37) menyatakan, sering juga dikatakan bahwa matematika 

sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih 

berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan kependidikan dan perkembangan 

IPTEK. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidaklah sepenuhnya 

sama dengan matematika sebagai ilmu, hal tersebut dikarenakan matematika sekolah 

dan matematika sebagai ilmu mempunyai perbedaan antara lain dalam hal (1) 

penyajiannya, (2) pola pikirnya, (3) keterbatasan semestanya, dan (4) tingkat 

keabstrakannya. Matematika sekolah lebih kepada matematika yang dapat menata 

nalar, membentuk kepribadian, menanamkan nilai, memecahkan masalah, dan 

melakukan tugas tertentu. 
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Jadi matematika sekolah itu adalah ilmu-ilmu yang ada dalam matematika 

yang dijadikan sebagai materi pelajaran untuk anak usia sekolah dari sekolah dasar 

sampai sekolah menengah yang digunakan di sekolah yang memuat materi 

matematika dalam rangka peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.  

 

2.3 Buku Teks  

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

dijelaskan bahwa buku teks 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. 

Sitepu (2012:17) menyatakan, buku teks adalah buku acuan wajib yang 

digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang 

memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, 

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

kepekaan, kemampuan estetis, kemampuan kinestetis, dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. Fungsi buku teks pelajaran menurut Sitepu 

(2012:21) adalah sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru 

dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu. 

Pedoman belajar bagi siswa berarti siswa menggunakannya sebagai acuan utama 

dalam: 

1) mempersiapan diri cara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di 

kelas, 

2) berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, 

3) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan 

4) mempersiapkan diri untuk tes dan ujian formatif dan sumatif. 

Sedangkan bagi guru, buku teks pelajaran dipergunakan sebagai acuan dalam: 
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1) membuat desain pembelajaran, 

2) mempersiapkan sumber belajar pendukung, 

3) mengembangkan bahan belajar yang konstektual, 

4) memberikan tugas, dan 

5) menyusun bahan evaluasi. 

Bell (1981:379-380) menyatakan bahwa, selain tujuan utamanya untuk 

menyediakan materi pembelajaran matematika, buku matematika juga digunakan 

dengan tujuan lain yaitu: 1) mengingat atau meninjau kembali bab yang terlupakan 

bagi guru; untuk menguasai strategi pembelajaran keterampillan, konsep, dan prinsip 

yang disajikan dalam edisi guru; 2) membantu guru dalam mengorganisasikan topik 

matematika sesuai dengan pembelajaran yang hirarki; 3) membantu siswa dalam 

penguasaan matematika dengan menyediakan contoh-contoh dan eksplorasi 

keterampilan, konsep, dan prisip; 4) membantu siswa dalam mengaplikasikan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika; 5) membantu siswa yang memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi untuk berkembang melalui permasalahan-permasalahan 

dan soal-soal latihan; membantu siswa dalam mempelajari berbagai fakta, 

keterampilan, konsep, dan prisip matematika; 6) bagi siswa digunakan untuk sumber 

informasi pelengkap dari informasi yang diberikan oleh guru; 7) untuk sumber 

pembelajaran matematika utama bagi guru dan siswa disekolah yang memiliki sedikit 

sumber pembelajaran. 

 

2.4 Kriteria Bell 

Bell (1978:381) menyatakan, terdapat empat kriteria untuk menganalisis buku 

teks matematika, yaitu (a) kriteria yang berhubungan dengan materi matematika, (b) 

kriteria yang berhubungan dengan metode penyampaian materi, (c) kriteria yang 

berhubungan dengan karakteristik fisik, dan (d) kriteria yang berhubungan dengan 

petunjuk untuk guru. Indikator pertanyaan pada masing-masing kriteria tersebut 

digunakan untuk menganalisis buku teks matematika kurikulum 2013 penerbit 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA kelas XI pokok bahasan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

12 
 

 

 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers. Semua kriteria tersebut digunakan dalam 

penelitian ini karena keempat kriteria tersebut erat kaitannya dengan fungsi buku teks 

matematika yang dalam penyampaian informasi dan juga membantu guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

2.4.1 Kriteria Bell yang Berhubungan dengan Materi Matematika 

Bell (1978:381) menyatakan bahwa materi matematika yang terdapat di dalam 

buku teks tidak hanya harus benar, tetapi juga harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran dan jenis siswa. Jadi perlu dilakukan analisis terhadap materi 

matematika yang termuat di dalam buku pelajaran sebelum digunakan dalam proses 

belajar dan mengajar dalam pembelajaran. Terdapat 21 indikator pertanyaan pada 

kriteria yang berhubungan dengan materi matematika, yaitu. 

1) Apakah fakta-fakta, konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, prinsip-prinsip 

matematika benar? (positif) 

Menurut Soedjadi (2000:13) fakta berupa konvensi-konvensi yang diungkapkan 

dengan simbol tertentu. Contoh fakta matematika dalam pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers adalah penulisan sebuah fungsi,           

secara umum telah dipahami sebagai sebuah fungsi dengan variabel    koefisien 

 , konstanta    , dan domain bilangan ril (real number). Konsep merupakan 

ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpulan objek 

menjadi contoh dan bukan contoh (Soedjadi, 2000:14). Contoh konsep pada 

pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers yaitu         adalah 

fungsi komposisi dari dua buah fungsi yaitu       dan      . 

Keterampilan merupakan suatu prosedur atau aturan untuk mendapatkan atau 

memperoleh suatu hasil tertentu. Soedjadi (2000:15), operasi (abstrak) adalah 

pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar dan pengerjaan matematika yang lain, 

operasi seringkali juga disebut keterampilan, bila yang ditekankan adalah 

keterampilan pengerjaan. Misalnya pada pokok bahasan fungsi komposisi dan 
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fungsi invers, yaitu pada keterampilan siswa dalam menentukan langkah-

langkah menemukan invers dari sebuah fungsi. Menurut Soedjadi (2000:13), 

Prinsip  (abstrak) adalah objek matematika yang kompleks. merupakan 

pernyataan yang memuat hubungan antara, fakta-fakta, konsep-konsep dan 

lainnya yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi. Contoh pada pokok 

bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers adalah sifat yang menyatakan 

bahwa fungsi komposisi bersifat asosiatif. 

2) Apakah simbol-simbol standar matematika dan notasi lain matematika 

digunakan? (positif). 

Contoh simbol standar pada pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers 

yaitu simbol huruf kapital “ ” sebagai simbol sebuah himpunan. 

3) Apakah buku memuat sejumlah kesalahan cetak dan jawaban salah yang 

mempengaruhi pemahaman isi? (negatif). 

Indikator pertanyaan ke-3 menjelaskan kesalahan cetak dan kesalahan jawaban 

yang mempengaruhi pemahaman isi yang termuat dalam buku. Contohnya pada 

pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers yaitu penulisan invers fungsi 

yang ditulis          yang harusnya ditulis         . 

4) Apakah penyajian isi terlalu simbolik dan abstrak? (negatif) 

Indikator pertanyaan ke-4 menjelaskan penyajian isi terlalu simbolik atau 

abstrak. Misalnya pada buku menggunakan simbol yang terlalu berlebihan 

tanpa diberikan keterangan tambahan sehingga siswa sulit memahami materi 

yang diberikan. 

5) Apakah konsep matematika didefinisikan dengan benar? (positif) 

Indikator pertanyaan ke-5 menjelaskan kebenaran definisi suatu konsep 

matematika. Sebagai contoh domain     atau      didefinisikan dengan 

              . 

6) Apakah struktur-struktur yang mendasari sistem matematika disajikan secara 

jelas? (positif) 
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Indikator pertanyaan ke-6 menjelaskan mengenai kejelasan struktur-struktur 

yang mendasari sistem matematika. Soedjadi (2000:20), sistem diartikan 

sebagai sekumpulan dunsur atau elemen yang terkait satu sama lain dan 

mempunyai tujuan tertentu sedangkan struktur adalah suatu sistem yang 

didalamnya memuat atau memerhatikan adanya hubungan yang hirarkis. 

7) Apakah buku terkait dengan sejarah, filosofi, dan metode-metode matematika 

serta para matematikawan? (positif) 

Indikator pertanyaan ke-7 menjelaskan keterkaitan buku dengan sejarah, 

filosofi, dan metode-metode matematika dan para matematikawan. Misalnya 

pada materi fungsi komposisi dan fungsi invers tidak terdapat keterkaitan 

dengan sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa pada materi fungsi komposisi dan 

fungsi invers tidak sesuai dengan indikator ini. 

8) Apakah kesulitan dan ketelitian sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? 

(positif) 

Pertanyaan no. 8 menjelaskan mengenai tingkat kesulitan dan ketelitian sesuai 

dengan tingat kemampuan siswa. Tingkat kesulitan dan ketelitian yang sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa dapat diamati dalam penggunaan kata-kata 

atau kalimat yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan  tingkat 

perkembangan intelektual siswa. 

9) Apakah buku menggunakan pendekatan modern atau pendekatan tradisional 

dalam penyajian materi matematika? (positif) 

Pertanyaan no. 9 menjelaskan penggunaan pendekatan modern atau pendekatan 

tradisional dalam penyajian materi matematika. Salah satu pendekatan modern 

adalah pendekatan saintifik (scientific approach) yang menekankan 

pembelajaran pada siswa agar siswa aktif sedangkan pendekatan tradisional 

dilakukan dengan metode ceramah dan lebih menekankan pada hafalan konsep-

konsep diikuti contoh soal dari konsep yang berkaitan dan penyajian sifat-sifat 

tanpa diikuti pembuktian. 
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10) Apakah buku lebih menekankan pada fakta dan keterampilan matematika 

ataukah pada konsep dan prinsip matematika? (positif) 

Pertanyaan no. 10 menjelaskan adanya penekanan buku antara pada fakta dan 

keterampilan matematika atau pada konsep dan prinsip matematika. Buku yang 

lebih menekankan pada fakta dan keterampilan biasanya tersaji pada materi 

pembelajaran yang memang tidak terlalu banyak rumus-rumus ataupun konsep 

konsep sehingga pembelajaran dilakukan lebih banyak kepada fakta dan 

keterampilan seperti contoh materi bangun datar persegi dan persegi panjang, 

sedangkan buku yang memuat konsep dan perinsip matematika lebih kepada 

materi yang sifatnya teoritis contohnya seperti materi fungsi komposisi dan 

fungsi invers. 

11) Apakah bentuk logika yang benar digunakan dalam pembuktian dalil/teorema? 

(positif) 

Pertanyaan no. 11 menjelaskan kebenaran logika dalam pembuktian 

dalil/teorema. Teorema atau dalil merupakan suatu pernyataan yang 

kebenarannya berlaku secara umum dan kebenaran tersebut dapat dibuktikan 

secara deduktif (Karso dkk., dalam Hadi, 2003:20). Dalam pembuktiannya, 

suatu teorema disusun didasarkan dari konsep pangkal, definisi, dan teorema-

teorema yang sudah ada sebelumnya, demikian juga teorema tersebut menjadi 

landasan bagi teorema-teorema selanjutnya dalam urutan yang logis atau 

disusun dengan rangkaian sebab-akibat (Prihandoko, 2006:11). 

12) Apakah buku menekankan pada pembuktian? (positif) 

Pertanyaan no. 12 menjelaskan penekananan buku pada proses pembuktian.  

13) Apakah pemecahan masalah dipertimbangankan dalam buku? (positif) 

Pertanyaan no. 13 menjelaskan pertimbangan pemecahan masalah dalam buku. 

Pemecahan masalah yang dimaksud adalah penggunaan matematika untuk 

memecahkan masalah baik dalam matematika itu sendiri, dalam ilmu 

pengetahuan lain, maupun dalam kehidupan sehari-hari (Prihandoko, 

2006:201). 
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14) Apakah bukti, penjelasan, dan contoh lengkap dapat dimengerti oleh siswa 

pengguna buku tersebut? (positif) 

Pertanyaan no. 14 menjelaskan kelengkapan bukti, penjelasan dan contoh dan 

dapat dimengerti oleh siswa yang akan menggunakan buku tersebut. 

15) Ketika topik-topik baru diperkenalkan, apakah dikaitkan dengan topik 

sebelumnya secara nyata sehingga struktur sistem matematika menjadi jelas? 

(positif)  

Pertanyaan no. 15 menjelaskan hubungan antara topik baru dengan topik 

sebelumnya nyata sehingga struktur sistem matematika menjadi jelas. 

16) Apakah teks menunjukkan kesalahan-kesalahan logika umum seperti alasan 

yang berbelit-belit menerima kebenaran yang bertentangan dengan teorema dan 

menggunakan dalil yang belum terbukti untuk membuktikan teorema? (negatif) 

Pertanyaan no. 16 menjelaskan kesalahan logika seperti alasan yang berbelit-

belit, menerima kebenaran yang bertentangan dengan teorema dan 

menggunakan dalil yang belum terbukti untuk membuktikan teorema. 

17) Apakah istilah-istilah matematika didefinisikan dengan benar dapat mudah 

dipahami? (positif) 

Pertanyaan no. 17 menjelaskan kebenaran definisi dan istilah matematika. 

Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat 

mengungkapkan makna konsep (Hadi, 2003:22). 

18) Apakah perbedaan-perbedaan arti dan penggunaan istilah matematis 

ditunjukkan? (positif) 

Pertanyaan no. 18 menjelaskan perbedaan arti dan penggunaan istilah dalam 

matematika. 

19) Apakah terdapat suatu perbedaan yang jelas antara unsur-unsur yang tak 

terdefinisikan, unsur-unsur yang terdefiniskan dan teorema? (positif) 

Pertanyaan no. 19 menjelaskan adanya suatu perbedaan yang jelas antara unsur-

unsur yang tak terdefinisikan dan teorema. Unsur-unsur yang didefiniskan 

merupakan istilah-istilah matematika yang memiliki definsi, sepeti segitiga dan 
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sinar garis. Sedangkan unsur-unsur yang tak terdefinisikan misalnya titik dan 

garis. 

20) Apakah terdapat perbedaan yang jelas antara bukti dan pemikiran yang masuk 

akal dilakukan? (positif). 

21) Apakah semua topik yang ingin diajarkan terdapat dalam buku? (positif) 

Pertanyaan no. 21 menjelaskan tentang adanya semua topik yang ingin 

diajarkan dalam buku. 

 

2.4.2 Kriteria Bell yang Berhubungan dengan Metode Penyampaian Materi 

Bell (1978:382) menyatakan bahwa metode penyampaian materi merupakan hal 

yang penting dalam evaluasi buku, untuk memastikan keabsahan metode belajar dan 

mengajar yang digunakan, serta untuk menentukan ketidaksesuaian buku tersebut 

dengan tingkatan perkembangan intelektual dan tingkat kemampuan siswa. Oleh 

karena itu, metode penyampaian materi pada buku teks juga perlu dianalisis karena 

merupakan salah satu kriteria fundamental dalam pembuatan buku teks. Terdapat 21 

indikator pertanyaan dalam kriteria yang berhubungan dengan metode penyampaian 

materi, yaitu: 

1) Untuk meningkatkan motivasi siswa, Apakah disajikan contoh soal dan 

permasalahan yang menarik dalam buku? (positif) 

Indikator pertanyaan no. 1 menjelaskan mengenai penyajian contoh soal dan  

permasalahan dalam buku disajikan secara menarik atau tidak, permasalahan 

yang menarik dapat dilihat dari keterkaitannya dengan permasalahan sehari-hari 

yang up to date sehingga siswa merasa tertarik unrtuk mempelajarinya. 

2) Apakah berbagai penjelasan, contoh-contoh, dan permasalahan-permasalahan 

untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda diberikan? (positif) 

Pertanyaan no. 2 menjelaskan adanya penjelasan, contoh soal dan permasalahan 

untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kenyataan bahwa setiap siswa 

mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda, selain itu setiap siswa juga 

mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memahami ilmu baru yang baru 
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mereka dapat, maka penjelasan, contoh-contoh, dan permasalahan untuk siswa 

baiknya tersaji sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

3) Apakah pada tingkat abstraksi yang semakin tinggi, pendekatan spiral 

digunakan dalam pengembangan konsep dan prinsip? (positif) 

Pertanyaan no. 3 menjelaskan mengenai penggunaan pendekatan spiral dalam 

pengembangan konsep dan prinsip pada tingat abstraksi yang semakin tinggi. 

Menurut Karso dkk. (dalam Asih, 2011:14) pendekatan spiral adalah suatu 

prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana, dari konkret 

ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari eksplorasi atau penyelidikan ke 

penguasaan, dalam suatu jangka waktu yang cukup lama dan dalam selang 

waktu yang terpisah dari tahap yang paling rendah hingga yang paling tinggi. 

4) Apakah topik-topik disusun sedemikian rupa sehingga topik-topik prasyarat 

disajikan sebelum topik-topik yang mengsyaratannya? (positif) 

Pertanyaan no. 4 menjelaskan mengenai topik yang diorganisir sehingga topik 

prasyarat mendahului topik yang bergantung padanya.Dalam matematika 

terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau 

konsep berikutnya, sehingga konsep menjadi prasyarat harus dikuasai agar 

dapat memahami konsep-konsep berikutnya (Suherman dan Winantaputra, 

dalam Sulastra, 2009:16). 

5) Apakah isi disajikan untuk dipakai siswa menemukan  beberapa prinsip 

matematika? (positif) 

6) Apakah setiap konsep disajikan dalam konteks yang bervariasi? (positif) 

Pertanyaan no. 6 menjelaskan pengaruh penyajian konsep dalam konteks yang 

bervariasi. Konsep disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya disajikan dalam 

bentuk diskusi atau tanya jawab (Asih, 2011:15). 

7) Apakah contoh soal, counterexample dan karakteristik yang tidak relevan 

disajikan setelah definisi dari setiap konsep? (negatif) 

8) Apakah strategi mengajar yang disarankan dalam edisi guru didasarkan pada 

prinsip yang dapat dipercaya untuk mengajar dan belajar matematika? (positif) 
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9) Apakah pertanyaan, latihan soal, dan PR berdasarkan pada topik-topik dan ide-

ide yang disajikan dalam pembahasan setiap pokok bahasan? (positif) 

Pertanyaan no. 9 menjelaskan ketidaksesuaian pertanyaan, latihan dan tugas 

pekerjaan rumah berdasarkan topik dan ide yang disajikan dalam pembahasan 

setiap pokok bahasan.  

10) Apakah tujuan pembelajaran kognitif untuk setiap topik dan unit jelas bagi guru 

dan siswa? (positif) 

Pertanyaan no. 10 menjelaskan mengenai kejelasan tujuan pembelajaran 

kognitif untuk setiap topik dan unit bagi guru atau siswa. Domain kognitif 

menunjukkan tujuan pendidikan yang terarah kepada kemampuan-kemampuan 

intelektual, kemampuan berfikir maupun kecerdasan yang akan dicapai 

(Soedjadi, 2006:62). 

11) Apakah pertanyaan penuntun atau kerangka bahasan diberikan di awal setiap 

subbab atau topik? (positif) 

Pertanyaan no. 11 menjelaskan keterangan dari penyusunan atau ringkasan 

yang diberikan pada bagian awal dari setiap pokok bahasan atau topik. 

Penyajian keterangan atau ringkasan mengenai pokok bahasan atau subbab 

yang akan dipelajari pada bagian awal sebelum masuk pada materi pokok 

bahasan atau subbab tersebut (Ambarwati, 2007:21). 

12) Apakah rangkuman dari bab dan topik diberikan di setiap bab dalam buku teks? 

(positif) 

13) Apakah buku lebih menekankan kepercayaan daripada peraturan? Apakah buku 

kurang menekankan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah? 

(negatif) 

Pertanyaan no. 13 menjelaskan pendekatan algoritma dalam memecahkan 

masalah. Algoritma adalah urutan langkah-langkah pengerjaan matematika 

yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu 

masalah matematika yang tersaji. 

14) Apakah metode pemecahan masalah yang umum disajikan? (positif) 
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Pertanyaan no. 14 menjelaskan mengenai penyajian metode umum pemecahan 

masalah. Metode pemecahan masalah umum merupakan langkah-langkah 

dalam meyelesaikan soal-soal. Pada penyelesaian soal, metode tersebut 

biasanya menggunakan urutan langkah: “diketahui”, “ditanyakan”, “dijawab” 

dan “jadi”(Ambarwati, 2007:22). 

15) Apakah hubungan antara bermacam-macam fakta, kemampuan, konsep dan 

prinsip disajikan? (positif) 

16) Apakah siswa diberi kesempatan untuk mempergunakan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika 

sebagaimana untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta dan keterampilan-

keterampilan? (positif) 

Pertanyaan no. 16 menjelaskan mengenai kesempatan untuk mempergunakan, 

menganalisis, mensintetis dan mengevaluasi konsep dari prinsip matematika 

sebagaimana untuk mengetahui dan memahami fakta dan keterampilan. Buku 

yang baik adalah buku yang tidak hanya berisikan materi pembelajaran yang 

hanya akan dibaca oleh siswa tetapi juga buku yang berisikan kesempatan siswa 

untuk mendapatkan pengalaman belajar berupa mempergunakan menganalisis, 

mensintetis dan mengevaluasi konsep dari prinsip matematika sebagaimana 

untuk mengetahui dan memahami fakta dan keterampilan 

17) Apakah siswa diberi kesempatan untuk membuat perkiraan dan generelisasi? 

(positif) 

Pertanyaan no. 17 menjelaskan kesempatan untuk membuat perkiraan dan 

generalisasi. Generalisasi merupakan proses dimana suatu keadaan khusus 

kemudian dianggap berlaku umum (Soedjadi, 200:131). 

18) Apakah bentuk penalaran induktif dan deduktif dipergunakan? (positif) 

Pertanyaan no. 18 menjelaskan penggunaan bentuk penalaran induktif dan 

deduktif.“Bernalar” merupakan kegiatan berpikir secara sistematis dan logis 

untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan (Prihandoko, 2006:27-

28). Penalaran induktif merupakan sebuah bentuk penalaran yang dari hal-hal 
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yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Proses berpikir induktif 

meliputi pengenalan pola-pola khusus. Sedangkan penalaran deduktif berjalan 

sebaliknya atau berlangsung dari pernyataan yang berlaku secara umum yang 

diterapkan pada unsur-unsur khusus. Proses mebangun sebuah sistem deduktif 

diawali dengan membuat suatu konsep pangkal. Konsep pangkal diperlukan 

sebagai saran komunikasi untuk menyusun peratnyaan-pertanyaan selanjutnya, 

baik berupa definisi, aksioma maupun teorema (Prihandoko, 2006:32). 

Meskipun  pola pikir deduktif sangat penting, namun dalam pembelajaran 

terutama di jenjang SD dan SLTP diperlukan pola pikir induktif, ini berarti 

dalam penyajian matematika di kedua jenjang tersebut perlu dimulai dengan 

contoh-contoh, yaitu hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya secara bertahap 

menuju kepada suatu kesimpulan atau sifat yang umum (Soedjadi, 2000:45) 

19) Apakah alasan-alasan diberikan untuk prosedur  keterangan “cara yang singkat” 

dan  prosedur algoritma khusus? (positif) 

20) Apakah buku berisi prosedur yang dapat digunakan siswa untuk evaluasi secara 

mandiri? (positif) 

Pertanyaan no. 20 menjelaskan adanya prosedur yang dapat digunakan siswa 

untuk evaluasi secara mandiri. Prosedur berupa kunci jawaban, alokasi waktu, 

dan cara penilaian untuk latihan soal. Cara penilaian dapat berupa rumus untuk 

mengetahui tingkat penguasaan materi. Prosedur ini diperlukan untuk 

mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru sebagai evaluator atau dapat 

mengetahui kemampuannya sendiri tanpa menunggu pelaksanaan evaluasi guru 

(Asih, 2011:16-17). 

21) Apakah strategi-strategi  pembelajaran yang digunakan dalam buku teks tepat 

untuk tingkat intelektual siswa? (positif) 

 

2.4.3  Kriteria Bell yang Berhubungan dengan Karakteristik Fisik 

Terdapat 11 indikator pertanyaan dalam kriteria yang berhubungan dengan 

karakteristik fisik, yaitu: 
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1) Apakah buku dijilid dengan baik dan dicetak menggunakan kertas berkualitas 

tinggi? (positif) 

Pertanyaan no. 1 menjelaskan kualitas penjilidan dan percetakan buku. 

2) Apakah judul tepat dan dan dapat menarik perhatian siswa? (positif) 

Pertanyaan no. 2 menjelaskan tentang judul buku yang sesuai dan menarik bagi 

siswa. Judul menarik dapat menambah mminat siswa untuk mempelajari materi 

yang ada di dalamnya, judul yang baik adalah judul yang memotivasi siswa, 

seperti “mudah belajar matematika” dan sebagainya. 

3) Apakah gambar-gambar ditampilkan dalam buku tersbut modern atau “up to 

date”? (positif) 

Pertanyaan no. 3 menjelaskan gambar-gambar dalam buku yang modern atau 

mengikuti perkembangan jaman, seperti contoh gambar yang dimuat dalam 

buku membuat siswa tertarik karena gambar yang muncul dalam buku 

merupakan gambar yang sedang ramai dibicarakan sehingga menambah 

keingintahuan siswa untuk membaca. 

4) Apakah diagram-diagram dan gambar-gambar berhubungan dengan materi teks, 

menarik, dan memancing ide-ide atau pertanyaan matematika? (positif) 

Pertanyaan no. 4 menjelaskan hubungan diagram dan gambar dengan materi 

serta pemikiran atau pertanyaan matematika. 

5) Apakah buku disusun dengan baik dan judul dan sub judul utama digunakan 

untuk membedakan pokok-pokok pikiran dan topik-topik? (positif) 

Pertanyaan no. 5 menjelaskan pengaturan judul buku dan penggunaan judul 

utama dalam identifikasian pikiran dan topik. 

6) Apakah jenis dan ukuran tulisan cukup besar untuk dibaca dengan mudah oleh 

siswa? (positif) 

Pertanyaan no. 6 menjelaskan jenis dan ukuran tulisan.  

7) Apakah konsep dan prinsip-prinsip penting dicetak tebal atau dicetak berwarna? 

(positif) 
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Pertanyaan no. 7 menjelaskan konsep dan prinsip yang penting dicetak tebal 

atau berwarna. Hal ini penting karena bertujuan agar siswa tidak kesulitan 

mencari komsep atau prinsip tersebut selain itu pemberian cetakan tebal atau 

berwarna sebagai penekanan bahwa bagian-bagian tersebutlah yang penting. 

8) Apakah gaya bahasa yang dipakai tepat untuk siswa yang menggunakan buku? 

(positif) 

Pertanyaan no. 8 menjelaskan gaya bahasa yang sesuai untuk siswa.  

9) Apakah tingkat keterbacaan  teks buku tepat untuk siswa? (positif) 

Pertanyaan no. 9 menjelaskan ketidaksesuaian tingkat bacaan dengan siswa. 

Harjasujana (dalam Salimudinzuhdi:2013) menyatatakan bahwa terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan wacana yaitu 1) kata-kata yang 

sukar dan banyak sukunya, dan 2) panjang kalimat-kalimat yang ada. Karena 

pada umumnya kalimat yang penjang mempunyai tingkat keterbacaan yang 

sulit. 

10) Apakah informasi mudah dikenali dalam teks? (positif) 

Pertanyaan no. 10 menjelaskan informasi yang mudah ditemukan dalam teks. 

Informasi berupa konsep dan prinsip agar mudah dikenali siswa disajikan 

secara berbeda yaitu menggunakan cetakan tebal atau menggunakan warna 

cetakan yang berbeda. 

11) Apakah contoh-contoh, latihan siswa dan aktifitas-aktifitas yang berhubungan 

dengan materi disajikan seluruhnya? (positif) 

Pertanyaan no. 11 menjelaskan hubungan antara contoh, latihan siswa dan 

aktifitas dengan materi. 

 

2.4.4 Kriteria Bell yang Berhubungan dengan Petunjuk Untuk Guru 

Bell (1978:384) menyatakan bahwa banyak buku pelajaran sekolah menengah 

mempunyai edisi guru atau petunjuk untuk guru yang berisi informasi dan bagian 

khusus seperti pedoman tes, tujuan pelaksanaan, lampiran dan bab pendahuluan yang 

berguna untuk guru dalam perencanaan dan pengajaran. Petunjuk untuk guru dalam 
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penelitian ini adalah petunjuk untuk guru yang terdapat dalam Buku Teks 

Matematika Kurikulum 2013 Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Untuk SMA Kelas XI pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers. Isi dalam 

petunjuk untuk guru dapat  berupa saran-saran penggunaan buku, petunjuk kegiatan 

pembelajaran, daftar isi, indeks yang mudah digunakan, sehingga mempermudah 

guru dalam penyampaian materi pelajaran. Terdapat 19 indikator pertanyaan dalam 

kriteria yang berhubungan dengan petunjuk untuk guru, yaitu: 

1) Apakah penerbit menyediakan jasa-jasa tambahan yang berhubungan dengan 

pendidikan? (positif) 

Pertanyaan no. 1 menjelaskan penyediaan penerbit terhadap jasa tambahan yang 

bersifat pendidikan. Jasa tambahan tersebut dapat berupa penyediaan bab 

pengenalan komputer dan cara penggunaan alat peraga (Asih, 2011:18). 

2) Apakah sumber-sumber pembelajaran khusus dibutuhkan untuk melengkapi 

buku teks? (positif) 

3) Apakah penulis memberikan saran-saran untuk penggunaan buku teks? (positif) 

Pertanyaan no. 3 menjelaskan adanya saran untuk penggunaan buku oleh 

penulis yang dapat digunakan bagi guru dan siswa. 

4) Apakah buku dilengkapi dengan tujuan mengajar atau belajar bagi guru? 

(positif) 

Pertanyaan no. 4 menjelaskan adanya tujuan mengajar atau belajar bagi guru 

pada buku. 

5) Apakah buku memuat daftar isi yang rinci dan bermanfaat? (positif) 

Pertanyaan no. 5 menjelaskan daftar isi yang rinci dan bermanfaat pada buku. 

6) Apakah buku memuat indeks yang lengkap yang mudah untuk digunakan? 

(positif) 

Pertanyaan no. 6 menjelaskan adanya indeks yang lengkap dan mudah untuk 

digunakan. Syahyuman (dalam Astuti dan Rahmah, 2013:283) menyatakan 

bahwa indeks adalah buku yang memuat informasi atau halaman dimana 

terdapat kata-kata atau istilah-istilah yang disusun secara alfabetis. 
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7) Apakah penulis menyebutkan tipe siswa sebagai pengguna buku teks? (positif) 

8) Apakah penulis menganjurkan material-material tambahan seperti film, 

permainan dan buku-buku untuk digunakan bersama buku teks? (positif) 

Pertanyaan no. 8 menjelaskan mengenai material tambahan seperti film, 

permainan dan buku sebagai material tambahan yang digunakan bersama 

dengan buku teks. 

9) Apakah pekerjaan rumah, proyek siswa dan aktifitas laboratorium yang 

menarik dicantumkan bersamaan dengan kumpulan latihan? (positif) 

Pertanyaan no. 9 menjelaskan adanya soal pekerjaan rumah, proyek siswa dan 

aktifitas laboratorium yang dicantumkan bersama dengan kumpulan latihan. 

Proyek siswa dapat berupa permasalahan atau soal yang harus dikerjakan siswa 

secara individu maupun kelompok. Kegiatan laboratorium dapat berupa praktek 

penggunaan alat peraga dan praktikum komputer (Asih, 2011:19). 

10) Apakah penulis menyarankan urutan alternatif untuk menyajikan bab-bab dan 

topik-topik? (positif) 

Pertanyaan no. 10 menjelaskan saran penyajian urutan alternatif bab dan topic. 

Saran urutan alternatif bisa diberikan pada materi yang tidak bergantung dengan 

materi lainnya sehingga bisa disampaikan tidak berdasarkan urutan, akan tetapi 

materi yang bergantung dengan materi lain tidak dapat diubah urutanya 

sehingga tidak sistematis. 

11) Apakah terdapat cukup materi dalam buku untuk suatu pembelajaran yang 

lengkap? (positif) 

Pertanyaan no. 11 menjelaskan adanya materi dalam buku untuk pembelajaran 

yang lengkap dan mendaam disertai dengan contoh, latihan soal dan soal 

ulangan sehingga membantu siswa dalam memahami materi (Hadi, 2003:30). 

12) Apakah materi disajikan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga anda sebagai 

guru mudah memahaminya? (positif) 

Pertanyaan no. 12 menjelaskan penyajian dan penjelasan materi agar guru 

mudah memahami. 
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13) Apakah penulis merinci dimana dan bagaimana buku telah digunakan dan 

dievaluasi? (positif) 

Pertanyaan no. 13 menjelaskan dimana dan bagaimana buku digunakan dan 

dievaluasi secara terperinci agar pengguna buku dapat mengeetahui sejauh 

mana buku tersebut telah direvisi dan diperbaiki. 

14) Apakah tersedia tes standart untuk digunakan bersama buku? (positif) 

Pertanyaan no. 14 menjelaskan kesediaan tes yang standar untuk digunakan 

degan buku teks. 

15) Apakah buku ini berorientasi pada komputer atau buku ini memiliki materi 

tambahan yang berorientasi pada komputer, untuk digunakan sebagai sumber 

bagi guru yang mengajar mata pelajaran tambahan komputer untuk 

matematika? (positif) 

Pertanyaan no. 15 menjelaskan orientasi terhadap komputer. Untuk guru yang 

mengajar mata pelajaran matematika yang ditambah dengan komputer, buku 

tersebut menyajikan materi tambahan yang berorientasi komputer sehingga 

dapat digunakan dalam pembelajaran matematika berbasis komputer. 

16) Apakah buku yang digunakan adalah edisi terbaru? (positif) 

Pertanyaan no. 16 menjelaskan penggunaan buku edisi terbaru sebagai sarana 

penyampaian materi. 

17) Apakah terdapat kunci jawaban latihan-latihan soal dalam buku atau terdapat 

buku jawaban pendamping? (positif) 

Pertanyaan no. 17 menjelaskan adanya kunci jawaban atau buku jawaban yang 

melengkapi. 

18) Jika terdapat buku jawaban, apakah buku tersebut berisi petunjuk untuk 

memecahkan masalah dan menyusun pembuktian untuk latihan-latihan yang 

ada dalam buku teks? (positif) 

Pertanyaan no. 18 menjelaskan adanya kunci jawaban yang terdapat langkah-

langkah pemecahan masalah dan pembuktian dari soal latihan. Kunci jawaban 

beserta langkah pemecahan masalah dibutuhkan siswa saat melakukan evaluasi 
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terhadap pencapaian siswa juga bisa digunakan sebagai refleksi diri agar karena 

siswa akhirnya mengetahui sejauh mana ilmu yang dia kuasai. 

19) Apakah prosedur-prosedur  alternatif pemecahan masalah dan strategi strategi 

mengajar atau belajar disarankan untuk topik-topik tertentu? (positif) 

Pertanyaan no. 19 prosedur-prosedur  alternatif pemecahan masalah dan strategi 

strategi mengajar atau belajar disarankan untuk topik-topik tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan empat kriteria 

berdasarkan kriteria Bell yaitu : (a) kriteria yang berhubungan dengan materi 

matematika yang terdiri dari 21 indikator pertanyaan, (b) kriteria yang berhubungan 

dengan metode penyampaian materi yang terdiri dari 21 indikator pertanyaan, (c) 

kriteria yang berhubungan dengan karakteristik fisik yang terdiri dari 11 indikator 

pertanyaan, dan (d) kriteria yang berhubungan dengan petunjuk untuk guru yang 

terdiri dari 19 indikator pertanyaan. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam buku teks 

Matematika maka diberikan saran perbaikan yang sesuai dengan empat kriteria Bell. 

 

2.5 Materi  

  dan   adalah suatu himpunan. Fungsi dari   ke   adalah himpunan dari 

pasangan berurutan di       sehingga untuk setiap     terdapat     dengan 

       . 

 

Gambar 2.1. Fungsi sebagai graf 
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1) Definisi fungsi komposisi 

 Jika       dan      , dan jika            , maka fungsi 

komposisi     (perhatikan urutan !) adalah fungsi dari himpunan   ke 

himpunan   yang didefinisikan sebagai: 

          (    )              

 

 

Gambar 2.2 Fungsi Komposisi 

 

2) Definisi fungsi invers  

Jika       adalah fungsi bijektif   ke  , kemudian 

                        

adalah fungsi   ke  . Fungsi ini dinamakan invers fungsi dari  , dan 

dinotasikan dengan           juga dinamakan invers dari    Kita juga dapat 

mengetahui hubungan antara   dan inversnya yaitu             dan 

             dan bahwa        jika dan hanya jika        ) 

(Anton, 2004) 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Sukardi (2011), penelitian deskriptif merupakan suatu 

jenis penelitian dengan menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada 

objek tertentu secara jelas dan sistematis. Pada penelitian ini, buku matematika untuk 

SMA/MA kelas XI kelompok wajib pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi 

Invers terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 akan dianalisis 

berdasarkan kriteria Bell. Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang berkaitan 

dengan materi, metode penyampaian materi, krakteristik fisik, dan petunjuk untuk 

guru. Selain itu, pada penelitian ini diakukan saran perbaikan terhadap buku yang 

tidak sesuai dengan kriteria Bell. Jadi penelitian ini selain dilakukan dengan cara 

memberikan gambaran atau penilaian secara menyeluruh mengenai ketidaksesuaian 

buku dengan kriteria Bell dan juga memberikan saran perbaikan terhadap isi buku 

yang tidak sesuai dengan indikator dalam kriteria Bell. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan buku yang dianalisis. Buku matematika yang akan dianalisis 

adalah buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers dengan hak cipta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2014 cetakan ke-1 dengan nomer ISBN 978-602-282-097-0. 

2) Studi pustaka Kriteria Bell. Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui 

informasi mengenai indikator-indikator pertanyaan dalam kriteria yang terdapat  
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dalam kriteria Bell untuk memudahkan penelitian.  

3) Melakukan validasi instrumen penelitian. Validasi instrumen pertanyaan 

sebagai alat untuk mendapatkan instrumen pertanyaan yang digunakan untuk 

menganalisis buku. Indikator kriteria Bell dari bahasa asli diterjemahkan ke 

dalam bahasa indonesia. Hasil terjemahan tersebut divalidasi sehingga didapat 

instrumen pertanyaan indikator kriteria Bell dari keempat dkriteria yang ada. 

4) Menyusun lembar analisis buku. Lembar analisis sebagai alat untuk 

menganalisis buku yang terdiri dari kolom-kolom yang berisikan instrumen 

pertanyaan hasil validasi, yaitu 21 indikator pertanyaan dari  kriteria yang 

berkaitan dengan materi, 21 indikator pertanyaan dari kriteria yang berkaitan 

dengan metode penyampaian materi, 11 indikator pertanyaan dari kriteria yang 

berkaitan dengan karakteristik fisik, dan 19 indikator pertanyaan dari kriteria 

yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru. 

5) Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendaftarkan 

isi atau bagian dalam buku pokok bahasan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers 

yang terkait dengan 21 indikator pertanyaan dari kriteria yang berkaitan dengan 

materi, 21 indikator pertanyaan dari kriteria yang berkaitan dengan metode 

penyampaian materi, 11 indikator pertanyaan dari kriteria yang berkaitan 

dengan karakteristik fisik, dan 19 indikator pertanyaan dari kriteria yang 

berkaitan dengan petunjuk untuk guru. 

6) Menganalisis buku. Menentukan ketidaksesuaian buku yang akan dianalisis 

dengan indikator kriteria Bell, jika isi buku sudah sesuai dengan indikator 

pertanyaan kriteria Bell, maka tidak perlu diberikan saran perbaikan namun 

peneliti masih memberi masukan apabila terdapat sesuatu yang kurang lengkap 

dalam buku. Jika data yang didapat tidak  sesuai dengan indikator pertanyaan 

kriteria Bell, maka peneliti akan memberikan saran perbaikan berupa masukan 

terhadap buku demi perbaikan buku khususnya pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers. Jika sudah sesuai maka berlanjut ke tahapan 
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selanjutnya yaitu pengujian keabsahan data, jika terdapat isi yang tidak sesuai 

maka peneliti akan melakukan perbaikan dan masukan terhadap buku tersebut. 

7) Menyimpulkan hasil analisis buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan indikator pertanyaan kriteria 

Bell.  

Prosedur penelitian secara sistematis dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku matematika SMA Kelas XI 

cetakan ke-1 dengan nomer ISBN 978-602-282-097-0 pada pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers.  

   

Penentuan Buku yang akan dianalisis 

Studi pustaka Kriteria Bell 

Penyusunan instrumen analisis buku  

berdasarkan 4 kriteria Bell 

Pengumpulan data 

Analisis Buku 

Kesimpulan 

Keterangaan : 

  = Jenis kegiatan 

= Alur kegiatan 

= Alur kegiatan jika diperlukan 

= Hasil Kegiatan 
Validasi Instrumen 

Valid 
Tidak 

Ya 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar instrumen 

indikator pertanyaan kriteria Bell. Instrumen indikator pertanyaan Bell terdiri dari 

indikator-indikator pertanyaan yang terdiri dari 21 pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi matematika, 21 indikator pertanyaan yang berhubungan dengan 

metode penyampaian materi, 11 indikator pertanyaan yang berhubungan dengan 

karakteristik fisik buku, dan 19 pertanyaan yang berkaitan dengan petunjuk untuk 

guru. 

Instrumen  penelitian berupa indikator pertanyaan kriteria Bell didapat dari 

hasil validasi bahasa terjemahan dari indikator-indikator kriteria Bell oleh validator 

ahli. Lembar validasi bahasa digunakan untuk menvalidasi bahasa instrumen 

pertanyaan indikator kriteria Bell, lembar validasi terdiri dari kolom-kolom yang 

berisikan indikator pertanyaan dari bahasa asli kriteria Bell, indikator pertanyaan 

bahasa terjemahan, kolom nilai dengan rentang 1-4, dan kolom saran. 

Lembar analisis ketidaksesuaian buku berdasarkan kriteria Bell merupakan 

tabel berisi daftar pertanyaan yang telah divalidasi oleh validator ahli terdiri dari 

masing-masing 21 pertanyaan untuk kriteria Bell yang berkaitan dengan materi 

matematika, 21 pertanyaan kriteria Bell yang berkaitan dengan metode penyampaian 

materi, 11 pertanyaan kriteria Bell yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan 19 

pertanyaan yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru. Kolom selanjutnya berisikan 

data yang ditemukan dalam buku, jika terdapat data pada buku yang tidak sesuai 

maka akan diberikan saran perbaikan terhadap data tersebut pada kolom perbaikan 

dan memberikan alasan pada kolom keterangan. Jika data lainnya sudah sesuai 

dengan indikator pertanyaan maka peneliti menuliskan pada kolom keterangan. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 
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oleh orang lain tentang subjek. Fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, 

foto dan sebagainya. Pada penelitian ini data yang didapatkan dengan metode 

dokumentasi adalah data ketidaksesuaian buku matematika kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell yang didapatkan 

dengan menggunakan lembar analisis buku. 

3.5.2 Metode Angket 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan dalam proses validasi lembar 

bahasa instrumen pertanyaan. Terdapat kolom skor rentang 1-4 dengan tanda cek ( ) 

berdasarkan nilai yang sesuai untuk terjemahan bahasa instrumen pertanyaan. 

Pemberian skor dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.1 Pedoman pemberian skor pada validasi bahasa instrumen pertanyaan 

Skor Deskripsi Keterangan 

1 bahasa sangat tidak sesuai dengan bahasa 

asli sehingga menimbulkan pengartian lain 

indikator pertanyaan harus 

diganti 

2 bahasa tidak sesuai dengan bahasa asli 

sehingga menimbulkan pengartian lain 

indikator pertanyaan harus 

diganti 

3 bahasa sudah sesuai dengan bahasa asli 
indikator pertanyaan dapat 

digunakan 

4 bahasa sangat sesuai dengan bahasa asli 
indikator pertanyaan dapat 

digunakan 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul melalui 

metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan 

menganalisis ketidaksesuaian buku dengan indikator-indikator dalam kriteria Bell. 

Jika terdapat ketidaksesuaian buku dengan kreteria dalam Bell maka akan dilakukan 

perbaikan berdasarkan konsep-konsep matematika yang telah disepakati  

kebenarannya. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkanhasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI bab Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria yang berkaitan 

dengan materi  adalah sebagai berikut. Terdapat fakta matematika yang tidak 

sesuai dengan penjelasan yaitu pada gambar 3.2 halaman 99 dan gambar 3.2 

halaman 97; konsep matematika tidak disajikan secara benar yaitu pada 

definisi-3.2 halaman 100; keterampilan matematika kurang dimunculkan dan 

terdapat keterampilan matematika yang tidak benar yaitu pada contoh 3.13b 

halaman 112; buku memuat sejumlah kesalahan cetak; buku tidak memuat 

struktur matematika; buku tidak memuat sejarah, filosofi dan matematikawan; 

dan terdapat materi fundamental yang tidak dimunculkan pada buku. 

2) Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria 

yang berkaitan dengan metode penyampaian materi adalah sebagai berikut. 

Tidak semua permasalahan disajikan untuk siswa dengan tingkat kemampuan 

berbeda, tidak semua konsep matematika diikuti oleh contoh yang relevan, 

tidak semua topik memuat latihan soal yang terkait dengan topik, tidak 

terdapat pertanyaan penuntun/ kerangka bahasan diawal setiap topik, buku 

tidak dibuat untuk siswa agar dapat mengevaluasi konsep dan prinsip 

matematika, dan buku tidak berisikan prosedur yang dapat digunakan siswa 

untuk evaluasi secara mandiri. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

92 
 

 

 

3) Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria 

yang berkaitan karakteristik fisik adalah sebagai berikut. Judulbuku kurang 

menarik bagi siswa, buku pada bab Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers tidak 

memuat gambar-gambar yang modern dan up to date, buku tidak disusun 

dengan baik karena judul topik yang ditampilkan tidak disajikan berbeda, 

informasi-informasi pada buku berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

matematika sulit ditemukan oleh siswa yang menggunakan buku, dan tidak 

semua topik yang diajarkan terdapat latihan soal yang disajikan agar siswa 

memahami materi pembelajaran. 

4) Ketidaksesuaian buku matematika SMA kelas XI pokok bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell ditinjau dari kriteria 

yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru adalah sebagai berikut. Penerbit 

tidak menyediakan jasa tambahan yang berhubungan dengan pendidikan 

seperti buku penunjang, buku tidak memuat indeks, penulis tidak 

menyebutkan tipe siswa sebagai pengguna buku teks, penulis tidak 

menganjurkan material-material tambahan seperti film, permainan dan buku-

buku untuk digunakan bersama buku teks, tidak terdapat tugas rumah yang 

menarik, proyek siswa dan aktifitas laboratorium yang dicantumkan 

bersamaan dengan kumpulan latihan, tidak ada saran dari penulis berkaitan 

dengan urutan alternatif untuk menyajikan bab dan topik, Tidak tersedia tes 

standar untuk digunakan bersama buku, buku tidak berorientasi pada 

komputer atau buku ini tidak memiliki materi tambahan yang berorientasi 

pada komputer, buku guru sebagai buku petunjuk bagi guru tidak memuat 

petunjuk dalam memecahkan masalah dan membuktikan latihan dalam buku 

teks. 
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5.2 Saran 

Berdasatkan penelitian mengenai analisis buku teks matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers berdasarkan kriteria Bell, maka didapatkan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1) Hasil dari analisis buku teks ini dapat digunakan sebagai pertimbangan atau 

masukan bagi pengguna buku teks dalam memperoleh informasi atau ilmu. 

2) Saran perbaikan untuk buku teks bedasarkan hasil analisis dapat dijadikan 

bahan perbaikan bagi penerbit maupun penulis. 
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LAMPIRAN A. 

MATRIKS PENELITIAN 

 

Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Metode Penelitian 

Analisis 

Buku Teks 

Matemati-

ka 

Penerbit 

Kementer-

ian 

Pendidik-

an dan 

Kebuday-

aan untuk 

SMA 

Kelas XI 

Pokok 

Bahasan 

Fungsi 

Komposisi 

dan Fungsi 

Invers ber-

dasarkan 

Kriteria 

Bell 

Bagaimanakah 

ketidaksesuaian: 

a. Materi matematika pada 

buku teks matematika 

penerbit Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers 

berdasarkan  kriteria 

Bell? 

b. Metode penyampaian 

materi pada buku teks 

matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk 

SMA kelas XI pokok 

bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi 

Invers berdasarkan  

kriteria Bell? 

c. Karakteristik fisik pada 

Ketidaksesuaian yang 

berhubungan dengan : 

a. Materi matematika pada 

buku matematika 

penerbit Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers 

berdasarkan kriteria Bell. 

b. Metode penyampaian 

materi pada buku 

matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk 

SMA kelas XI pokok 

bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi 

Invers berdasarkan 

kriteria Bell. 

c. Karakteristik fisik pada 

buku matematika 

a. 21 kriteria 

Bell yang 

ber-

hubungan 

dengan 

materi 

matematika. 
b. 21 kriteria 

Bell yang 

ber-

hubungan 

dengan 

metode pe-

nyampai-an 

materi. 
c. 11 kriteria 

Bell yang 

ber-

hubungan 

dengan 

karakteristik   

fisik. 
d. 19 kriteria 

Buku teks 

matematika 

penerbit  

Kementeri-

an 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

untuk SMA 

kelas XI 

pokok 

bahasan 

Fungsi 

Komposisi 

dan Fungsi 

Invers. 

1. Jenis penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

2. Subyek penelitian: 

buku teks 

matematika 

kurikulum 2013 

penerbit 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk 

SMA kelas XI 

pokok bahasan 

Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers. 

3. Metode analisis 

data: Analisis 

deskriptif 

kualitatif. 

3.1 Metode 

pengumpulan 

data: 

dokumentasi 
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Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Metode Penelitian 

buku teks matematika 

penerbit Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers 

berdasarkan  kriteria 

Bell? 

d. Petunjuk untuk guru 

pada buku teks 

matematika penerbit 

Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk 

SMA kelas XI pokok 

bahasan Fungsi 

Komposisi dan Fungsi 

Invers berdasarkan  

kriteria Bell? 

penerbit Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers 

berdasarkan kriteria Bell. 

d. Petunjuk untuk guru 

pada buku matematika 

penerbit Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk SMA 

kelas XI pokok bahasan 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers 

berdasarkan kriteria Bell. 

Bell yang 

ber-

hubungan 

dengan 

petunjuk 

untuk guru. 

dan angket. 

3.2 Analisis data: 

Ketidaksesuai

-an dan 

perbaikan: 

1) Materi buku 

teks dengan 

kriteria Bell. 

2) Metode 

penyampai-

an materi 

buku teks 

berdasarkan 

kriteria Bell. 

3) Karakteristik 

fisik buku 

teks 

berdasarkan 

kriteria Bell. 

4) Petunjuk 

guru buku 

teks 

berdasarkan 

kriteria Bell. 
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LAMPIRAN B. 

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PERTANYAAN  

ANALISIS KESESUAIAN BUKU 

 

Pada penelitian ini disajikan instrumen pertanyaan analisis kesesuaian buku 

berupa indikator pertanyaan kriteria Bell dengan bahasa asli dari buku Teaching and 

Learning Mathematics (In Secondary Schools) karangan Frederick H Bell. Indikator 

pertanyaan yang digunakan antara lain indikator analisis materi, metode penyampaian 

materi, krakteristik fisik buku, dan petunjuk untuk guru.  

a. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis kesesuaian materi matematika 

berdasarkan kriteria Bell 

No. Instrumen Pertanyaan 

1a. Apakah fakta-fakta matematika benar? (positif) 

1b. Apakah konsep-konsep matematika benar? (positif) 

1c. Apakah keterampilan-keterampilan matematika benar? (positif) 

1d. Apakah prinsip-prinsip  matematika benar? (positif) 

2. Apakah simbol-simbol standar matematika dan notasi lain matematika 

digunakan? (positif) 

3. Apakah buku memuat sejumlah kesalahan cetak dan jawaban salah yang 

mempengaruhi pemahaman isi? (negatif) 

4. Apakah penyajian isi terlalu simbolik dan abstrak? (negatif) 

5. Apakah konsep matematika didefinisikan dengan benar? (positif) 

6. Apakah struktur-struktur yang mendasari sistem matematika disajikan secara 

jelas? (positif) 

7. Apakah buku terkait dengan sejarah, filosofi, dan metode–metode 

matematika serta para matematikawan? (positif) 

8. Apakah kesulitan dan ketelitian sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? 

(positif) 

9. Apakah buku menggunakan pendekatan modern atau pendekatan tradisional 

dalam penyajian materi matematika? (positif) 

10. Apakah buku lebih menekankan pada fakta dan keterampilan matematika 

ataukah pada konsep dan prinsip matematika? (positif) 

11. Apakah bentuk logika yang benar digunakan dalam pembuktian 
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No. Instrumen Pertanyaan 

dalil/teorema? (positif) 

12. Apakah buku menekankan pada pembuktian? (positif) 

13. Apakah pemecahan masalah dipertimbangankan dalam buku? (positif) 

14. Apakah bukti, penjelasan dan contoh lengkap dapat dimengerti oleh siswa 

pengguna buku tersebut? (positif) 

15. Ketika topik-topik baru diperkenalkan, apakah dikaitkan dengan topik 

sebelumnya secara nyata sehingga struktur sistem matematika menjadi jelas? 

(positif)  

16. Apakah teks menunjukkan kesalahan-kesalahan logika umum seperti alasan 

yang berbelit-belit menerima kebenaran yang bertentangan dengan teorema 

dan menggunakan dalil yang belum terbukti untuk membuktikan teorema? 

(negatif) 

17. Apakah istilah-istilah matematika didefinisikan dengan benar dapat mudah 

dipahami? (positif) 

18. Apakah perbedaan-perbedaan arti dan penggunaan istilah matematis 

ditunjukkan? (positif) 

19. Apakah terdapat suatu perbedaan yang jelas antara unsur-unsur yang tak 

terdefinisikan, unsur-unsur yang terdefiniskan, dan teorema? (positif) 

20. Apakah terdapat perbedaan yang jelas antara bukti dan pemikiran yang 

masuk akal dilakukan? (positif) 

21. Apakah semua topik yang ingin diajarkan terdapat dalam buku? (positif) 

 

b. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis kesesuaian metode penyampaian 

materi berdasarkan kriteria Bell 

No. Instrumen Pertanyaan 

1. Untuk meningkatkan motivasi siswa, apakah disajikan contoh soal dan 

permasalahan yang menarik dalam buku? (positif) 

2. Apakah berbagai penjelasan, contoh-contoh, dan permasalahan-permasalahan 

untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda diberikan? (positif) 

3. Apakah pada tingkat abstraksi yang semakin tinggi, pendekatan spiral 

digunakan dalam pengembangan konsep dan prinsip? (positif) 

4. Apakah topik-topik disusun sedemikian rupa sehingga topik-topik prasyarat 

disajikan sebelum topik-topik yang mengsyaratkannya? (positif) 

5. Apakah isi disajikan untuk dipakai siswa menemukan beberapa prinsip 

matematika? (positif) 

6. Apakah setiap konsep disajikan dalam konteks yang bervariasi? (positif) 

7. Apakah contoh soal, counterexample dan karakteristik yang tidak relevan 

disajikan setelah definisi dari setiap konsep? (negatif) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 
 
 

101 
 

 

No. Instrumen Pertanyaan 

8. Apakah strategi mengajar yang disarankan dalam edisi guru didasarkan pada 

prinsip yang dapat dipercaya untuk mengajar dan belajar matematika? (positif) 

9. Apakah pertanyaan, latihan soal, dan PR berdasarkan pada topik-topik dan 

ide-ide yang disajikan dalam pembahasan setiap bab? (positif) 

10. Apakah tujuan pembelajaran kognitif untuk setiap topik dan unit jelas bagi 

guru dan siswa? (positif) 

11. Apakah pertanyaan penuntun atau kerangka bahasan diberikan di awal setiap 

subbab atau topik? (positif)  

12. Apakah rangkuman dari bab dan topik diberikan di setiap bab dalam buku 

teks? (positif) 

13. Apakah buku lebih menekankan kepercayaan daripada peraturan? apakah 

buku kurang menekankan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah? 

(negatif) 

14. Apakah metode pemecahan masalah yang umum disajikan? (positif) 

15. Apakah hubungan antara bermacam-macam fakta, kemampuan, konsep dan 

prinsip disajikan? (positif) 

16. Apakah siswa diberi kesempatan untuk mempergunakan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika 

sebagaimana untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta dan keterampilan-

keterampilan? (positif) 

17. Apakah siswa diberi kesempatan untuk membuat perkiraan dan generalisasi? 

(positif) 

18. Apakah bentuk penalaran induktif dan deduktif dipergunakan? (positif) 

19. Apakah alasan-alasan diberikan untuk prosedur  keterangan “cara yang 

singkat” dan  prosedur algoritma khusus? (positif) 

20. Apakah buku berisi prosedur yang dapat digunakan siswa untuk evaluasi 

secara mandiri? (positif) 

21. Apakah strategi-strategi  pembelajaran yang digunakan dalam buku teks tepat 

untuk tingkat intelektual siswa? (positif) 

 

c. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis kesesuaian karakteristik fisik buku 

berdasarkan kriteria Bell 

No. Instrumen Pertanyaan 

1. Apakah buku dijilid dengan baik dan dicetak menggunakan kertas berkualitas 

tinggi? (positif) 

2. Apakah judul tepat dan dan dapat menarik perhatian siswa? (positif) 

3. Apakah gambar-gambar ditampilkan dalam buku tersbut modern atau up to 

date? (positif) 
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4. Apakah diagram-diagram dan gambar-gambar berhubungan dengan materi 

teks, menarik, dan memancing ide-ide atau pertanyaan matematika? (positif) 

5. Apakah buku disusun dengan baik dan judul dan sub judul utama digunakan 

untuk membedakan pokok-pokok pikiran dan topik-topik? (positif) 

6. Apakah jenis dan ukuran tulisan cukup besar untuk dibaca dengan mudah oleh 

siswa? (positif) 

7. Apakah konsep dan prinsip-prinsip penting dicetak tebal atau dicetak 

berwarna? (positif) 

8. Apakah gaya bahasa yang dipakai tepat untuk siswa yang menggunakan buku? 

(positif) 

9. Apakah tingkat keterbacaan  teks buku tepat untuk siswa? (positif) 

10. Apakah informasi mudah dikenali dalam teks? (positif) 

11. Apakah contoh-contoh, latihan siswa dan aktifitas-aktifitas yang berhubungan 

dengan materi disajikan seluruhnya? (positif) 

 

d. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis kesesuaian petunjuk untuk guru 

berdasarkan kriteria Bell 

No. Instrumen Pertanyaan 

1. Apakah penerbit menyediakan jasa-jasa tambahan yang berhubungan dengan 

pendidikan? (positif) 

2. Apakah sumber-sumber pembelajaran khusus dibutuhkan untuk melengkapi 

buku teks? (positif) 

3. Apakah penulis memberikan saran-saran untuk penggunaan buku teks? 

(positif) 

4. Apakah buku dilengkapi dengan tujuan mengajar atau belajar bagi guru? 

(positif) 

5. Apakah buku memuat daftar isi yang rinci dan bermanfaat? (positif) 

6. Apakah buku memuat indeks yang lengkap yang mudah untuk digunakan? 

(positif) 

7. Apakah penulis menyebutkan tipe siswa sebagai pengguna buku teks? (positif) 

8. Apakah penulis menganjurkan material-material tambahan seperti film, 

permainan dan buku-buku untuk digunakan bersama buku teks? (positif) 

9. Apakah pekerjaan rumah, proyek siswa dan aktifitas laboratorium yang 

menarik dicantumkan bersamaan dengan kumpulan latihan? (positif) 

10. Apakah penulis menyarankan urutan alternatif untuk menyajikan bab-bab dan 

topik-topik? (positif) 

11. Apakah terdapat cukup materi dalam buku untuk suatu pembelajaran yang 

lengkap? (positif) 

12. Apakah materi disajikan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga anda 
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No. Instrumen Pertanyaan 

sebagai guru mudah memahaminya? (positif) 

13. Apakah penulis merinci dimana dan bagaimana buku telah digunakan dan 

dievaluasi? (positif) 

14. Apakah tersedia tes standar untuk digunakan bersama buku? (positif) 

15. Apakah buku ini berorientasi pada komputer atau buku ini memiliki materi 

tambahan yang berorientasi pada komputer, untuk digunakan sebagai sumber 

bagi guru yang mengajar mata pelajaran tambahan komputer untuk 

matematika? (positif) 

16. Apakah buku yang digunakan adalah edisi terbaru? (positif) 

17. Apakah terdapat kunci jawaban latihan-latihan soal dalam buku atau terdapat 

buku jawaban pendamping? (positif) 

18. Jika terdapat buku jawaban, apakah buku tersebut berisi petunjuk untuk 

memecahkan masalah dan menyusun pembuktian untuk latihan-latihan yang 

ada dalam buku teks? (positif) 

19. Apakah prosedur-prosedur  alternatif pemecahan masalah dan strategi-strategi 

mengajar atau belajar disarankan untuk topik-topik tertentu? (positif) 
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LAMPIRAN C. 

LEMBAR VALIDASI BAHASA 

INSTRUMEN PERTANYAAN KRITERIA BELL 

  

Identitas Validator: Dosen/Guru/Mahasiswa      Nama: …………………… 

Petunjuk Validasi Bahasa Instrumen Pertanyaan: 

1) Mohon diberikan penilaian dengan mengisi tanda cek ( ) pada lajur yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

2) Kategori nilai pada skala penilaian adalah sebagai berikut: 

1: terjemahan tidak mencerminkan bahasa asli (indikator pertanyaan diganti); 

2: terjemahan mencerminkan bahasa asli namun penempatan kata kurang sesuai (indikator pertanyaan  diganti); 

3: terjemahan mencerminkan bahasa asli dengan penempatan kata cukup sesuai (indikator pertanyaan digunakan); 

4: bahasa sudah sesuai dengan bahasa asli (indikator pertanyaan digunakan). 

Sebagai pedoman mengisi lembar validasi bahasa instrumen pertanyaan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan penilaian antara lain: 

 Apakah pertanyaan sudah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar? 

 Apakah pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda? 

 Apakah pertanyaan sudah sesuai dengan kriteria Bell? 

3) Apabila dalam bahasa pertanyaan terdapat suatu hal yang perlu diperbaiki, mohon Bapak/Ibu menuliskan pada kolom 

“saran”.  
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LEMBAR VALIDASI BAHASA 

INSTRUMEN PERTANYAAN KRITERIA BELL 

 

a. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis kesesuaian  materi matematika berdasarkan kriteria Bell 

No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

1. Are the mathematics facts, concepts, 

skills and principles correct? 

Apakah fakta matematika benar? (positif)      

Apakah konsep matematika benar? (positif)      

Apakah skill matematika benar? (positif)      

Apakah prinsip matematika benar? (positif)      

2. Are standard mathematical symbols 

and other notation used? 

Apakah simbol-simbol matematika standard dan notasi lain 

digunakan? (positif) 
     

3. Does the book contain a number of 

printing errors and incorrect answers 

which interfere with comprehension of 

the contents? 

Apakah buku memuat sejumlah kesalahan cetak dan jawaban 

salah yang mempengaruhi pemahaman isi? (positif) 
     

4. Is the presentation of content overly 

symbolic and abstract? 

Apakah penyajian isi terlalu simbolik dan abstrak? (negatif) 
     

5. Are mathematical concepts defined 

correctly? 

Apakah konsep matematika didefinisikan dengan benar? 

(positif) 
     

6. Are the underlying structures of the 

mathematical system that are 

presented apparent? 

Apakah struktur- struktur yang mendasari sistem matematika 

disajikan secara jelas? (positif)      

7. Does the book deal with history, 

philosophy and methods of 

mathematics and mathematicians? 

Apakah buku terkait dengan sejarah, filosofi, dan metode – 

metode matematika dan para matematikawan? (positif)      
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

8. Are the levels of rigor and precision 

appropriate for your students? 

Apakah tingkat kesulitan dan ketelitian sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa? (positif) 
     

9. Does the book take a modern or a 

traditional approach to mathematical 

content? 

Apakah buku menggunakan pendekatan modern atau 

pendekatan tradisional dalam penyajian materi matematika? 

(positif) 

     

10. Does the textbook emphasize 

mathematical facts and skills or does 

it emphasize concepts or principles? 

Apakah buku menekankan pada fakta dan skill matematika 

ataukah menekankan pada konsep dan prinsip matematika? 

(positif) 

     

11. Are valid logical forms used in 

proving propositions? 

Apakah bentuk logika yang benar digunakan dalam 

pembuktian dalil/teorema? (positif) 
     

12. Does the book emphasize proof? Apakah buku menekankan pembuktian? (positif)      

13. Is problem solving considered in the 

book? 

Apakah pemecahan masalah dipertimbangankan dalam 

buku? (positif) 
     

14. Are the proofs, explanations and 

examples complete and 

understandable for the students who 

will be using the book? 

Apakah bukti, penjelasan dan contoh lengkap, dan dapat 

dimengerti oleh siswa yang akan menggunakan buku 

tersebut? (positif) 
     

15. As new topics are introduced, are 

their relationships to previous topics 

apparent so that the structure of 

mathematical systems is obvious? 

Ketika topik baru diperkenalkan apakah hubungannyadengan 

topik sebelumnya nyata sehingga struktur sistem matematika 

menjadi jelas? (positif)  
     

16. Does the text point out common 

logical errors such as circular 

reasoning, assuming the truth of the 

converse of a theorem, and using 

unproven propositions to prove 

theorems? 

Apakah teks menunjukkan kesalahan logika umum seperti 

alasan yang berbelit-belit menerima kebenaran yang 

bertentangan dengan teorema dan menggunakan dalil yang 

belum terbukti untuk membuktikan teorema? (negatif) 
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

17. Are mathematical terms defined 

correctly and understandably? 

Apakah istilah matematika didefinisikan dengan benar dapat 

mudah dipahami? (positif) 
     

18. Are different meanings and uses of 

mathematical terms pointed out? 

Apakah perbedaan arti dan penggunaan istilah matematika 

ditunjukkan? (positif) 
     

19. Is there a clear distinction between 

undefined terms, defined terms and 

theorems? 

Apakah terdapat suatu perbedaan yang jelas antara unsur-

unsur yang tak terdefinisikan, unsur-unsur yang terdefiniskan 

dan teorema? (positif) 

     

20. Is a clear distinction made between a 

proof and a reasonable conjecture? 

Apakah terdapat perbedaan yang jelas antara bukti dan 

pemikiran yang masuk akal dilakukan? (positif) 
     

21. Are all of the topics that you want to 

teach in a course included in the 

book? 

Apakah semua topik yang ingin diajarkan terdapat dalam 

buku? (positif)      

 

b. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis metode penyampaian materi berdasarkan kriteria Bell 

No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

1. Are interesting examples and 

problems included to increase student 

motivation? 

Apakah untuk meningkatkan motivasi siswa, contoh soal dan 

permasalahan yang menarik terdapat dalam buku? (positif)      

2. Are explanations, examples and 

problems for different student ability 

levels included? 

Apakah terdapat penjelasan, contoh soal dan permasalahan 

untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda? 

(positif) 

     

3. Is a spiral approach used in 

developing concepts and principles at 

progressively higher levels of 

Apakah pada tingkat abstraksi yang semakin tinggi, 

pendekatan spiral digunakan dalam pengembangan konsep 

dan prinsip? (positif) 
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

abstraction? 

4. Are the topics organized so that 

prerequisite topics precede the topics 

that depend upon them? 

Apakah topik disusun sehingga topik prasyarat mendahului 

topic yang tergantung kepadanya? (positif)      

5. Is the content presented so that 

students have an opportunity to 

discover some mathematical 

principles? 

Apakah isi disajikan supaya siswa mempunyai kesempatan 

untuk menemukan beberapa prinsip matematika? (positif) 
     

6. Is each concept presented in various 

contexts? 

Apakah setiap konsep disajikan dalam konteks yang 

bervariasi? (positif) 
     

7. Are examples, counterexample, and 

irrelevant characteristics presented 

following the definition of each 

concept? 

Apakah contoh soal, counterexample dan karakteristik yang 

tidak relevan disajikan setelah definii dari setiap konsep? 

(positif) 
     

8. Are the teaching strategies suggested 

in the teacher’s edition based upon 

sound principles for teaching and 

learning mathematics? 

Apakah strategi mengajar yang disarankansalam edisi guru 

didasarkan pada prinsip yang dapat dipercaya untukmengajar 

dan belajar matematika? (positif) 
     

9. Are the questions, exercise and 

homework assignments based upon 

the topics an ideas presented in the 

body of each chapter? 

Apakah pertanyaan, latihan soal, dan PR berdasarkan pada 

topik dan ide yng disajikan dalam pembahasan setiap bab? 

(positif) 
     

10. Are the cognitive learning objectives 

for each topics an units obvious to the 

teacher? To students? 

Apakah tujuan pembelajaran kognitif untuk setiap topic dan 

unit jelas bagi guru dan siswa? (positif)      

11. Are advance organizers or outlines 

used at the beginning of each chapter 

or topic? 

Apakah pertanyaan penuntun atau kerangka bahasan 

diberikan pada awal setiap subbab atau topik? (positif)       
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

12. Are chapter and topic summaries 

given throughout the textbook? 

Apkah rangkuman ari bab atau topik diberikan secara 

menyeluruh dalam buku teks? (positif) 
     

13. Does the book overemphasize 

reliance upon rules? Does it 

underemphasize algorithm 

approaches to solving problems? 

Apakah buku lebih menekankan kepercayaan daripada 

peraturan? Apakah buku kurang menekankan pendekatan 

algoritma untuk memecahkan masalah? (negatif) 
     

14. Are general problem-solving methods 

presented? 

Apakah metode pemecahan masalah yang umum telah 

disajikan? (positif) 
     

15. Are relationships among various 

facts, skills, concepts and principles 

pointed out? 

Apakah hubungan antara bermacam-macam fakta, 

kemampuan, konsep dan prinsip disajikan? (positif)      

16. Are students given opportunities to 

apply, analyze, synthesize and 

evaluate mathematical concepts and 

principles as well as to know and 

comprehend facts and skills? 

Apakah siswa diberi kesempatan untuk mempergunakan, 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi konsep dan 

prinsip matematika sebagaimana untuk mengetahui dan 

memahami fakta dan skill? (positif) 

     

17. Are students given opportunities to 

make conjectures and 

generalizations? 

Apakah siswa diberi kesempatan untuk membuat perkiraan 

dan generelisasi? (positif)      

18. Are inductive and deductive 

argument forms used? 

Apakah dipergunakan bentuk penalaran induktif dan 

deduktif? (positif) 
     

19. Are reasons given for particular 

“short-cuts” and algorithmic 

procedures? 

Apakah alasan-alasan diberikan untuk keterangan “cara yang 

singkat” dan  prosedur algoritma khusus? (positif)      

20 Does the book contain procedures 

which students can use for self 

evaluation? 

Apakah buku berisi prosedur yang dapat digunakan siswa 

untuk evaluasi secara mandiri? (positif)      

21 Are the instructional strategies used Apakah strategi pembelajaran yang digunakan dalam buku      
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

in the text book appropriate for the 

stage of intellectual development of 

your students? 

teks tepat untuk tingkat intelektual siswa? (positif) 

 

c. Instrumen pertanyaan dalam menganalisis karakteristik fisik buku berdasarkan kriteria Bell 

No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

1. Is the book well bound and is it 

printed on high-quality paper? 

Apakah buku dijilid dengan baik dan dicetak dengan buku 

berkualitas tinggi? (positif) 
     

2. Is the title appropriate and will it 

appeal to students? 

Apakah judul tepat dan menarik untuk siswa? (positif)      

3. Are the pictures in the book current? 

(pictures with people wearing out-of-

style clothes or driving old 

automobiles indicate, especially to 

students, that the book is “old 

fashioned”? 

Apakah gambar-gambar dalam buku tersbut modern atau up 

to date? (positif) 

     

4. Are the diagrams and pictures related 

to the textual material, are they 

interesting, and do they suggest 

mathematical ideas or questions? 

Apakah diagram dan gambar berhubungan dengan materi 

teks, menarik, dan berhubungan dengan pemikiran atau 

pertanyaan matematika? (positif) 
     

5. Is the book well organized and are 

main headings and subheadings used 

to identify major ideas and topics? 

Apakah buku diatur dengan baik dan apakah judul utama dan 

sub judul utama digunakan untuk mengidentifikasikan pokok 

pikiran dan topik? (positif) 
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

6. Is the type size large enough to be 

easily read by students? 

Apakah jenis dan ukuran tulisan cukup besar untuk dibaca 

dengan mudah oleh siswa? (positif) 
     

7. Are important concept and principles 

highlighted in boldface type or in 

color? 

Apakah konsep dan prinsip dicetak tebal atau dicetak 

berwarna? (positif)      

8. Is the style of writing suitable for the 

students who will be using the book? 

Apakah gaya bahasa sesuai untuk siswa yang akan 

menggunakan buku? (positif) 
     

9. Is the reading level of the text 

appropriate for your students? 

Apakah tingkat bacaan teks sesuai untuk siswa? (positif)      

10. Is information easy to locate within 

the text? 

Apakah informasi mudah digunakan dalam teks? (positif)      

11. Are examples, student exercise, and 

activities interspersed throughout the 

textual material? 

Apakah contoh, latihan siswa dan aktifitas yang berhubungan 

dengan materi diberikan seluruhnya? (positif)      

 

d. Instrumen pertanyaan dalam  menganalisis petunjuk untuk guru berdasarkan kriteria Bell 

No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

1. Does the publisher provide 

supplementary educational services? 

Apakah penerbit menyediakan jasa tambahan yang 

berhubungan dengan pendidikan? (positif) 
     

2. Are special instructional resources 

needed to supplement the textbook? 

Apakah sumber pembelajaran khusus dibutuhkan untuk 

melengkapi buku teks? (positif) 
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

3. Do the authors offer suggestions for 

using the textbook? 

Apakah penulis memberikan saran untuk penggunaan buku 

teks? (positif) 
     

4. Are teaching/learning objectives 

included for the teachers? 

Apakah buku dilengkapi dengan tujuan mengajar atau belajar 

bagi guru? (positif) 
     

5. Does the book contain a detailed and 

useful table of contents? 

Apakah buku memuat daftar isi yang rinci dan bermanfaat? 

(positif) 
     

6. Does the book contain a complete 

index which is easy to use? 

Apakah buku memuat indeks yang lengkap yang mudah 

untuk digunakan? (positif) 
     

7. Do the authors specify the types of 

students for which the book was 

written? 

Apakah penulis menyebutkan tipe siswa sebagai pengguna 

buku teks? (positif)      

8. Do the authors suggest 

supplementary materials such as 

films, games and books to use with 

the textbook? 

Apakah penulis menganjurkan material-material tambahan 

seperti film, permainan dan buku-buku untuk digunakan 

bersama buku teks? (positif) 
     

9. Are interesting homework problems, 

student projects and laboratory 

activities included among the sets of 

exercises? 

Apakah tugas rumah yang menarik, proyek siswa dan 

aktifitas laboratorium dicantumkan bersamaan dengan 

kumpulan latihan? (positif) 
     

10. Do the authors suggest alternative 

sequences for presenting chapters 

and topics? 

Apakah penulis menyarankan urutan alternatif untuk 

menyajikan bab dan topik? (positif)      

11. Is there enough material in the book 

for a complete course? 

Apakah terdapat cukup materi dalam buku untuk suatu 

pembelajaran yang lengkap? (positif) 
     

12. Is the material presented and 

explained so that you, the teacher, 

can readily understand it? 

Apakah materi disajikan dan dijelaskan sedemikian rupa 

sehingga anda sebagai guru mudah memahaminya? (positif)      
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No. Versi Asli Pertanyaan 

Skor 

Penilaian Saran 

1 2 3 4 

13. Do the authors specify where and 

how the book has been used and 

evaluate? 

Apakah penulis merinci dimana dan bagaimana buku telah 

digunakan dan dievaluasi? (positif)      

14. Are standardized test available for 

use with the book? 

Apakah tersedia tes standart untuk digunakan bersama buku? 

(positif) 
     

15. For the teacher who teaches 

computer-supplemented mathematics 

courses, is this book computer 

oriented or does it have a computer-

oriented supplement to use as a 

resource? 

Apakah buku ini berorientasi pada computer atau buku ini 

memiliki materi tambahan yang berorientasi padakomputer, 

untuk digunakan sebagai sumber untuk guru yang mengajar 

mata pelajaran tambahan komputer untuk matematika? 

(positif) 

     

16. Is this a recent edition of the book ? 

(it  may be that a new and improved 

edition will be available shortly.) 

Apakah buku yang digunakan adalah edisi terbaru? (positif) 
     

17. Doesthebook contain answer to 

exercises or is there an 

accompanying answer book? 

Apakah terdapat kunci jawaban latihan soal dalam buku atau 

terdapat buku pelengkap? (positif)      

18. If there is an answer book, does it 

contain hints for solving the problems 

and proving there exercise in the 

textbook? 

Jika terdapat buku jawaban, apakah buku tersebut berisi 

petunjuk untuk memecahkan masalah dan membuktikan 

latihan dalam buku teks? (positif) 
     

19. Are the alternative problem-solving 

procedures and teaching/learning 

strategies suggested for certain 

topics?  

Apakah prosedur alternatif pemecahan masalah dan strategi 

strategi mengjar atau belajar disarankan untuk topik tertentu? 

(positif) 
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LAMPIRAN D. 

LEMBAR ANALISIS BUKU 

Petunjuk Pengisian: 

 Pengisian dilakukan dengan cara memberi tanda cek ( ) pada kolom “ya” 

atau “tidak” berdasarkan hasil pengamatan. 

 Pengamatan kesesuaian buku untuk tiap kriteria dilakukan pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers sampai halaman terakhir uji kompetensi bab 3 

 Kata positif pada indikator mengartikan bahwa jika hasil pengamatan 

memenuhi kriteria Bell indikator, maka diberikan tanda cek ( ) pada kolom 

“ya”. Sedangkan kata negatif pada indikator mengartikan bahwa jika hasil 

pengamatan memenuhi kriteria Bell, maka diberikan tanda cek ( ) pada 

kolom “tidak” 

 

a. Lembar analisis kriteria Bell yang berkaitan dengan materi 

No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1a. Apakah fakta-fakta matematika 

benar? (positif) 

     

1b. Apakah konsep-konsep matematika 

benar? (positif) 

     

1c. Apakah keterampilan-keterampilan 

matematika benar? (positif) 

     

1d. Apakah prinsip-prinsip  matematika 

benar? (positif) 

     

2. Apakah simbol-simbol standar 

matematika dan notasi lain 

matematika digunakan? (positif) 

     

3. Apakah buku memuat sejumlah 

kesalahan cetak dan jawaban salah 

yang mempengaruhi pemahaman 

isi? (negatif) 

     

4. Apakah penyajian isi terlalu 

simbolik dan abstrak? (negatif) 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

5. Apakah konsep matematika 

didefinisikan dengan benar? 

(positif) 

     

6. Apakah struktur-struktur yang 

mendasari sistem matematika 

disajikan secara jelas? (positif) 

     

7. Apakah buku terkait dengan 

sejarah, filosofi, dan metode–

metode matematika serta para 

matematikawan? (positif) 

     

8. Apakah kesulitan dan ketelitian 

sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa? (positif) 

     

9. Apakah buku menggunakan 

pendekatan modern atau 

pendekatan tradisional dalam 

penyajian materi matematika? 

(positif) 

     

10. Apakah buku lebih menekankan 

pada fakta dan keterampilan 

matematika ataukah pada konsep 

dan prinsip matematika? (positif) 

     

11. Apakah bentuk logika yang benar 

digunakan dalam pembuktian 

dalil/teorema? (positif) 

     

12. Apakah buku menekankan pada 

pembuktian? (positif) 

     

13. Apakah pemecahan masalah 

dipertimbangankan dalam buku? 

(positif) 

     

14. Apakah bukti, penjelasan dan 

contoh lengkap dapat dimengerti 

oleh siswa pengguna buku tersebut? 

(positif) 

     

15. Ketika topik-topik baru 

diperkenalkan, apakah dikaitkan 

dengan topik sebelumnya secara 

nyata sehingga struktur sistem 

matematika menjadi jelas? (positif)  

     

16. Apakah teks menunjukkan 

kesalahan-kesalahan logika umum 

seperti alasan yang berbelit-belit 

menerima kebenaran yang 

bertentangan dengan teorema dan 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

menggunakan dalil yang belum 

terbukti untuk membuktikan 

teorema? (negatif) 

17. Apakah istilah-istilah matematika 

didefinisikan dengan benar dapat 

mudah dipahami? (positif) 

     

18. Apakah perbedaan-perbedaan arti 

dan penggunaan istilah matematis 

ditunjukkan? (positif) 

     

19. Apakah terdapat suatu perbedaan 

yang jelas antara unsur-unsur yang 

tak terdefinisikan, unsur-unsur yang 

terdefiniskan, dan teorema? 

(positif) 

     

20. Apakah terdapat perbedaan yang 

jelas antara bukti dan pemikiran 

yang masuk akal dilakukan? 

(positif) 

     

21. Apakah semua topik yang ingin 

diajarkan terdapat dalam buku? 

(positif) 

     

 

b. Lembar analisis kriteria Bell yang berkaitan dengan metode penyampaian 

materi 

No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Untuk meningkatkan motivasi 

siswa, apakah disajikan contoh soal 

dan permasalahan yang menarik 

dalam buku? (positif) 

     

2. Apakah berbagai penjelasan, 

contoh-contoh, dan permasalahan-

permasalahan untuk siswa dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda 

diberikan? (positif) 

     

3. Apakah pada tingkat abstraksi yang 

semakin tinggi, pendekatan spiral 

digunakan dalam pengembangan 

konsep dan prinsip? (positif) 

     

4. Apakah topik-topik disusun 

sedemikian rupa sehingga topik-

topik prasyarat disajikan sebelum 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

topik-topik yang 

mengsyaratkannya? (positif) 

5. Apakah isi disajikan untuk dipakai 

siswa menemukan beberapa prinsip 

matematika? (positif) 

     

6. Apakah setiap konsep disajikan 

dalam konteks yang bervariasi? 

(positif) 

     

7. Apakah contoh soal, 

counterexample dan karakteristik 

yang tidak relevan disajikan setelah 

definisi dari setiap konsep? 

(negatif) 

     

8. Apakah strategi mengajar yang 

disarankan dalam edisi guru 

didasarkan pada prinsip yang dapat 

dipercaya untuk mengajar dan 

belajar matematika? (positif) 

     

9. Apakah pertanyaan, latihan soal, 

dan PR berdasarkan pada topik-

topik dan ide-ide yang disajikan 

dalam pembahasan setiap bab? 

(positif) 

     

10. Apakah tujuan pembelajaran 

kognitif untuk setiap topik dan unit 

jelas bagi guru dan siswa? (positif) 

     

11. Apakah pertanyaan penuntun atau 

kerangka bahasan diberikan di awal 

setiap subbab atau topik? (positif)  

     

12. Apakah rangkuman dari bab dan 

topik diberikan di setiap bab dalam 

buku teks? (positif) 

     

13. Apakah buku lebih menekankan 

kepercayaan daripada peraturan? 

apakah buku kurang menekankan 

pendekatan algoritma untuk 

memecahkan masalah? (negatif) 

     

14. Apakah metode pemecahan 

masalah yang umum disajikan? 

(positif) 

     

15. Apakah hubungan antara 

bermacam-macam fakta, 

kemampuan, konsep dan prinsip 

disajikan? (positif) 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

16. Apakah siswa diberi kesempatan 

untuk mempergunakan, 

menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip matematika 

sebagaimana untuk mengetahui dan 

memahami fakta-fakta dan 

keterampilan-keterampilan? 

(positif) 

     

17. Apakah siswa diberi kesempatan 

untuk membuat perkiraan dan 

generalisasi? (positif) 

     

18. Apakah bentuk penalaran induktif 

dan deduktif dipergunakan? 

(positif) 

     

19. Apakah alasan-alasan diberikan 

untuk prosedur  keterangan “cara 

yang singkat” dan  prosedur 

algoritma khusus? (positif) 

     

20. Apakah buku berisi prosedur yang 

dapat digunakan siswa untuk 

evaluasi secara mandiri? (positif) 

     

21. Apakah strategi-strategi  

pembelajaran yang digunakan 

dalam buku teks tepat untuk tingkat 

intelektual siswa? (positif) 

     

 

c. Lembar analisis kriteria Bell yang berkaitan dengan karakteristik fisik buku 

No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah buku dijilid dengan baik 

dan dicetak menggunakan kertas 

berkualitas tinggi? (positif) 

     

2. Apakah judul tepat dan dan dapat 

menarik perhatian siswa? (positif) 

     

3. Apakah gambar-gambar 

ditampilkan dalam buku tersbut 

modern atau up to date? (positif) 

     

4. Apakah diagram-diagram dan 

gambar-gambar berhubungan 

dengan materi teks, menarik, dan 

memancing ide-ide atau pertanyaan 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

matematika? (positif) 

5. Apakah buku disusun dengan baik 

dan judul dan sub judul utama 

digunakan untuk membedakan 

pokok-pokok pikiran dan topik-

topik? (positif) 

     

6. Apakah jenis dan ukuran tulisan 

cukup besar untuk dibaca dengan 

mudah oleh siswa? (positif) 

     

7. Apakah konsep dan prinsip-prinsip 

penting dicetak tebal atau dicetak 

berwarna? (positif) 

     

8. Apakah gaya bahasa yang dipakai 

tepat untuk siswa yang 

menggunakan buku? (positif) 

     

9. Apakah tingkat keterbacaan  teks 

buku tepat untuk siswa? (positif) 

     

10. Apakah informasi mudah dikenali 

dalam teks? (positif) 

     

11. Apakah contoh-contoh, latihan 

siswa dan aktifitas-aktifitas yang 

berhubungan dengan materi 

disajikan seluruhnya? (positif) 

     

 

d. Lembar analisis kriteria Bell yang berkaitan dengan petunjuk untuk guru 

No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah penerbit menyediakan jasa-

jasa tambahan yang berhubungan 

dengan pendidikan? (positif) 

     

2. Apakah sumber-sumber 

pembelajaran khusus dibutuhkan 

untuk melengkapi buku teks? 

(positif) 

     

3. Apakah penulis memberikan saran-

saran untuk penggunaan buku teks? 

(positif) 

     

4. Apakah buku dilengkapi dengan 

tujuan mengajar atau belajar bagi 

guru? (positif) 

     

5. Apakah buku memuat daftar isi 

yang rinci dan bermanfaat? (positif) 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

6. Apakah buku memuat indeks yang 

lengkap yang mudah untuk 

digunakan? (positif) 

     

7. Apakah penulis menyebutkan tipe 

siswa sebagai pengguna buku teks? 

(positif) 

     

8. Apakah penulis menganjurkan 

material-material tambahan seperti 

film, permainan dan buku-buku 

untuk digunakan bersama buku 

teks? (positif) 

     

9. Apakah pekerjaan rumah, proyek 

siswa dan aktifitas laboratorium 

yang menarik dicantumkan 

bersamaan dengan kumpulan 

latihan? (positif) 

     

10. Apakah penulis menyarankan 

urutan alternatif untuk menyajikan 

bab-bab dan topik-topik? (positif) 

     

11. Apakah terdapat cukup materi 

dalam buku untuk suatu 

pembelajaran yang lengkap? 

(positif) 

     

12. Apakah materi disajikan dan 

dijelaskan sedemikian rupa 

sehingga anda sebagai guru mudah 

memahaminya? (positif) 

     

13. Apakah penulis merinci dimana dan 

bagaimana buku telah digunakan 

dan dievaluasi? (positif) 

     

14. Apakah tersedia tes standar untuk 

digunakan bersama buku? (positif) 

     

15. Apakah buku ini berorientasi pada 

komputer atau buku ini memiliki 

materi tambahan yang berorientasi 

pada komputer, untuk digunakan 

sebagai sumber bagi guru yang 

mengajar mata pelajaran tambahan 

komputer untuk matematika? 

(positif) 

     

16. Apakah buku yang digunakan 

adalah edisi terbaru? (positif) 

     

17. Apakah terdapat kunci jawaban 

latihan-latihan soal dalam buku 
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No. Instrumen Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

atau terdapat buku jawaban 

pendamping? (positif) 

18. Jika terdapat buku jawaban, apakah 

buku tersebut berisi petunjuk untuk 

memecahkan masalah dan 

menyusun pembuktian untuk 

latihan-latihan yang ada dalam 

buku teks? (positif) 

     

19. Apakah prosedur-prosedur  

alternatif pemecahan masalah dan 

strategi-strategi mengajar atau 

belajar disarankan untuk topik-

topik tertentu? (positif) 
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LAMPIRAN F. 

LEMBAR HASIL ANALISIS BUKU 

Petunjuk Pengisian: 

 Pengisian dilakukan dengan cara memberi tanda cek ( ) pada kolom “ya” atau “tidak” berdasarkan hasil 

pengamatan. 

 Pengamatan kesesuaian buku untuk tiap kriteria dilakukan pada bab Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers sampai 

halaman terakhir uji kompetensi bab 3 

 Kata positif pada indikator mengartikan bahwa jika hasil pengamatan sesuai dengan indikator, maka diberikan 

tanda cek ( ) pada kolom “ya”. Sedangkan kata negatif pada indikator mengartikan bahwa jika hasil pengamatan 

tidak sesuai dengan indikator pertanyaan, maka diberikan tanda cek ( ) pada kolom “tidak” 

 Terdapat pemberian saran perbaikan pada kolom “perbaikan” dan menjesaskan ketidaksesuaian pada kolom 

“keterangan”,  dan apabila sudah terdapat kesesuaian dan masih terdapat kekurangan peneliti masih bisa 

memberikan tambahan pada kolom “keterangan”. 
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a. Lembar hasil analisis buku matematika yang berhubungan dengan materi berdasarkan kriteria Bell 

No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1a. Apakah fakta-fakta 

matematika benar? 

(positif) 

Gambar 3.2 (fungsi komposisi) pada halaman 

99 (diambil dari buku guru) 

 

   domain   dan range   

digambarkan beririsan, maka 

pemberian nama kedua 

himpunan tersebut harusnlah 

berbeda misalnya    sebagai 

domain fungsi  .         

Pemberian nama   sebagai 

domain fungsi   kurang tepat 

karena pada gambar di 3.2b 

digambarkan bahwa 

himpunan domain   berbeda 

dengan himpunan range   

namun terdapat irisan pada 

keduanya dan selain itu akan 

ditunjukkan bahwa      , 

jadi pemberian nama untuk 

himpunan pada domain   

adalah 

   atau huruf kapital lain 

  Pemberian nama sebuah fungsi pada 

keterangan dari gambar 3.2 nomer 4 halaman 

99 

 

   Fungsi     memetakan 

himpunan   ke himpunan   

melalui himpunan irisan dari 

himpunan   dan     

Fungsi      terdefinisi jika 

     , dan pada gambar 

memperlihat-kan bahwa 

bentuk himpunan dari    dan  

   jadi Fungsi     

memetakan himpunan   ke 

himpunan   melalui 

himpunan irisan dari 

himpunan   dan    
  Gambar 3.1 pada alternatif penyelesaian     Fungsi pada gambar 3.1 
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halaman 97 

 

 

alternatif penyelesaian tidak 

sesuai dengan masalah-3.3. 

dan juga tidak terdapat tanda 

panah pada gambar sehingga 

tidak diketahui himpunan 

domain dan kodomain. 

1b. Apakah konsep-

konsep matematika 

benar? (positif) 

Daerah asal fungsi komposisi   dan   pada 

definisi 3.2 

 

   Seharusnya daerah asal yang 

dituliskan pada definisi 3.2 

adalah daerah asal     

Konsep matematika tidak 

disajikan dengan benar, hal 

tersebut terdapat pada 

definisi-3.2 halaman 100. 

Pada buku, daerah asal      
didefinisikan dengan 

{            }, 

sedangkan hal tersebut 

tidaklah benar karena daerah 

asal     adalah {  
          }.  

1c. Apakah 

keterampilan-

keterampilan 

matematika benar? 

Alternatif penyelesaian dari contoh 3.13c 

halaman 123 
   Misalkan   

    

    
 sehingga 

dengan proses aljabar, 

Langkah-langkah pengerjaan 

dari alternatif penyelesaian 

sudah benar namun kurang 

lengkap.  
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(positif) 

 

  
    

    
         

      
            
            
             

   
   

    
 

Kita ketahui bahwa        

         
   

    
 maka 

       
   

    
 

 

  Alternatif penyelesaian dari contoh 3.13b 

halaman 122 

 

   

           
   

  
          

    
        

  √   

     

  

   √    

Misalkan           

sehingga dengan kuadrat 

sempurna diperoleh: 

Kita ketahui bahwa        

            √    

maka               

alternatif penyelesaian dari 

contoh 3.13b halaman 122, 

Nilai akhir dari        tidak 

benar dan juga langkah-

langkah pengerjaan kurang 

lengkap, 

1d. Apakah prinsip-

prinsip  matematika 

     Semua prinsip matematika 

benar 
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benar? (positif) 

2. Apakah simbol-

simbol standar 

matematika dan 

notasi lain 

matematika 

digunakan? (positif) 

Contoh 3.2 halaman 100 dan alternatif 

penyelesaian halaman 100 

 

 

 

             Penulisan operasi     sudah 

sesuai dan berlaku secara 

internasional namun pada 

contoh 3.2 dan alternatif 

penyelesaian halaman tidak 

menggunakan equation 

  Penulisan simbol pada sifat 3.1 halaman 106 

 

   Jika        ,         , 

maka pada operasi komposisi 

fungsi berlaku sifat asosiatif 

yaitu: 

Penulisan   dan    pada 

        tidak 

menggunakan equation script 

(subsript) 

  Penulisan variabel pada masalah-3.1 halaman 

91  

 

                   Pemakaian variabel   pada 

penulisan        tidak 

menggunakan equation 

  Penulisan variabel pada alternatif 

penyelesaian halaman 91 
   

                

Fungsi biaya pemotretan:  

Fungsi biaya editing:  

Pemakaian variabel   pada 

penulisan        dan 

       tidak menggunakan 
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               equation 

  Penulisan variabel pada alternatif 

penyelesaian halaman 96 

 

 

                   Pemakaian variabel   pada 

penulisan        tidak 

menggunakan equation 

  Penulisan variabel pada definsi 3.2 halaman 

100 

 

   Jika   dan   fungsi… Penulisan fungsi   tidak 

menggunakan equation 

  Penulisan variabel pada fungsi pada sifat 3.3 

halaman 112 

 

  Suatu fungsi       dikatakan 

memiliki fungsi invers       
  jika dan hanya jika fungsi   

merupakan fungsi bijektif 

Penulisan fungsi   tidak 

menggunakan equation 

  Penulisan simbol fungsi pada keterangan 

sifat 3.5 halaman 117 

 

   Fungsi   Penulisan f untuk fungsi   

tidak menggunakan equation  

3. Apakah buku 

memuat sejumlah 

kesalahan cetak dan 

jawaban salah yang 

Input variabel pada alternatif penyelesaian 

dari masalah-3.3 halaman 98 
                            Kesalahan subtitusi nilai 

pada fungsi    Nilai   yang 

disubstitusikan pada tahap 2 

seharusnya adalah hasil 
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mempengaruhi 

pemahaman isi? 

(negatif) 

 

produksi tahap 1 atau nilai 

dari      yaitu          

namun nilai yang disubtitusi 

adalah     dimana 200 

adalah nilai dari   

  Penulisan pangkat pada sebuah variabel pada 

alternatif penyelesaian dari masalah-3.3 

halaman 98 

 

    (    )                 

      

Penulisan pangkat dua 

(kuadrat) yang seharusnya 

terletak di kanan atas sebuah 

bilangan yang dipangkatkan. 

Hal tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan 

equation superscript. Karena 

jika kesalahan pengetikan ini 

bisa berakibat pengartian 

lain, yaitu operasi perkalian 

antara bilangan        dan   
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  Gambar 3.2 (fungsi komposisi) pada halaman 

99 

 

   

 

Gambar tidak jelas dan 

menumpuk 

  Keterangan untuk gambar 3.2 halaman 99 

 

         daerah hasil fungsi 

komposisi     

Tidak terdapat keterangan 

     sebagai daerah hasil 

fungsi komposisi     

  Keterangan untuk gambar 3.2 halaman 99 

 

   Fungsi   memetakan himpunan 

   ke himpunan   ditulis 

       

Pemberian nama   sebagai 

domain fungsi   kurang tepat 

karena pada gambar di 3.2b 

digambarkan bahwa bentuk 

domain   berbeda dengan 

range   dan selain itu akan 

ditunjukkan bahwa      , 

jadi pemberian nama untuk 

himpunan pada domain   

adalah 

   atau huruf kapital lain 

  Keterangan dari gambar 3.2 nomer 4 

halaman 99 

 

   Setiap unsur      dipetakan ke 

     dengan        
Terdapat kekurangan 

pengetikan   pada     . 

Selain itu tidak diperlukan 

adanya penulisan “fungsi” 

sebelum        karena 
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artinya akan berubah menjadi 

“fungsi fungsi z ” 

  Pertanyaan kritis nomer 1 halaman 100 

 

   1) Apa akibatnya jika       

   ? Mengapa? 

Pertanyaan kritis poin 1 

dimaksudkan agar siswa 

dapat mengetahui akibat dari  

          karena pada 

materi sebelumnya telah 

dijelaskan mengenai 

keterdefinisian fungsi 

komposisi 

  Penggunaan notasi atau simbol pada halaman 

101 

 

   Jika         maka    

      terdefinisi 

Notasi   kurang tepat  karena 

notasi tersebut menyatakan 

anggota dari sebuah 

himpunan, akan tetapi    

buan menyatakan anggota 

dari sebuah himpunan 

melainkan himpunan lain 

yang beririsan dengan 

himpunan   . Simbol yang 

tepat adalah simbol     
Simbol      sesuai dengan 

kalimat tersebut, karena 

fungsi komposisi   dan   

atau          terdefinisi 

apabila         

  Penggunaan kalimat penghubung pada 

alternatif penyelesaian halamn 102 
   Jadi, ada dua fungsi   yang 

mungkin yaitu           

atau            

Penggunaan kata “dan” pada 

kesimpulan alternatif 

penyelesaian kurang tepat 

karena salah satu fungsi yang 

digunakan sudah bernilai 

benar, jadi kalimat 
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penghubung yang tepat 

adalah “atau” 

  Uji kompetensi 3.1 nomer 8 pada halaman 

107 

 

   Jika      
   

   
    , 

buktikanlah bahwa       
 

    
 

Domain dari fungsi      
   

   
 adalah {     } bukan 

{      } karena      

merupakan domain dari 

fungsi   

  Penulisan simbol fungsi invers pada alternatif 

penyelesaian dari contoh 3.9 halaman 116 

 

   Sebagai latihanmu, silahkan 

buktikan bahwa            
                  juga 

berlaku pada Contoh 3.8 

Penulisan     pada     
      tidak menggunakan 

equation script superscript 

dalam membuat       
  Kesalahan pengetikan pada alternatif 

penyelesaian contoh 3.12 halaman 119 

 

   Karena          maka 

       
   

 
 sehingga 

       
   

 
 

Kesalahan input hasil dari 

        

  Pertanyaan kritis nomer 3 halaman 100    Bagaimana hubungan      dan 

  ? 

Kalimat pertanyaan poin 3 

tidak jelas hubungan    

dengan himpunan mana. 

Namun himpunan yang 

paling sesuai dengan kalimat 
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diatas adalah himpunan      

  Kesalahan pengetikan alternatif penyelesaian 

halaman 114 

 

   Karena        
        

      
 maka  

       
        

      
 

Tedapat fungsi        yang 

diketik 2 kali  

  Kesalahan dalam memasukkan input dari 

nilai variabel   pada alternatif penyelesaian 

halaman 114 

 

                

                        
  

  Keterangan pada alternatif penyelesaian dari 

contoh 3.12c halaman 120 

 

   Sehingga             
   

 
 Terdapat kekurangan atau 

tidak adanya penulisan hasil 

           
Sebagai hasil dari     yaitu 
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4. Apakah penyajian isi 

terlalu simbolik dan 

abstrak? (negatif) 

 

     Seluruh penyajian isi pada 

bab Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers tidak terlalu 

simbolik dan tidak terlalu 

abstrak melainkan sesuai 

dengan tahap intelektual 

siswa kelas XI SMA, dapat 

dilihat dari salah satu contoh 

penyajian konsep yaitu 

definisi 3.2, definisi mudah 

dipahami karena sebelumnya 

sudah diberikan pengertian 

mengenai simbol-simbol 

seperti simbol untuk domain, 

range, dan lain-lain, selain itu 

notasi untuk elemen, 

himpunan kosong dan irisan 

sudah siswa dapatkan pada 

jenjang sebelumnya yaitu 

saat pemberian materi 

himpunan dan materi relasi 

dan fungsi. Sehingga 

memenuhi kriteria ke-4 

5. Apakah konsep 

matematika 

didefinisikan dengan 

benar? (positif) 

Daerah asal fungsi komposisi   dan   pada 

definisi 3.2 

                       Daerah asal fungsi komposisi 

  dan   adalah      namun 

pada buku tertulis      
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6. Apakah struktur-

struktur yang 

mendasari sistem 

matematika disajikan 

secara jelas? (positif) 

    struktur-struktur yang mendasari 

sistem matematika disajikan 

secara jelas 

Tidak terdapat struktur yang 

mendasari sistem matematika 

dalam pokok bahasan fungsi 

komposisi dan fungsi invers 

karena sebuah struktur 

adalah sebuah sistem yang 

didalamnya memuat atau 

diperhatikan adanya 

hubungan yang jelas atau 

hirarkis, sedangkan pada 

materi ini tidak terdapat 

hubungan yang hirarkis dari 

elemen-elemen yang 

membentuk sistem tersebut, 

sehingga tidak memenuhi 

kriteria ke-6 

7. Apakah buku terkait 

dengan sejarah, 

filosofi, dan metode–

metode matematika 

serta para 

matematikawan? 

(positif) 

Georg Cantor (1845-1918)    Seharusnya disajikan sedikit 

info mengenai sejarah atau 

filosofi, metode matematika atau 

matematikawan sehingga 

pengetahuan siswa tidak hanya 

terbatas pada materi matematika 

saja. Keberadaan info-info juga 

dapat meningkatkan motifasi 

Buku tidak memuat sejarah, 

fiosofi, metode-metode 

matematika dan para 

matematikawan sehingga 

tidak memenuhi indikator ke-

7 kriteria Bell. 
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siswa ketika membaca info 

mengenai matematikawan 

Saran perbaikan: disajikan 

sejarah atau filosofi, metode 

matematika atau 

matematikawan. Perlu disajikan 

sedikit pengetahuan mengenai 

sejarah atau matematikawan, 

salah satu sejarah atau 

matematikawan yang 

berhubungan dengan materi 

fungsi komposisi dan fungsi 

invers adalah  seorang 

matematikawan penemu teori 

himpunan yaitu George Cantor 

(1845-1918) 

8. Apakah kesulitan 

dan ketelitian soal 

sesuai dengan 

tingkat kemampuan 

siswa? (positif) 

Uji Kompetensi 3.1 dan uji kompetensi 3.2 

 

     Semua soal mempunyai 

tingkat kesulitan dan tingkat 

ketelitian yang sesuai dengan 

kemampuan siswa karena 

soal yang disajikan adalah 

soal sederhana yang telah 

dibahas dan juga soal yang 

digunakan menggunakan 

fungsi-fungsi yang sederhana 

pula. Sehingga memenuhi 

kriteria ke-8 
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9. Apakah buku 

menggunakan 

pendekatan modern 

atau pendekatan 

tradisional dalam 

penyajian materi 

matematika? 

(positif) 

Buku memuat pendekatan saintifik (scientific 

aproach) yaitu meliputi mengamati, 

menanya, menganalisis, mencoba dan 

mengkomunikasi 

 
 

 

   Seharusnya setiap kegiatan 

dalam pendekatan saintifik 

muncul dalam setiap topik, akan 

tetapi kegiatan mengkomunikasi 

hanya muncul sekali saat akhir 

bab. 

Buku menggunakan salah 

satu pendekatan modern 

yaitu pendekatan saintifik 

(scientific approach) 

meliputi mengamati, 

menanya, mencoba, 

menganalisis dan 

mengkomunikasi sehingga 

memenuhi indikator ke-9, 

kegiatan mengamati muncul 

saat siswa mengamati contoh 

masalah dan alternatif 

penyelesaian yang disajikan 

dan juga mengamati fakta 

matematika berupa gambar 

diagram panah fungsi 

komposisi, kegiatan menanya 

dan mencoba muncul saat 

pertanyaan kritis disajikan, 

dan kegiatan menganalisis 
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dilakukan saat membuktikan 

sifat-sifat yang dibuktikan, 

terdapat kegiatan 

mengkomunikasi pada pokok 

bahasan fungsi komposisi 

dan fungsi invers pada akhir 

bab setelah pengerjaan uji 

kompetensi.  

10. Apakah buku lebih 

menekankan pada 

fakta dan 

keterampilan 

matematis ataukah 

pada konsep dan 

prinsip matematika? 

(positif) 

       Buku teks khusunya pada 

bab fungsi komposisi dan 

fungsi invers lebih 

menekankan pada konsep 

dan prinsip matematika 

karena pada bab ini lebih 

banyak disajikan definisi-

definisi dan sifat-sifat yang 

berhubungan dengan materi 

ketimbnag gambar-gambar 

yang merujuk pada fakta 

materi fungsi komposisi dan 

fungsi invers. 

11. Apakah bentuk 

logika yang benar 

digunakan dalam 

pembuktian 

dalil/teorema? 

(positif) 

      Semua bentuk logika yang 

benar digunakan dalam 

pembuktian teorema 

12. Apakah buku 

menekankan pada 

pembuktian? 

(positif) 

Contoh sifat yang telah dibuktikan 

menggunkan pembuktian khusus 
     Semua sifat-sifat yang ada 

dalam buku dibuktikan 

menggunakan pembuktian 

khusus. Namun dalam 

pembuktian apa pada 
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kegiatan mengamati, yaitu 

pembuktian-pembuktian 

sudah terdapat dalam buku, 

alangkah lebih baiknya ada 

salah satu sifat yang 

dibuktikan sendiri oleh siswa 

agar siswa semakin 

memahami maksud dari sifat 

yang akan ditunjukkan 

melelui kegiatan mencoba. 

13. Apakah pemecahan 

masalah 

dipertimbangkan 

dalam buku? 

(positif) 

Alternatif penyelesaian sebagai Pemecahan 

masalah 

 

 

     Terdapat altenatif 

penyelesaian dalam setiap 

masalah yang muncul 

14. Apakah bukti, 

penjelasan, dan 

contoh lengkap, dan 

dapat dimengerti 

oleh siswa pengguna 

Masalah-3.1      Pada bab ini penjelasan dan 

contoh soal disajikan dengan 

menggunakan kalimat yang 

mudah dimengerti, selain itu 

terdapat contoh yang 
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buku tersebut? 

(positif) 

 

mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dari siswa, 

selain itu pembuktian sifat-

sifat secara khusus ke umum 

membuat siswa lebih 

memahami sifat yang ada.  

15. Ketika topik-topik 

baru diperkenalkan, 

apakah dikaitkan 

dengan topik 

sebelumnya secara 

nyata struktur sistem 

matematika menjadi 

jelas? (positif) 

Sebelum memasuki materi invers fungsi, 

siswa terlebih dahulu mereview 3 jenis fungsi 

 

     Terdapat topik prasyarat 

sehingga struktur dan sistem 

matematika menjadi jelas 

16. Apakah teks 

menunjukkan 

kesalahan-kesalahan 

logika umum seperti 

alasan yang berbelit-

belit menerima 

       teks tidak menunjukkan 

kesalahan-kesalahan logika 

umum seperti alasan yang 

berbelit-belit menerima 

kebenaran yang bertentangan 

dengan teorema dan tidak 
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kebenaran yang 

bertentangan dengan 

teorema dan 

menggunakan dalil 

yang belum terbukti 

untuk membuktikan 

teorema? (negatif) 

menggunakan dalil yang 

belum terbukti untuk 

membuktikan teorema 

17. Apakah istilah-

istilah matematika 

didefinisikan dengan 

benar dapat mudah 

dipahami? (positif) 

      Semua istilah matematika 

didefinisikan dengan benar 

dan dapat dipahami siswa 

18. Apakah perbedaan-

perbedaan arti dan 

penggunaan istilah 

matematis 

ditunjukkan? 

(positif) 

      perbedaan-perbedaan arti dan 

penggunaan istilah matematis 

ditunjukkan seperti contoh 

istilah domain sebagai 

himpunan daerah kawan 

harusnya diberikan meskipun 

sudah diberikan pada 

tingkatan pendidikan 

sebelum SMA kelas 2. 

19. Apakah terdapat 

suatu perbedaan yang 

jelas antara unsur-

unsur yang tak 

terdefinisikan, unsur-

unsur yang 

terdefiniskan dan 

teorema? (positif) 

        Terdapat suatu perbedaan 

yang jelas antara unsur-unsur 

yang tak terdefinisikan, 

unsur-unsur yang 

terdefiniskan dan teorema 

dari segi penyajian yang 

disajikan berbeda dari 

lainnya misalnya penyajian 

diletakkan pada kotak 

berwarna yang membuat 

siswa dapat langsung 
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menemukan konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip yang ada. 

20. Apakah terdapat 

perbedaan yang jelas 

antara bukti dan 

pemikiran yang 

masuk akal 

dilakukan? (positif) 

        

21. Apakah semua topik 

yang ingin diajarkan 

terdapat dalam buku? 

(positif) 

Contoh soal 3.3 halaman 101 

 
Kesimpulan Ketidakberlakuan sifat komutatif 

pada fungsi komposisi 

 

     Semua materi yang ada di 

buku sudah lengkap dan 

sesuai menurut silabus yang 

ada akan tetapi dalam contoh 

soal 3.3 diminta untuk 

mencari fungsi    jika 

diketahui fungsi   dan fungsi 

    dan harusnya juga 

terdapat contoh soal dalam 

mencari fungsi   jika 

diketahui fungsi   dan fungsi 

   .  Selain itu terdapat 

materi yang ingin diajarkan 

pada buku yaitu  pada 

kesimpulan halaman 103, 

setelah dibuktikan bahwa 

pada umumnya fungsi 

komposisi tidak berlaku 

untuk sifat komutatif, 

terdapat materi selanjutnya 

yaitu pemberian sifat 

identitas dan komposisi 

fungsi dari sebuah fungsi dan 

inversnya. Setelah hal itu 
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b. Lembar hasil analisis buku matematika yang berhubungan dengan metode penyampaian materi berdasarkan kriteria 

Bell 

No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. untuk meningkatkan 

motivasi siswa, 

apakah disajikan 

contoh soal dan 

permasalahan yang 

menarik dalam buku? 

(positif) 

Permasalahan 3.2 halaman 95 

 

     Contoh soal dan 

permasalahan pada buku 

khususnya pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

sudah disajikan secara 

menarik untuk meningkatkan 

motivasi siswa, karena 

berorientasi pada kehidupan 

sehari-hari, contohnya yakni 

seharusnya terdapat review 

mengenai sifat komutatif 

pada fungsi komposisi. 

Seharusnya buku 

memberikan penjelasan atau 

meminta siswa untuk 

mencari prinsip bahwa pada  

kalimat “disimpulkan bahwa 

„pada umumya‟ sifat 

komutatif fungsi komposisi 

tidak berlaku” terdapat kata 

“pada umumnya” yang 

mengindikasikan terdapat 

fungsi komposisi yang bisa 

dikomutatifkan” 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

pada masalah-3.2 

2. Apakah berbagai 

penjelasan, contoh-

contoh, dan 

permasalahan-

permasalahan untuk 

siswa dengan tingkat 

kemampuan yang 

berbeda diberikan? 

(positif) 

Contoh permasalahan, masalah-3.2 dan 

masalah 3.2 dalam menemukan konsep 

fungsi komposisi halaman 95-96 

 

 

   Terdapat penjelasan, contoh-

contoh, dan permasalahan-

permasalahan untuk siswa 

dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda yang diberikan 

pada setiap topik yang ada. 

Terdapat sebuah contoh 

permasalahan yang dibuat 

untuk siswa dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda 

hal tersebut bisa dilihat dari 

masalah-3.2 dan masalah-3.3 

yang disajikan untuk 

menemukan konsep fungsi 

komposisi, dalam masalah-

3.2 fungsi yang ditampilkan 

berupa fungsi linier yang 

mudah dan pada masalah-

3.3, salah satu fungsinya 

menggunakan fungsi kuadrat. 

Namun hal tersebut tidak 

terdapat  dalam setiap topik 

yang ada dalam bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

yang dibedakan menurut 

tingkat kemampuan siswa.  

3. Apakah pada tingkat 

abstraksi yang 

semakin tinggi, 

pendekatan spiral 

digunakan dalam 

pengembangan konsep 

dan prinsip? (positif) 

Buku menggunakan pendekatan saintifik 

yang menggunakan penalaran induktif. 

Contoh penalaran induktif halaman 106 

      Pendekatan spiral digunakan 

dalam metode penyampaian 

materi kepada siswa karena 

pendekatan spriral sejenis 

dengan pendekatan saintifik 

(scientific approach) yang 

memiliki langkah 

pembelajaran mengamati, 

menanya, menalar, mencoba 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

 

dan mengkomunikasi. 

Pendekatan spiral adalah 

suatu prosedur pembahasan 

konsep yang dimulai dengan 

cara sederhana, dari konkret 

ke abstrak, dari cara intuitif 

ke analisis, dari eksplorasi 

atau penyelidikan ke 

penguasaan, dalam suatu 

jangka waktu yang cukup 

lama dan dalam selang 

waktu yang terpisah dari 

tahap yang paling rendah 

hingga yang paling tinggi. 

Jadi bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers memenuhi 

kriteria ke-3 

4. Apakah topik-topik 

disusun sedemikian 

rupa sehingga topik-

topik prasyarat 

disajikan sebelum 

topik-topik yang 

mengsyaratkannya? 

(positif) 

Susunan topik-topik dalam bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

 

   Saran perbaikan untuk 

penamaan topik sehingga materi 

menjadi jelas yaitu: a) Operasi 

Fungsi, b) Fungsi Komposisi, c) 

Fungsi Invers, dan d) Hubungan 

Fungsi Komposisi dan Fungsi 

Invers 

Susunan topik-topik dalam 

bab topik dalam bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

sudah runtun sehingga topik 

prasyarat mendahului topik 

yang bergantung kepadanya. 

Namun pada topik 3 

dituliskan sub sifat-sifat 

operasi fungsi komposisi 

namun tidak dituliskan topik 

sifat-sifat fungsi invers 

sesudah topik fungsi invers 

dan juga penulisan topik 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

dilihat dari segi ukuran dan 

warna sama dengan 

penulisan “alternatif 

penyelesaian” sehingga 

penulisan kurang mencolok. 

Selain itu pemilihan judul 

topik kurang sesuai karena 

berbeda dengan peta konsep 

yang tersaji sebelum materi 

5. Apakah isi disajikan 

untuk dipakai siswa 

menemukan  beberapa 

prinsip matematika? 

(positif) 

Pertanyaan kritis halaman 100 

 

     Pada topik “Menemukan 

Konsep Fungsi Komposisi”, 

setelah diberikan definisi 

mengenai daerah asal fungsi 

    diberikan “pertanyan 

kritis” untuk siswa dalam 

menemukan prinsip fungsi 

komposisi yaitu syarat 

keterdefinisian suatu fungsi 

komposisi dan hubungan 

antara domain   dengan 

domain       Namun 

berbeda hanya pada topik 

“fungsi invers” dimana tidak 

diberikan kesempatan untuk 

menemukan beberapa prinsip 

matematika. Seharusnya 

siswa diminta untuk 

menemukan prinsip 

matematika dalam setiap 

topik. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

6. Apakah setiap konsep 

disajikan dalam 

konteks yang 

bervariasi? (positif) 

       Semua konsep yang disajikan 

dalam buku terutama pada 

bab Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers tidak disajikan 

dalam konteks yang 

bervariasi, hal tersebut dapat 

dilihat dari penyajiannya 

dimulai dari menampilkan 

masalah, alternatif 

penyelesaian, contoh, 

definisi, sifat-sifat, dan 

begitu seterusnya hal tersebut 

berdasarkn pendekatan yang 

digunakan buku yaitu 

pendekatan saintifik 

(scientific approach) 

7. Apakah contoh soal, 

counterexample dan 

karakteristik yang 

tidak relevan disajikan 

setelah definisi dari 

setiap konsep? 

(negatif) 

Contoh soal yang bersesuaian dengan definisi 

halaman 92-93 

   Setelah penyampaian definisi-

3.3 diberikan contoh soal berupa 

sebuah fungsi, dan diminta 

mencari invers fungsi kemudian 

siswa diminta menyajikan 

himpunan fungsi invers dalam 

pasangan berurutan. 

Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers terdapat 

beberapa definisi yang 

diikuti oleh contoh soal yang 

relevan, salah satunya adalah 

contoh soal setelah definisi-

3.1. Namun terdapat pula 

devinisi yang tidak diikuti 

oleh contoh soal yang 

menjelaskan devinisi yang 

telah dijelaskan. Salah 

satunya yaitu definisi-3.3 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

 
Definisi-3.3 tanpa diikuti contoh soal halaman 

111 

 
8. Apakah strategi 

mengajar yang 

disarankan dalam edisi 

guru didasarkan pada 

prinsip yang dapat 

dipercaya untuk 

mengajar dan belajar 

Saran strategi mengajar 

 

    Pada buku guru diberikan 

saran strategi pembelajaran 

dan juga guru diminta untuk 

menerapkan strategi belajar 

mengajar secara bebas sesuai 

dengan kreatifitas masing-

masing guru namun tetap 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

matematika? (positif) sesuai dengan materi yang 

diajarkan, jadi pada buku ini 

tidak disarankan strategi 

mengajar untuk penyampaian 

materi bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers sehingga 

memenuhi kriteria ke-8 

9. Apakah pertanyaan, 

latihan soal, dan PR 

berdasarkan pada 

topik-topik dan ide-ide 

yang disajikan dalam 

pembahasan setiap 

bab? (positif) 

Latihan soal tiap topik disajikan 

 

   Seharusnya pada akhir setiap 

topik, diberikan latihan soal 

yang nantinya dapat 

meningkatkan pemahaman 

siswa, jadi siswa dapat 

memahami materi secara 

menyeluruh saat mengerjakan 

uji kompetensi di akhir bab 

Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers terdapat 5 

topik. pada akhir topik 1, 2, 

dan 5 terdapat latihan soal 

berdasarkan topik, namun 

pada topik 3 dan 4 tidak 

terdapat latihan soal yang 

terkait dengan topik. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

10. Apakah tujuan 

pembelajaran kognitif 

untuk setiap topik dan 

unit jelas bagi guru 

dan siswa? (positif) 

 

     Tujuan pembelajaran kognitif 

untuk setiap topik dan unit 

jelas bagi guru dan siswa 

karena dalam rancangan 

pelaksanaan pembelajaran 

dituliskan tujuan 

pembelajaran dan pada buku 

siswa sebelum materi awal 

sudah disajikan kompetensi 

dasar dan pengalaman 

belajar.  

11. Apakah pertanyaan 

penuntun atau 

kerangka bahasan 

diberikan di awal 

setiap topik atau 

topik? (positif)  

Penyajian materi awal bab fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers 

 

   Seharusnya dibuat sebuah 

kerangka bahasan atau 

pertanyaan penuntun diawal 

setiap topik dalam bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

karena pertanyaan penuntun atau 

kerangka bahasan dimaksudkan 

penyampaian materi agar siswa 

mempunyai gambaran awal 

mengenai materi dan yang 

akhirnya membuat siswa 

mempunyai rasa ingin tahu yang 

besar terhadap materi yang 

belum ia dapatkan. 

Tidak terdapat pertanyaan 

penuntun ataupun kerangka 

bahasan di awal setiap topik 

atau topik pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi 

Invers. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

12. Apakah rangkuman 

dari bab dan topik 

diberikan di setiap bab 

dalam buku teks? 

(positif) 

 

     Terdapat rangkuman pada 

bab Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers dari semua 

topik yang tersaji dalam bab 

tersebut sehingga memenuhi 

kriteria ke-12 

13. Apakah buku lebih 

menekankan 

kepercayaan daripada 

peraturan?. Apakah 

buku kurang 

menekankan 

pendekatan algoritma 

untuk memecahkan 

masalah? (negatif) 

Masalah-3.1 halaman 91-92      Buku tidak menekankan 

kepercayaan melainkan 

peraturan, hal tersebut dapat 

dilihat dari contoh 

permasalahan dan contoh 

soal. Misalkan pada masalah-

3.1. alternatif permasalahan 

dikerjakan sesuai dengan 

peraturan tanpa kepercayaan 

semata dan sudah 

menggunakan pendekatan 

algoritma dalam 

penyelesaian masalah. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

 
14. Apakah metode 

pemecahan masalah 

yang umum disajikan? 

(positif) 

Contoh sebuah masalah dan alternatif 

penyelesaiannya. Halaman 91-92 

   Seharusnya metode pemecahan 

masalah umum digunakan dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan dimaksudkan agar 

siswa dapat mengidentifikasi 

Metode pemecahan masalah 

umum dengan menggunakan 

langkah-langkah diketahui, 

ditanya, dijawab, dan jadi 

tidak disajikan dalam bab ini. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

 

soal yang disajikan 

15. Apakah hubungan 

antara bermacam-

macam fakta, 

kemampuan, konsep 

dan prinsip disajikan? 

(positif) 

Fungsi invers halaman 110      Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers, hubungan 

antara fakta, konsep, 

keterampilan dan prinsip 

disajikan secara tepat, 

sehingga memenuhi kriteria 

ke-15. Hal tersebut terlihat 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

 

pada data pada gambar. 

16. Apakah siswa diberi 

kesempatan untuk 

memperguna-kan, 

Kegiatan menganalisis prinsip matematika 

halaman 132 pada buku guru 

   Perlunya kegiatan evaluasi oleh 

siswa, dan diperlukannya 

kegiatan-kegiatan tersebut 

Siswa hanya diberikan 

kesempatan menganalisis, 

mempergunakan, dan 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

menganalisis, 

mensintesis, dan 

mengevaluasi konsep-

konsep dan prinsip-

prinsip matematika 

sebagaimana untuk 

mengetahui dan 

memahami fakta-fakta 

dan keterampilan-

keterampilan? (positif) 

 
Kegiatan mensintesis dan mempergunakan 

prinsip halaman 142 pada buku guru 

 

diberikan untuk setiap topik 

yang terdapat dalam bab agar 

siswa dilatih untuk berfikir 

tingkat tinggi. 

mensintesis prinsip dan 

konsep dalam bab fungsi 

komposisi dan fungsi invers 

namun siswa tidak diberikan 

kesempatan mengevaluasi 

konsep-konsep dan prinsip-

prinsip yang ada 

17. Apakah siswa diberi 

kesempatan untuk 

membuat perkiraan 

dan generalisasi? 

(positif) 

 Pertanyaan kritis halaman 100 

 

     Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers siswa 

diberi kesempatan untuk 

membuat perkiraan dan 

generalisasi, seperti siswa 

diminta untuk mencari tahu 

domain fungsi     melalui 

pertanyaan kritis, namun 

pada topik fungsi invers 

siswa tidak diberikan 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

kesempatan untuk melakukan 

generalisasi misalkan 

mencari syarat invers suatu 

fungsi yang merupakan suatu 

fungsi. 

18. Apakah bentuk 

penalaran induktif dan 

deduktif 

dipergunakan? 

(positif) 

Contoh bentuk penalaran induktif halaman 

106 

 

     Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers digunakan 

penalaran induktif, berupa 

beberapa masalah dan contoh 

soal diikuti dengan alternatif 

penyelesaian, kemudian baru 

diberikan materi berupa 

definsi yang  berkaitan 

19. Apakah alasan-alasan 

diberikan untuk 

prosedur  keterangan 

“cara yang singkat” 

dan  prosedur 

algoritma khusus? 

(positif) 

       Tidak diberikan alasan-

alasan untuk prosedur “cara 

yang singkat” dan prosedur 

algoritma pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

20. Apakah buku berisi 

prosedur yang dapat 
     Seharusnya disajikan prosedur 

yang dapat digunakan siswa 

Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers tidak berisi 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

digunakan siswa untuk 

evaluasi secara 

mandiri? (positif) 

untuk evaluasi secara mandiri 

agar siswa dapat mengetahui 

materia apa saja yang 

sebenarnya dia kurang kuasai 

sehingga siswa dapat membuat 

self reflextion demi peningkatan 

pemahaman siswa 

prosedur yang dapat 

digunakan siswa untuk 

evaluasi secara mandiri, 

sebagai contoh tidak adanya 

latihan soal dalam buku yang 

juga memuat kunci jawaban 

untuk siswa sehingga siswa 

dapat mengerjakan dan 

setelahnya dapat 

mengevaluasi dirinya sendiri 

tanpa bantuan guru. 

21. Apakah strategi-

strategi  pembelajaran 

yang digunakan dalam 

buku teks tepat untuk 

tingkat intelektual 

siswa? (positif) 

       Strategi pembelajaran yang 

digunakan dalam penyajian 

materi bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers 

menggunakan strategi 

pembelajaran yang tepat 

yaitu pendekatan induktif 

yaitu memberikan beberapa 

masalah beserta alternatif 

penyelesaian, dan contoh 

soal dengan tujuan siswa 

dapat mengambil kesimpulan 

teori umum dari 

permasalahan yang diberikan  

dengan gaya bahasa yang 

mudah dimengerti oleh siswa  
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c. Lembar hasil analisis buku matematika yang berhubungan dengan karakteristik fisik berdasarkan kriteria Bell 

No. Indikator pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah buku dijilid 

dengan baik dan 

dicetak 

menggunakan kertas 

berkualitas tinggi? 

(positif) 

       Buku sudah dijilid dengan 

baik dan dicetak dengan 

buku berkualitas tinggi 

2. Apakah judul tepat 

dan dan dapat 

menarik perhatian 

siswa? (positif) 

Judul buku 

 

   Judul buku yang peneliti 

sarankan: “Mudah Belajar 

Matematika SMA Kelas XI 

Semester 1” 

Judul buku kurang menarik 

bagi siswa karena judul buku 

sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diterima 

alangkah lebih baiknya judul 

buku berupa sebuah kalimat 

yang juga dapat memotivasi 

siswa 

3. Apakah gambar-

gambar ditampilkan 

dalam buku tersbut 

modern atau up to 

date? (positif) 

Contoh permasalahan tampa gambar 

 

   Pada contoh masalah-masalah 

yang dimunculkan di buku 

seharusnya terdapat gambar 

yang mengambarkan keadaan 

masalah, contohnya pada 

masalah-3.1 yaitu masalah 

mengenai fotografi, maka 

gambar yang sesuai adalah 

photo studio, kamera dan 

gambar lainnya yang 

berhubungan dengan fotografi. 

Buku pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

tidak memuat gambar-

gambar yang modern dan up 

to date. 
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No. Indikator pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

4. Apakah diagram-

diagram dan gambar-

gambar berhubungan 

dengan materi teks, 

menarik, dan 

memancing ide-ide 

atau pertanyaan 

matematika? (positif) 

 

    Terdapat gambar seperti 

contoh gambar 3.3 

berhubungan dengan 

pemikiran atau pertanyaan 

matematika mengenai  invers 

fungsi namun gambar yang 

disajikan kurang menarik, 

seharusnya gambar dibuat 

berwarna, seperti terdapat 

perbedaan warna antara 

domain dan kodomain. 

5. Apakah buku disusun 

dengan baik dan 

apakah judul dan sub 

judul utama 

digunakan untuk 

membedakan pokok-

pokok pikiran dan 

topik-topik? (positif) 

    Saran perbaikan terhadap 

subbab yang tepat untuk bab 

fungsi komposisi dan fungsi 

invers adalah: 

Penomoran 3.1 untuk Operasi 

pada fungsi 

Penomoran 3.2 untuk Fungsi 

Komposisi 

Penomoran 3.3 untuk Fungsi 

Invers 

Penomoran 3.4 untuk Kaitan 

antara Fungsi Invers dan Fungsi 

Komposisi 

Buku tidak disusun dengan 

baik karena judul topik yang 

ditampilkan tidak disajikan 

berbeda, judul topik disajikan 

dengan huruf, ketebalan dan 

warna yang sama dengan 

tulisan “alternatif 

penyelesaian” penulisan 

topik seharusnya disajikan 

dengan berbeda misalkan 

disajikan dengan huruf tebal 

dengan ukuran yang lebih 

besar. Selain itu tata tulis 

berupa penomeran subbab 

juga tidak sesuai karena tidak 

menggunakan penomeran 

yang berkaitan dengan 

penomeran bab. Selain itu 

setiap subbab yang ada tidak 
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No. Indikator pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

mewakilkan pokok-pokok 

pikiran dan topik sehingga 

tidak memenuhi kriteria ke-5.  

6. Apakah jenis dan 

ukuran tulisan cukup 

besar untuk dibaca 

dengan mudah oleh 

siswa? (positif) 

 

     Jenis dan ukuran tulisan 

cukup besar untuk dibaca 

dengan mudah oleh siswa 

dengan ukuran tulisan yaitu 

11 pt  

7. Apakah konsep dan 

prinsip-prinsip 

penting dicetak tebal 

atau dicetak 

berwarna? (positif) 

Sifat sebagai prinsip matematika dan definisi 

sebagai konsep matematika 

 

     Konsep dan prinsip dicetak 

berbeda dari tulisan lainnya 

yaitu dicetak dalam sebuah 

bentuk dan diberi warna biru 

muda yang membuat sebuah 

konsep atau prinsip tersebut 

berbeda. 

8. Apakah gaya bahasa 

yang dipakai tepat 

untuk siswa yang 

menggunakan buku? 

(positif) 

       Gaya bahasa yang digunakan 

pada buku, khususnya pada 

bab Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers sudah sesuai 

untuk siswa yang akan 

menggunakan buku karena 

bahasa yang tidak berbelit-

belit dan mudah untuk 

dicerna dan tidak membuat 
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No. Indikator pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

siswa kebingungan 

9. Apakah tingkat 

keterbacaan  teks 

buku tepat untuk 

siswa? (positif) 

      Tingkat keterbacaan teks 

yang digunakan pada buku 

khususnya pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

sudah sesuai dengan siswa 

karena tidak terdapat kosa 

kata struktur kalimat dan 

ejaan yang menyulitkan 

siswa 

10. Apakah informasi 

mudah dikenali 

dalam teks? (positif) 
 

   Pewarnaan pada shape diberi 

warna selain warna biru muda 

namun warna tetap cerah dan 

sebanding dengan tulisan agar 

tulisan yang berisi informasi 

tetap menonjol karena warna 

biru muda sudah diberikan 

untuk pewarnaan pada “contoh 

masalah” pada buku. 

Informasi-informasi pada 

buku berupa konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip 

matematika sulit ditemukan 

oleh siswa yang 

menggunakan buku karena 

peletakan informasi-

informasi buku ditempatkan 

pada shape kotak berwarna 

biru dimana warna yang 

sama juga digunakan dalam 

penyajian contoh masalah. 

Hal tersebut membuat siswa 

kebingungan antara 

informasi yang akan siswa 

cari dan contoh 

permasalahan yang akan 

menggiring siswa dalam 

menemukan informasi 
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No. Indikator pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

11. Apakah contoh-

contoh, latihan siswa 

dan aktifitas-aktifitas 

yang berhubungan 

dengan materi 

disajikan 

seluruhnya? (positif) 

 

   Contoh-contoh, latihan siswa 

dan aktifitas-aktifitas yang 

berhubungan dengan materi 

tidak hanya disajikan pada topik 

namun pada semua topik untuk 

menguji pemahaman siswa 

terhadap topik yang sedang 

dipelajari. 

Pada bab Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers terdapat 5 

topik. pada akhir topik 1, 2, 

dan 5 terdapat latihan soal 

berdasarkan topik yang 

disajikan, namun pada topik 

3 dan 4 tidak terdapat latihan 

soal yang terkait dengan 

topik. 

 

d. Lembar hasil analisis buku matematika yang berhubungan dengan petunjuk untuk guru berdasarkan kriteria Bell 

No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Apakah penerbit 

menyediakan jasa-

jasa tambahan yang 

berhubungan dengan 

pendidikan? (positif) 

       Penerbit tidak menyediakan 

jasa tambahan yang 

berhubungan dengan 

pendidikan seperti buku 

penunjang. Hal tersebut tidak 

harus dilakukan oleh penerbit 

karena jasa tambahan seperti 

buku penunjang bisa 

didapatkan sendiri oleh guru 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

berdasarkan tipe-tipe 

mengajar masing-masing 

guru yang berbeda 

2. Apakah sumber-

sumber pembelajaran 

khusus dibutuhkan 

untuk melengkapi 

buku teks? (positif) 

      Sumber pembelajaran khusus 

dibutuhkan untuk 

melengkapi buku teks ini 

karena semua yang ada 

dalam buku hanyalah pokok-

pokoknya saja, dan guru 

masih diminta untuk 

mengembangkan apa yang 

ada dalam buku, jadi 

diperlukan buku khusus 

untuk guru dalam 

mengembangkan bahan ajar 

yang ada dalam buku. 

3. Apakah penulis 

memberikan saran-

saran untuk 

penggunaan buku 

teks? (positif) 

 

     Penulis memberikan saran 

untuk penggunaan buku teks 

yang terdapat dalam petunjuk 

penggunaan buku teks.  
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

4. Apakah buku 

dilengkapi dengan 

tujuan mengajar atau 

belajar bagi guru? 

(positif) 

 

    Buku dilengkapi dengan 

tujuan mengajar atau belajar 

bagi guru dengan adanya 

kompetensi dasar sebagai 

tujuan belajar siswa, jadi 

tujuan belajar dan mengajar 

guru adalah menuntaskan 

tujuan belajar siswa, dalam 

data dimunculkan tujuan 

belajar kognitif, sehingga 

memenuhi indikator ke-4, 

namun tidak dituliskan juga 

tujuan belajar afektif yang 

juga menjadi salah satu 

penilaian yang penting. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

5. Apakah buku 

memuat daftar isi 

yang rinci dan 

bermanfaat? (positif) 

 

     Buku teks sudah memuat 

daftar isi yang rinci dan 

bermanfaat karena dengan 

melihat daftar isi, pembaca 

sudah mengerti mengenai 

materi yang akan dipelajari 

6. Apakah buku 

memuat indeks yang 

lengkap yang mudah 

untuk digunakan? 

(positif) 

     Buku memuat indeks yang 

bertujuan untuk memudahkan 

siswa dan guru dalam mencari 

definisi kata yang belum siswa 

dan guru pahami sehingga 

nantinya tidak akan berdampak 

pada proses pemahaman siswa 

terhadap suatu materi. 

Buku tidak memuat indeks 

untuk memudahkan siswa 

dan guru dalam menemukan 

arti sebuah kata, sehingga 

tidak memenuhi indikator ke-

6. Seharusnya buku memuat 

indeks yang bertujuan untuk 

memudahkan siswa dan guru 

dalam mencari definisi kata 

yang belum siswa dan guru 

pahami sehingga nantinya 

tidak akan berdampak pada 

proses pemahaman siswa 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

terhadap suatu materi. 

7. Apakah penulis 

menyebutkan tipe 

siswa sebagai 

pengguna buku teks? 

(positif) 

     sebagai pengguna buku teks, 

sehingga tidak memenuhi 

indikator ke-7. Seharusnya 

sebelum masuk materi, pada 

awal pengenalan buku, penulis 

menyajikan tipe siswa sebagai 

pengguna buku, guru yang 

sudah mengetahui tipe siswa 

nantinya akan mempunyai 

strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan siswa dan tetap 

dapat menyampaikan isi buku 

sesuai dengan tipe siswa. 

penulis tidak menyebutkan 

tipe siswa sebagai pengguna 

buku teks 

8. Apakah penulis 

menganjurkan 

material-material 

tambahan seperti 

film, permainan dan 

buku-buku untuk 

digunakan bersama 

buku teks? (positif) 

       penulis tidak menganjurkan 

material-material tambahan 

seperti film, permainan dan 

buku-buku untuk digunakan 

bersama buku teks, namun 

hal tersebut tidak perlu 

dilakukan penulis karena  

tambahan seperti film, 

permainan, dan buku-buku 

masuk ke dalam strategi 

belajar yang digunakan oleh 

tiap-tiap guru, jadi 

penggunaan material-

material tambahan sudah 

seharusnya digunakan tanpa 

ada saran dari penulis. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

9. Apakah pekerjaan 

rumah, proyek siswa 

dan aktifitas 

laboratorium yang 

menarik 

dicantumkan 

bersamaan dengan 

kumpulan latihan? 

(positif) 

     Seharusnya disajikan tugas 

rumah yang menarik, proyek 

siswa, dan aktifitas laboraturium 

yang dicantumkan bersamaan 

dengan kumpulan latihan seperti 

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers. 

Tidak terdapat tugas rumah 

yang menarik, proyek siswa 

dan aktifitas laboratorium 

yang dicantumkan bersamaan 

dengan kumpulan latihan 

10. Apakah penulis 

menyarankan urutan 

alternatif untuk 

menyajikan bab-bab 

dan topik-topik? 

(positif) 

     Hal tersebut harusnya dilakukan 

karena topik yang terdapat 

dalam buku khususnya pada bab 

Fungsi Komposisi dan Fungsi 

Invers bisa diubah urutannya 

karena materi seperti materi 

fungsi invers disajikan terlebih 

dahulu sebelum fungsi 

komposisi. 

Tidak ada saran dari penulis 

berkaitan dengan urutan 

alternatif untuk menyajikan 

bab dan topik karena topik 

yang terdapat dalam buku 

khususnya pada bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers  
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

11. Apakah terdapat 

cukup materi dalam 

buku untuk suatu 

pembelajaran yang 

lengkap? (positif) 

 

   seharusnya diberikan materi 

tersebut karena kebanyakan soal 

fungsi komposisi yang siswa 

dapat di kemudian hari adalah 

soal yang dimana diketahui 

fungsi komposisi dan mencari 

salah satu fungsi tersebut. 

Ada materi teks bab Fungsi 

Komposisi dan Fungsi Invers 

yang tidak terdapat dalam 

buku sehingga tidak terdapat 

cukup materi dalam buku 

untuk suatu pembelajaran 

yang lengkap, sehingga tidak 

memenuhi indikator ke-11. 

Materi yang tidak terdapat 

dalam buku yakni jika 

diketahui     dan   

kemudian   sebagai fungsi 

yang ditanyakan. Pada buku 

guru pun tidak menyinggung 

materi tersebut. 

12. Apakah materi 

disajikan dan 

dijelaskan 

sedemikian rupa 

sehingga anda 

sebagai guru mudah 

memahaminya? 

(positif) 

       Materi Fungsi Komposisi 

dan Fungsi Invers disajikan 

dan dijelaskan dengan sangat 

jelas, bisa dilihat dari 

mudahnya guru menentukan 

tahapan-tahapan pendekatan 

saintifik dan materi yang 

disajikan juga memudahkan 

guru dalam penyampaian 

materi pembelajaran 

13. Apakah penulis 

merinci dimana dan 

bagaimana buku 

telah digunakan dan 

dievaluasi? (positif) 

 

     Penulis merinci dimana dan 

bagaimana buku telah 

digunakan dan dievaluasi, 

buku yang saat ini digunakan 

adalah buku baru yang 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

dipersiapkan pemerintah 

dalam rangka implementasi 

Kurikulum 2013, penulis 

mencantumkan penelaah dari 

buku teks sehingga buku 

yang digunakan sudah 

pernah dievaluasi sehingga 

memenuhi indikator ke-13 

14. Apakah tersedia tes 

standar untuk 

digunakan bersama 

buku? (positif) 

     Seharusnya dibuat tes standar 

yang digunakan bersama buku 

agar siswa mendapat lebih 

banyak latihan dan wawasan 

siswa  luas mengenai jenis-jenis 

soal 

Tidak tersedia tes standar 

untuk digunakan bersama 

buku, yang ada hanyalah 

latihan-latihan dalam 

meningkatkan pemahaman 

siswa dan uji kompetensi 

yang terdapat dalam buku 

untuk mengetahui 

pemahaman siswa 
15. Apakah buku ini 

berorientasi pada 

komputer atau buku 

ini memiliki materi 

tambahan yang 

berorientasi pada 

komputer, untuk 

digunakan sebagai 

sumber bagi guru 

yang mengajar mata 

pelajaran tambahan 

komputer untuk 

matematika? (positif) 

       Buku ini khususnya pada bab 

Fungsi Komposisi dan 

Fungsi Invers tidak 

berorientasi pada komputer 

atau buku ini tidak memiliki 

materi tambahan yang 

berorientasi pada komputer, 

untuk digunakan sebagai 

sumber untuk guru yang 

mengajar mata pelajaran 

tambahan komputer untuk 

matematika, hal tersebut 

dikarenakan tanpa di 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

orientasikan pada komputer, 

peserta didik dalam era 

kurikulum 2013 sudah 

dianggap mampu 

mengembangkan sendiri 

pada komputer yang 

berhubungan dengan 

materitersebut melalui online 

atau internet 

16. Apakah buku yang 

digunakan adalah 

edisi terbaru? 

(positif) 

 

     Buku yang digunakan siswa 

adalah buku cetakan 1 karena 

masih belum diterbitkan 

buku cetakan ke 2. 

17. Apakah terdapat 

kunci jawaban 

latihan-latihan soal 

dalam buku atau 

terdapat buku 

jawaban 

pendamping? 

(positif) 

 

     Terdapat buku pelengkap 

bagi guru yang berisikan 

langkah-langkah 

pembelajaran dan juga 

berisikan jawabn latihan soal. 

Buku pelengkap ini 

digunakan oleh guru dan 

tidak terdapat buku 

pelengkap bagi siswa. 
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No. Indikator Pertanyaan Data 
Kesesuaian 

Perbaikan Keterangan 
Ya Tidak 

18. Jika terdapat buku 

jawaban, apakah 

buku tersebut berisi 

petunjuk untuk 

memecahkan 

masalah dan 

menyusun 

pembuktian untuk 

latihan-latihan yang 

ada dalam buku teks? 

(positif)  

   Seharusnya buku tersebut berisi 

petunjuk untuk memecahkan 

masalah dan menyusun 

pembuktian untuk latihan-

latihan yang ada dalam buku 

teks agar guru dapat 

mengevaluasi dirinya dalam 

memberikan materi pelajaran 

Buku guru sebagai buku 

petunjuk bagi guru tidak 

memuat petunjuk dalam 

memecahkan masalah dan 

membuktikan latihan dalam 

buku teks. 

19 Apakah prosedur-

prosedur  alternatif 

pemecahan masalah 

dan strategi-strategi 

mengajar atau belajar 

disarankan untuk 

topik-topik tertentu? 

(positif) 

      Terdapat prosedur alternatif 

pemecahan masalah dan 

strategi-strategi mengajar 

atau belajar yang disarankan 

untuk topik tertentu 
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