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Lampiran B11 
 

ANGKET RESPON SISWA 

Kelas/Semester : VIIB/2 

 

  Mata Pelajaran : Matematika  

  Nama      : ............................................................... 

  Hari, tanggal   : ............................................................... 

 

Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, kami mohon 

tanggapan adik-adik terhadap proses pembelajaran menggunakan modul bilingual pada 

materi segiempat yang telah dilakukan. Jawaban adik-adik akan kami rahasiakan. Oleh 

karena itu, jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai 

matematika adik-adik.  

Petunjuk : 

1. Pada angket ini terdapat 25 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan 

dalam kaitannya dengan modul yang baru saja kamu pelajari. Berilah jawaban yang 

benar-benar cocok dengan pilihanmu. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu untuk setiap 

pernyataan yang diberikan. 

Keterangan pilihan jawaban 

SS =  Sangat setuju 

S =  Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

 

No Pernyataan 
Pilihan jawaban 

SS S TS STS 

A. Penilaian terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan modul 

1. Pembelajaran dengan modul membuat saya semangat 

dalam belajar. 

    

2. Kegiatan pembelajaran matematika yang telah 

dilaksanakan membantu saya lebih mudah memahami 

masalah ketika belajar matematika.  
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3. Kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

menuntut saya untuk mengaitkan permasalahan 

matematika dengan situasi realistik. 

    

4. Saya yakin dapat memahami seluruh isi modul ini 

dengan baik. 

    

5. Saya menggunakan pengalaman yang saya peroleh 

untuk mengerjakan soal-soal pada modul.  

    

6. Pembelajaran ini membuat saya senang berdiskusi 

dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan 

masalah dengan saling bertukar hasil jawaban. 

    

7. Saya selalu memeriksa kembali hasil pekerjaan saya.     

8. Dengan pembelajaran ini saya sering memodelkan soal 

dengan menggunakan gambar atau sketsa. 

    

9. Kegiatan siswa dan soal latihan dalam modul membantu 

saya untuk mengembangkan kemampuan matematika 

saya. 

    

10. Dari setiap kegiatan yang ada dalam modul ini, saya 

dapat menyimpulkan dan mengambil ide-ide penting 

mengenai materi segiempat.  

    

11. Saya selalu mencoba menyelesaikan soal-soal dengan 

cara saya sendiri. 

    

12. Saya dapat menghubungkan isi modul ini dengan hal-

hal yang telah saya lihat, saya lakukan atau saya 

pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. 

    

13. Saya benar-benar senang mempelajari matematika, 

khususnya materi segiempat dengan menggunakan 

modul ini. 

    

14. Pembelajaran ini membuat saya mengungkapkan ide 

atau pendapat tentang masalah yang diberikan. 

    

15. Dengan pembelajaran ini saya merasa lebih mudah 

mengerjakan soal yang kompleks dan membutuhkan 

manipulasi bentuk matematika. 

    

16. Dengan pembelajaran ini saya merasa mudah untuk     
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menarik simpulan dari suatu penyelesaian soal. 

17. Setelah mempelajari materi segiempat dengan 

menggunakan modul ini, saya percaya bahwa saya akan 

berhasil dalam tes. 

    

18. Setelah mengikuti pembelajaran ini, pemahaman materi 

saya menjadi meningkat. 

    

19. Saya dapat memperoleh pengetahuan baru dengan 

mengikuti serangkaian kegiatan dalam modul. 

    

B. Penilaian terhadap modul yang digunakan dalam pembelajaran 

20. Gaya penyajian modul ini membosankan.     

21. Pada modul ini disajikan beberapa soal yang menantang 

saya untuk menyelesaikannya. 

    

22. Terdapat kata atau kalimat yang tidak saya pahami 

dalam modul. 

    

23. Tugas-tugas atau latihan dalam modul ini terlalu sulit.     

24. Tidak ada materi dalam modul ini yang saya pahami.     

25. Isi modul ini sangat bermanfaat bagi saya.     

 

Komentar dan saran : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………........…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Yogyakarta, 28 Mei 2012 

                          Nama siswa 

          

 

                    (...........................................) 


