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Lampiran B3 
 

DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MODUL MATEMATIKA  

PROGRAM BILINGUAL PADA MATERI SEGIEMPAT DENGAN PENDEKATAN PMRI  

UNTUK SISWA SMP KELAS VII SEMESTER GENAP 

 

UNTUK AHLI MATERI 

1. Kelayakan Isi 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi Butir 

A. Kesesuaian materi 

dengan SK dan KD  

1. Kelengkapan materi Materi matematika SMP yang disajikan minimal memuat 

materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang 

mendukung tercapainya Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD).  

2. Keluasan materi Konsep, definisi, prinsip, prosedur, dan algoritma sesuai 

dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) termuat 

dalam materi dengan bentuk yang mudah dipahami. Materi juga 

memuat contoh dan soal latihan yang memperjelas konsep, 

definisi, prinsip, prosedur, atau algoritma. Contoh yang 

disajikan dapat berupa contoh yang benar maupun contoh yang 

salah (counter example). Soal-soal hendaknya diberikan dalam 

jumlah yang proporsional dan bergradasi.  

3. Kedalaman materi Materi perlu memuat penjelasan konsep, definisi, prinsip, 

prosedur, atau algoritma (dalam model konkrit maupun abstrak 

dengan menitikberatkan pada model konkret), agar peserta 

didik mengenali gagasan atau ide, mengidentifikasi gagasan, 
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menjelaskan ciri suatu konsep atau gagasan, dapat 

mendefinisikan, menyusun formula/rumus/aturan, atau 

mengkonstruksi pengetahuan baru sesuai dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).  

B. Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep dan definisi. Materi harus disajikan secara akurat untuk menghindari 

miskonsepsi yang dilakukan peserta didik. Konsep dan definisi 

dirumuskan dengan jelas (well-defined) untuk mendukung 

tercapainya Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD).  

5. Keakuratan prinsip. Prinsip merupakan salah satu aspek dalam matematika yang 

digunakan untuk menyusun suatu teori. Bentuk-bentuk dari 

prinsip dalam matematika antara lain aksioma, postulat, 

teorema, lemma, aturan, dan sifat. Prinsip tersebut perlu 

dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir 

bagi peserta didik.  

6. Keakuratan prosedur dan algoritma. Prosedur dan algoritma merupakan pentahapan dalam proses 

pematematikaan, penyelesaian masalah, atau penghitungan. 

Dalam prosedur, urutan tidak diperhatikan, tetapi dalam 

algoritma, urutan diperhatikan. Prosedur dan algoritma perlu 

dirumuskan secara akurat sehingga peserta didik tidak 

melakukan kekeliruan secara sistematis.  

7. Keakuratan contoh. Konsep, prinsip, prosedur, atau algoritma harus diperjelas oleh 

contoh (dapat juga berupa contoh yang salah (counter 

example)) yang disajikan secara akurat.  

8. Keakuratan soal. Penguasaan peserta didik atas konsep, prinsip, prosedur, atau 

algoritma harus dibangun oleh soal-soal yang disajikan secara 

akurat.  

C. Materi Pendukung 

Pembelajaran 

9. Penalaran (reasoning) Penalaran berperan pada saat peserta didik harus membuat 

kesimpulan. Karenanya materi perlu memuat uraian, contoh, 

tugas, pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong peserta 
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didik untuk secara runtut membuat kesimpulan yang sahih 

(valid).  

10. Pemecahan masalah (problem solving) Untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik, sajian materi 

perlu memuat beragam strategi, soal non-rutin, atau latihan 

pemecahan masalah. Soal non-rutin adalah soal yang tipenya 

berbeda dengan contoh atau soal latihan yang telah disajikan. 

Pemecahan masalah (problem solving) meliputi memahami 

masalah, merancang model, memecahkan model, memeriksa 

hasil (mencari solusi yang layak), dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh.  

11. Keterkaitan   Keterkaitan antarkonsep matematika dapat dimunculkan dalam 

uraian atau contoh. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

peserta didik dalam membangun jaringan pengetahuan 

matematika. Selain itu, perlu juga ditunjukkan keterkaitan 

antara matematika dengan ilmu lain atau keterkaitan antara 

matematika dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik 

menyadari manfaat matematika.  

12. Komunikasi (write and talk) Materi memuat contoh atau latihan untuk mengomunikasikan 

gagasan, secara tertulis maupun lisan, untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. Komunikasi tertulis dapat disampaikan 

dalam berbagai bentuk seperti simbol, tabel, diagram, atau 

media lain. sedangkan komunikasi lisan dapat dilakukan secara 

individu, berpasangan, atau kelompok.  

13. Penerapan (aplikasi) Materi memuat uraian, contoh, atau soal-soal yang menjelaskan 

penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam ilmu lain.  

14. Kemenarikan materi Materi memuat uraian, strategi, gambar, foto, sketsa, cerita 

sejarah, contoh, atau soal-soal menarik yang dapat 

menimbulkan minat peserta didik untuk mengkaji lebih jauh, 

antara lain adanya topik-topik tentang recreational 
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mathematics.  

15. Mendorong untuk mencari informasi lebih 

jauh. 

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain 

seperti internet, buku, artikel, dsb.  

16. Materi pengayaan (enrichment) Penyajian memuat uraian, contoh-contoh, atau soal-soal 

pengayaan (enrichment) yang berkaitan dengan topik yang 

dibicarakan (lebih luas atau lebih dalam dari yang dituntut oleh 

Kompetensi Dasar (KD)). Materi pengayaan sebaiknya 

disajikan secara proporsional, dalam arti tidak memperkenalkan 

definisi baru atau tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang 

dituntut Kompetensi Dasar (KD).  

 

2. Kesesuaian Modul Dengan Pendekatan PMRI 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Deskripsi Butir 

A. Karakteristik 

PMRI 

17. Penggunaan Konteks Nyata (Real Context) Matematika dipandang sebagai kegiatan sehari-hari manusia, 

sehingga memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi atau 

dialami oleh siswa (masalah kontekstual yang realistik bagi 

siswa) merupakan bagian yang sangat penting 

18. Penggunaan Instrumen Vertikal (Bagan, 

Model, Skema) 

Belajar matematika berarti bekerja dengan matematika (alat 

matematis hasil matematisasi horisontal). 

19. Penggunaan Hasil Pekerjaan Siswa dan 

Konstruksi. 

Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep 

matematis di bawah bimbingan guru. 

20. Interaktivitas Terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu aktivitas belajar 

meliputi kegiatan memecahkan masalah kontekstual yang 

realistik, mengorganisasikan pengalaman matematis, dan 

mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah tersebut. 
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21. Keterkaitan Materi yang dipelajari dalam matematika saling terkait satu 

sama lain. 

B. Prinsip PMRI 22. Prinsip Aktivitas Prinsip ini menyatakan bahwa aktivitas matematika paling 

banyak dipelajari dengan melakukannya sendiri. Matematika 

adalah aktivitas manusia. Si pembelajar harus aktif baik secara 

mental maupun fisik dalam pembelajaran matematika. 

23. Prinsip Realitas Prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

dimulai dari masalah-masalah dunia nyata yang dekat dengan 

pengalaman siswa (masalah yang realitas bagi siswa). 

24. Prinsip Berjenjang Prinsip ini menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap 

matematika melalui berbagai jenjang; dari menemukan (to 

invent), penyelesaian masalah kontekstual secara informal ke 

skematisasi, ke perolehan insign dan selanjutnya ke 

penyelesaian secara formal.  

25. Prinsip Jalinan Prinsip ini menyatakan bahwa materi matematika di sekolah 

sebaiknya tidak dipecah-pecah menjadi aspek-aspek (learning 

strands) yang diajarkan terpisah-pisah, tetapi terjalin satu sama 

lain sehingga siswa dapat melihat hubungan antara materi-

materi itu secara lebih baik. 

26. Prinsip Interaksi Prinsip ini menyatakan bahwa belajar matematika dapat 

dipandang sebagai aktivitas sosial selain sebagai aktivitas 

individu. Siswa perlu dan harus diberikan kesempatan 

menyampaikan strateginya menyelesaikan suatu masalah 

kepada yang lain untuk ditanggapi, dan menyimak apa yang 

ditemukan orang lain dan strateginya menemukan itu serta 

menanggapinya. 

27. Prinsip Bimbingan Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menemukan kembali 

(reinvent) matematika siswa perlu mendapat bimbingan. 

 


