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Abstrak—Buku siswa kurikulum 2013, merupakan salah satu sarana implementasi 

kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah yang 

telah disusun secara terencana dan sistematis. Buku siswa telah digunakan sejak awal 

kurikulum 2013 mulai diterapkan disekolah-sekolah hingga saat ini. Namun dalam 

penggunaannya masih terdapat beberapa keluhan baik dari guru maupun siswa. 

Beberapa keluhan tersebut disebabkan oleh faktor konten/isi maupun redaksional dari 

buku siswa tersebut. Sehingga perlu dikaji ulang baik konten/isi maupun 

redaksionalnya. Bell memiliki 21 kriteria yang berhubungan dengan konten dalam 

menganalisis sebuah buku teks. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis buku siswa matematika kurikulum 2013 kelas IX bab Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel berdasarkan konten yang dimiliki kriteria Bell. 

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif. 

Buku siswa matematika kelas IX bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel ini akan 

dianalisis dengan 21 indikator yang merupakan bagian dari konten pada kriteria Bell. 

Setelah dianalisis kesesuaiannya menggunakan 21 indikator tersebut, akan diperoleh 

presentase kesesuaian buku matematika berdasarkan konten pada kriteria Bell. Selain 

hasil berupa presentase, juga dijabarkan hasil analisis tiap indikator pada bab tersebut. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi pada 

buku siswa matematika kelas IX cetakan pertama tahun 2015. Metode dokumentasi 

digunakan sebagai sumber data, dan metode observasi digunakan untuk mengetahui 

penggunaan buku siswa dalam kelas. Hasil penelitian analisis buku siswa berdasarkan 

konten pada kriteria Bell menunjukkan angka 87 % dengan kategori sangat baik. 

Rata-rata tiap indikator mendapatkan skor 3 dan 4. Terdapat 9 indikator yang 

mendapat skor 3 dan sisanya mendapatkan skor 4. Penjabaran hasil analisis tiap 

indikator selengkapnya akan dipaparkan pada makalah ini.  

Kata kunci: Buku siswa, Kurikulum 2013, Kriteria Bell 

I. PENDAHULUAN 

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan mutu proses pembelajaran (di ruang 
kelas, di laboratorium, di lapangan, dan sebagainya) merupakan inovasi pendidikan yang harus terus 
dilakukan. Guru harus membantu siswa untuk membangun pengetahuannya, sehingga guru memerlukan 
sarana belajar yang efektif. Salah satu sarana yang paling penting adalah  penyediaan buku pelajaran 
sebagai rujukan yang baik dan benar bagi siswa dan guru. Penyertaan buku ini sangat penting karena buku 
teks pelajaran merupakan salah satu sarana yang signifikan dalam menunjang proses kegiatan 
pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Buku teks pelajaran yang dimaksud adalah buku 
yang menjadi pegangan siswa dan guru dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah seperti pada 
[1]. 

Referensi [1] menyebutkan meskipun mempunyai peran sebagai bahan ajar, tidak semua buku teks 
mempunyai kualitas dan kelayakan isi yang tinggi. Antara buku teks satu dengan yang lain mempunyai 
kualitas berbeda sehingga guru harus bisa memilih buku yang baik. Kualitas buku dapat dilihat dari 
kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik bagi siswa, dapat dipahami, menstimulasi keaktifan 
siswa, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu dan memantapkan nilai atau 
karakter. Sementara itu, buku teks pelajaran pada umumnya menjadi rujukan utama dalam proses 
pembelajaran. Guru di lapangan seringkali tidak merujuk pada kurikulum dalam perencanaan dan 
implementasi pembelajarannya, tetapi merujuk pada buku teks pelajaran yang digunakan. Dengan 
demikian, buku teks pelajaran haruslah disusun sebaik dan sebenar mungkin, terutama dalam kaitannya 
dengan konsep dan aplikasi konsep, agar tidak menjadi sumber pembodohan, melainkan menjadi sumber 
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pencerdasan anak didik. Seiring dengan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, Kurikulum 2013 
yang merupakan kurikulum yang diracang agar peserta didik dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan 
permasalahan yang diajarkan tidak seperti kurikulum lama yang hanya mengajarkan peserta didik berpikir 
mekanistis.  

Menurut [2] salah satu perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya 
buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai buku wajib sumber belajar 
di sekolah. Dalam kata pengantar buku siswa maupun buku guru dinyatakan bahwa buku siswa 
menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013, peserta didik dipacu 
untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat 
penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersedian kegiatan pada 
buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan 
relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. Oleh karena itu, guru sebagai pengendali utama 
di dalam proses belajar mengajar di kelas perlu mencermati terlebih dahulu terhadap buku siswa maupun 
buku pegangan guru yang sudah disediakan pemerintah. Hal ini diperlukan mengingat buku yang 
disediakan oleh pemerintah ditujukan untuk keperluan skala nasional. Artinya, buku tersebut dibuat secara 
umum untuk kondisi siswa di Indonesia, tentunya belum mengakomodasi kebutuhan khusus pada masing-
masing sekolah yang ada kemungkinan mempunyai karakteristik masing-masing. 

Referensi [3] mengatakan meskipun buku teks siswa Kurikulum 2013 diterbitkan oleh pemerintah, 
namun tetap saja banyak dikeluhkan oleh masyarakat tentang isi, bahasa dan penyajian. Di antaranya 
dalam buku teks mata pelajaran Matematika materinya terlalu tinggi, tidak cocok untuk anak-anak yang 
baru lulus sekolah dasar. Berdasarkan daftar pustaka yang disajikan pada bagian akhir buku, buku teks 
matematika menggunakan buku-buku referensi untuk konsumsi mahasiswa jurusan matematika. Contoh 
soal yang disajikan pun tidak berjenjang dari mudah ke sukar, namun langsung ke persoalan yang sukar 
dipahami oleh siswa. Bahkan, banyak soal latihan yang bobotnya setara dengan soal-soal untuk Olimpiade 
Sains Nasional (OSN). Penulis buku mestinya menyadari tidak semua siswa memiliki kemampuan 
matematika di atas rata-rata. Materi yang sangat sukar bisa membuat anak-anak frustrasi sehingga tidak 
suka belajar matematika. Jika dibandingkan dengan buku teks mata pelajaran lain, buku teks matematika 
memiliki jumlah halaman paling banyak, sekitar 440 halaman. Jika materi ini mampu diselesaikan dalam 
waktu dua semester, luar biasa. Dalam buku teks Matematika juga banyak dijumpai salahketik, khususnya 
dalam penulisan simbol-simbol matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada guru yang menerapkan kurikulum 2013 di 
salah satu SMP di Kabupaten Jember, mengenai buku teks siswa tersebut, dari guru banyak mengeluhkan 
runtutan materi yang tidak sesuai dengan materi prasyarat. Bahasa yang digunakan terlalu rumit, dan tidak 
sesuai dengan silabus 2013. Demikian pula dari siswa sendiri banyak mengeluhkan tentang contoh soal 
yang kurang dipahami, dan penggunaan cara pembelajaran yang membingungkan mereka. Dari pihak lain, 
yaitu tentor di sebuah lembaga bimbingan belajar, juga mengomentari tentang buku teks siswa Kurikulum 
2013 ini. 

Berdasarkan beberapa keluhan di atas, maka menarik untuk menganalisis kembali buku teks Kurikulum 
2013. Dengan menganalis buku teks diharapkan mampu membantu semua pihak untuk mengetahui sejauh 
mana peranan buku teks ini pada sistem pembelajaran dan membantu guru dan siswa untuk memahami 
materi pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis buku teks siswa 
Kurikulum 2013 mata pelajaran matematika kelas IX bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel.  

Referensi [4] merupakan penelitian tentang Analisis Buku Mathematics For Junior High School Grade 
VIII Semester 1 (Bilingual) Berdasarkan Kriteria Bell mengatakan bahwa buku teks matematika yang 
berkualitas, jelas akan meningkatkan kualitas pengajaran matematika. Hal ini juga berlaku untuk buku teks 
matematika bilingual. 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 disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan jenis siswa. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis buku teks siswa Kurikulum 2013 mata pelajaran 
matematika kelas IX bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan kesesuaiannya berdasarkan 
kriteria Bell. Dalam hal ini hal ini peneliti memilih kriteria yang berhubungan dengan konten/materi 
matematika.  
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Rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana kesesuaian buku teks siswa 
Kurikulum 2013 mata pelajaran matematika kelas IX bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan 
kriteria yang dimiliki Bell berdasarkan konten. Tujuan dan manfaat dari makalah ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana buku teks ini bila dianalisis sesuai dengan konten yang dimiliki kriteria Bell. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dari 

penelitian ini adalah buku matematika kelas IX Kurikulum 2013 cetakan pertama tahun 2015. Judul buku 

adalah Matematika. Kontributor naskah adalah Subchan, Winarni, lukman Hanafi, M.Syifa’ul Mufid, 

Kistosil Fahim, Wawan Hafid, Syaifudin, dan Sari Cahyaningtyas. Penelaah yaitu Agung Lukito, Ali 

Mahmudi, Kusnadi dan Turmudi. Tahun terbit 2015 cetakan ke-1. Penerbit Balitbang Kemdikbud. Tebal 

buku vi, 146 halaman. Focus penelitian pada makalah ini yaitu hanya pada bab Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel. Bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel ini terletak pada urutan ke-3 didalam buku 

matematika kelas IX Kurikulum 2013 semester 2. Jadi didalam buku tersebut seluruhnya ada 4 bab yaitu 

dimulai dari bab 7 sampai dengan bab 10. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 

dan observasi pada buku siswa matematika kelas IX semester 2 cetakan pertama tahun 2015. Metode 

dokumentasi digunakan sebagai sumber data, dan metode observasi digunakan untuk mengetahui 

penggunaan buku siswa dalam kelas. 

Penelitian ini dimulai dengan memilih buku teks terlebih dahulu, yaitu dipilih buku siswa matematika 

kelas IX semester 2 cetakan pertama tahun 2015. Setelah memilih buku teks, penelitian dilanjutkan dengan 

melakukan studi pustaka tentang kriteria Bell. Bell memiliki 4 kriteria dalam menganalisis sebuah buku. 

Dalam penelitian ini dipilih kriteria berdasarkan konten untuk menganalisis buku siswa matematika kelas 

IX. Untuk menganalisis buku berdasarkan konten, terdapat 21 kriteria yang digunakan. 21 kriteria Bell ini 

merupakan terjemah dari bahasa Inggris. 21 kriteria ini kemudian digunakan sebagai instrument untuk 

menganalisis buku siswa matematika kelas IX. Pengambilan data diperoleh dengan cara menggunakan 

lembar analisis yang berbentuk chek list. Chek list dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada salah 

satu kolom pengamatan terhadap kesesuaian buku teks terhadap konten pada kriteria Bell.  

Pada penelitian ini, setiap indikator pada daftar pertanyaan ditandai sesuai dengan skala ordinal 1 
sampai 4. Skala ini menunjukkan keberadaan indikator tersebut pada buku siswa matematika kelas IX. 
Selanjutnya indikator dijumlah untuk mengetahui jumlah total tiap instrumen.  

Setelah penskoran dilakukan terhadap buku teks, kemudian dilakukan pengolahan data. Data hasil 
penelitian ini disajikan dalam bentuk persentase hasil kesesuaian buku teks matematika kelas IX kurikulum 
2013 bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel terhadap konten pada kriteria Bell. Rumus yang 
digunakan untuk menghitung penskoran dari seluruh indikator pada instrumen dapat diliha pada Tabel 1. 
Setelah didapat hasil persentasenya kemudian digolongkan sesuai kategori yang digunakan seperti pada 
Tabel 2. 

Hasil dari penelitian ini bukan hanya dalam bentuk presentase hasil kesesuaian saja, namun juga 
berupa kalimat deskriptif dari hasil analisis yang dilakukan terhadap buku matematika kelas IX kurikulum 
2013 bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

TABEL I. FORMULA UNTUK MENGHITUNG PERSENTASE 

 
 
 

 
Keterangan : P adalah presentase kesesuaian buku. 

 
TABEL II. KRITERIA BUKU 

 

Persentase Kriteria 

85 % - 100 % Sangat Baik 

65 % - 84 % Baik 

55 % - 64 % Cukup Baik 

40 % - 54 % Kurang Baik 
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Ada 21 kriteria yang dimiliki Bell untuk menganalisis buku berdasarkan konten dimana kriteria 
tersebut yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat instrumen: 1) Apakah fakta-fakta 
matematika, konsep-konsep, ketrampilan-ketrampilan dan prinsip-prinsip benar? 2) Apakah standar 
symbol matematika dan notasi lain digunakan? 3) Apakah buku berisi penomoran yang cetakannya salah 
dan jawaban-jawaban tidak benar yang mengganggu pada pemahaman dari isi buku? 4) Apakah penyajian 
dari isi terlalu simbolis dan abstrak? 5) Apakah konsep-konsep matematika didefinisikan dengan benar? 
6) Apakah struktur-struktur yang mendasari sistem matematika disajikan jelas/nyata? 7) Apakah buku 
sesuai dengan sejarah, filosofi dan metode-metode dari matematika serta matematikawan? 8) Apakah 
tingkat dari kekakuan dan ketelitian cocok untuk siswa anda? 9) Apakah buku mengambil pendekatan 
yang modern atau tradisional untuk konten matematika? 10) Apakah buku text menekankan pada fakta 
matematika dan ketrampilan atau menekankan pada konsep-konsep dan prinsip? 11) Apakah valid 
bentuk-bentuk logika yang digunakan dalam membuktikan dalil? 12) Apakah buku menekankan 
pembuktian? 13) Apakah penyelesaian masalah dipertimbangkan dalam buku? 14) Apakah bukti-bukti, 
penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh lengkap dan dapat dimengerti oleh siswa yang akan 
menggunakan buku? 15) Ketika topik-topik baru dikenalkan, apakah hubungan mereka dengan topic-
topik sebelumnya jelas, sehingga structure dari sistem matematika nyata/jelas? 16) Apakah text 
mengandung kesalahan-kesalahan logika biasa seperti penjelasan yang berputar-putar, mengumpamakan 
kebenaran dari lawan suatu teorema, dan menggunakan dalil-dalil yang belum terbukti untuk 
membuktikan teorema? 17) Apakah terminology matematika didefinisikan dengan benar dan dapat 
dimengerti? 18) Apakah perbedaan makna dan penggunaan terminology matematika tajam? 19) Apakah 
ada kejelasan perbedaan antara terminology yang tidak dapat didefinisikan, terminology yang dapat 
didefinisikan dan teorema-teorema? 20) Apakah jelas perbedaan yang dibuat antara pembuktian dan 
kelayakan conjecture/dugaan? 21) Apakah semua topic yang ingin kamu ajarkan dalam pelajaran 
mencakup dalam buku?  

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Buku siswa matematika Kurikulum 2013 kelas IX ini merupakan buku siswa cetakan pertama tahun 
2015. Buku ini diterbitkan dan digunakan pada tahun ke-3 pelaksanaan Kurikulum 2013. Buku ini terdiri 
dari 4 Bab yaitu Peluang, Bidang Kartesius, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan Fungsi Kuadrat. 
Untuk bab  Sistem Persamaan Linear Dua Variabel  terletak pada halaman 51-86. Jadi dalam makalah 
yang dianalisis bukan keseluruhan isi buku, namun hanya pada halaman 51-86 saja.  

Hasil analisis yang dilakukan terhadap buku siswa Matematika K13 kelas IX bab Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel akan dipaparkan dalam bentuk kalimat-kalimat berikut. Buku siswa pelajaran 
matematika kurikulum 2013 sudah memuat fakta-fakta matematika, konsep-konsep, ketrampilan-
ketrampilan dan prinsip-prinsip dengan benar. Dalam bab ini, fakta matematika seperti symbol bilangan 
sudah dapat dipahami dengan benar. Begitupula dengan konsep yang ada dalam bab ini yaitu mulai dari  
konsep bagaimana memodelkan masalah dalam Persamaan Linear Dua Variabel hingga konsep 
menyelesaikan masalah dalam Persamaan Linear Dua Variabel sudah cukup dapat dipahami dengan benar.    
Symbol matematika dan notasi lain juga digunakan, contohnya yang sering digunakan dalam bab ini adalah 
symbol ”+” untuk menyatakan operasi penjumlahan, symbol “-“ untuk menyatakn operasi pengurangan  
dan symbol “=” untuk menyatakan operasi Persamaan Linear Dua Variabel.  

Untuk pertanyaan indikator “apakah buku berisi penomoran yang cetakannya salah dan jawaban-
jawaban tidak benar yang mengganggu pada pemahaman dari isi buku?” ditemukan bahwa dalam bab ini 
memang terdapat kesalahan cetak pada penulisan sebuah kata pada halaman 74 yaitu tertulis 
”SederWatikan” seharusnya yang tertulis adalah “Sederhanakan” namun kesalahan ini tidak mengganggu 
pemahaman dari isi buku, kesalahan berikutnya yaitu pada halaman 72 dan 76 dimana aturan penulisan 
sumbu koordinat kartesius tidak konsisten, untuk sumbu X menggunakan huruf capital “ Sumbu 
X”sedangkan untuk sumbu y tidak menggunakan huruf capital yaitu “sumbu y” , namun hal ini tidak 
mengganggu pemahaman terhadap materi pada bab ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
Untuk indikator “apakah penyajian dari isi terlalu simbolis dan abstrak?” diperoleh bahwa dalam bab ini 
penyajiannya cukup imbang antara penjelasan dengan kalimat dan symbol yang digunakan. Artinya jika 
suatu symbol digunakan, maka penjelasan terhadap symbol juga diberikan. Untuk indikator “apakah 
konsep-konsep matematika didefinisikan dengan benar? “ ditemukan bahwa dalam menyajikan konsep 
misalnya memodelkan masalah dalam Persamaan Linear Dua Variabel sudah benar dimana didukung 
dengan pemberian langkah-langkah yang dapat membantu memahami konsep, serta adanya contoh-contoh 
yang mendukung dalam pemahaman konsep. 

 
GAMBAR 1. PENULISAN SUMBU TIDAK KONSISTEN 
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Untuk indikator “apakah struktur-struktur yang mendasari sistem matematika disajikan jelas/nyata?” 
jawabannya adalah iya. Struktur merupakan suatu sistem yang didalamnya memuat atau diperhatikan 
adanya hubungan yang hierarkis. Sedangkan sistem adalah sekumpulan unsure yang terkait satu sama lain 
dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam bab ini struktur yang digunakan terlihat nyata yakni dari 
memodelkan hingga menyelesaikan Persamaan Linear Dua Variabel contoh yang digunakan saling terkait 
satu sama lain. Untuk indikator “apakah buku sudah sesuai dengan sejarah, filosofi dan metode-metode 
dari matematika serta matematikawan?” diperoleh bahwa bab Persamaan Linear Dua Variabel ini berkaitan 
erat dengan persamaan Diophantine. Hal ini terlihat diawal bab yang memperkenalkan tokoh Diophantus 
dan Persamaan Diophantine pada halaman 53 yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

 
GAMBAR 2. HUBUNGAN PLDV DAN DIOPHANTINE 

Untuk indikator “apakah tingkat dari kekakuan dan ketelitian sesuai dengan tingkat kemampuan 
siswa?”, menurut kami tingkat ketelitian sudah cukup, namun untuk tingkat kekakuan atau kesulitannya 
kurang cocok siswa, terlihat dari tingkat kesulitan soal yang diberikan dalam buku ini belum bisa 
seluruhnya diselesaikan siswa dengan sempurna. Untuk indikator “apakah buku mengambil pendekatan 
yang modern untuk konten matematika?” jawabannya adalah iya karena dalam hal ini jelas bahwa 
Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific yang sering dikenal dengan 5M meliputi kegiatan 
mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasi. Berikutnya indikator “apakah buku text 
menekankan pada fakta matematika dan ketrampilan atau menekankan pada konsep-konsep dan prinsip?”. 
Berdasarkan penelitian kami terlihat bahwa dalam bab ini buku lebih menekankan pada fakta matematika 
dan ketrampilan daripada menekankan pada konsep dan prinsip, hal ini terlihat dari banyaknya contoh soal 
dan soal yang diberikan beserta penyelesaiannya lebih menekankan pada ketrampilan daripada konsep. 

Untuk indikator “apakah valid bentuk-bentuk logika yang digunakan dalam membuktikan dalil?”, 
dalam bab Persamaan Linear Dua Variabel ini tidak ada pembuktian suatu dalil, dalam bab ini lebih 
banyak menggunakan rumus atau langkah-langkah terbimbing dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 
Berikutnya indikator “apakah buku menekankan pembuktian?” berkaitan erat dengan indikator sebelumnya 
bahwa dijelaskan buku siswa ini pada bab Persamaan Linear Dua Variabel tidak menekankan pada 
pembuktian. Untuk indikator “apakah penyelesaian masalah dipertimbangkan dalam buku?” jawabannya 
adalah iya, pada bab ini banyak menggunakan contoh soal dan soal latihan yang menekankan pada 
penyelesaian suatu masalah. Penyelesaian masalah yang digunakan dalam buku ini antara lain 
permasalahan “Tinggi Lilin, Bisnis Rumah Kost, Harga Mangga dan Apel, serta Tinggi Badan Si 
Kembar”. Kategori dari tiap masalah tersebut yang dituliskan diawal soal dapat dilihat pada Gambar 3. 
Dimana tiap permasalahan tersebut dibimbing dalam menyelesaikannya. 

 
GAMBAR 3. CONTOH KATEGORI DARI TIAP PERMASALAHAN SOAL  

Pada indikator “apakah bukti-bukti, penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh lengkap dan dapat 
dimengerti oleh siswa yang akan menggunakan buku?” ini berdasarkan penelitian kami bukti-bukti, 
penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh lengkap cukup dimengerti oleh siswa, namun siswa harus tetap 
dibimbing agar lebih memahami bab ini. Indikator berikutnya “ketika topik-topik baru dikenalkan, apakah 
hubungan mereka dengan topic-topik sebelumnya jelas, sehingga structur dari sistem matematika 
nyata/jelas?”. Pada indikator ini berkaitan dengan indikator sebelumnya bahwa struktur dari sistem 
matematika pada bab ini nyata/jelas. 

Untuk indikator “apakah text mengandung kesalahan-kesalahan logika biasa seperti penjelasan yang 
berputar-putar, mengumpamakan kebenaran dari lawan suatu teorema, dan menggunakan dalil-dalil yang 
belum terbukti untuk membuktikan teorema?” tidak ditemukan bahwa text mengandung kesalahan logika 
atau penjelasan yang berputar-putar, juga tidak ditemukan perumpamaan kebenaran dari lawan suatu 
teorema serta tidak ditemukan dalil-dalil yang belum terbukti untuk membuktikan suatu teorema. Pada 
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indiator “apakah terminology matematika didefinisikan dengan benar dan dapat dimengerti?” berdasarkan 
penemuan kami bahwa terminology atau istilah matematika untuk memahami konsep dalam bab ini sudah 
dapat dimengerti, yang sulit dimengerti oleh siswa lebih terletak pada bahasa dan penyelesaian pada soal 
latihan. 

Berikutnya indikator “apakah perbedaan makna dan penggunaan terminology matematika tajam?”. 
Dalam bab ini buku menggunakan singkatan PLDV dan SPLDV dimana masing-masing singkatan ini 
dijelaskan perbedaannya, jadi menurut kami perbedaan makna dan penggunaan istilah matematika sudah 
tajam. Untuk indikator “apakah ada kejelasan perbedaan antara terminology yang tidak dapat didefinisikan, 
terminology yang dapat didefinisikan dan teorema-teorema?” dalam bab ini tidak ada penjelasan antara 
terminology yang tidak dapat didefinisikan, terminology yang dapat didefinisikan dan teorema-teorema 
karena memang pada bab ini tidak ada teorema yang digunakan. Untuk indkator ”apakah jelas perbedaan 
yang dibuat antara pembuktian dan kelayakan conjecture/dugaan?” berkaitan dengan indikator sebelumnya 
bahwa didalam bab ini tidak terdapat suatu pembuktian. Untuk indikator terakhir “apakah semua topic 
yang ingin kamu ajarkan dalam pelajaran mencakup dalam buku?” berdasarkan penelitian kami, buku 
siswa pada bab Persamaan Linear Dua Variabel ini topiknya sudah mencakup yang akan guru ajarkan pada 
siswa. 

Penjelasan diatas adalah hasil analisis buku teks siswa Kurikulum 2013 mata pelajaran matematika 
kelas IX bab Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan kriteria yang dimiliki Bell berdasarkan konten 
dalam bentuk kalimat, sedangkan hasil analisis dalam bentuk presentase diperoleh angka 87 % dengan 
kategori sangat baik. Rata-rata tiap indikator mendapatkan skor 3 dan 4. Terdapat 9 indikator yang 
mendapat skor 3 dan sisanya mendapatkan skor 4. Indikator yang mendapatkan skor 3 yaitu indikator 
nomer 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 20 dan 21. Sedangkan indikator yang lain memperoleh skor 4. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap buku siswa matematika Kurikulum 2013 kususnya pada bab 

Persamaan Linear Dua Variabel disimpulkan bahwa pada bab ini kategori terhadap kesesuaiannya dengan 
kriteria Bell adalah baik. Secara keseluruhan terkait konten pada Kriteria Bell, buku siswa ini lebih 
menekankan pada penyelesaian suatu masalah, tampak pada tipe dari contoh soal dan soal latihan yang 
diberikan pada siswa, hampir 80% merupakan tipe penyelesaian masalah. Dimana diawal soal selalu 
diberikan inti dari permasalahannya. Untuk struktur matematika tampak jelas dan sesuai dengan hierarki. 
Pada awal bab adalah memodelkan permasalahan yang berkaitan dengan Persamaan Linear Dua Variabel, 
berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Persamaan Linear Dua Variabel. 
Pada bab ini, permasalahan contoh soal dan soal latihan yang digunakan pada bab memodelkan dan 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Persamaan Linear Dua Variabel merupakan 
permasalahan yang sama persis. Keuntungannya adalah siswa tidak perlu lagi memodelkan lagi untuk 
menyelesaikan latihan soal pada pokok bahasan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 
Persamaan Linear Dua Variabel karena sudah dimodelkan pada latihan soal pokok bahasan sebelumnya. 

Saran yang diberikan setelah analisis dilakukan terhadap bab Persamaan Linear Dua Variabel pada 
buku siswa matematika Kurikulum 2013 ini antara lain dari segi kesalahan pengetikan yang ditemukan, 
alangkah baiknya jika kesalahan yang ditemukan meskipun hanya beberapa huruf  dan tidak berpengaruh 
terhadap pemahaman konsep perlu diperbaiki untuk menambah kesempurnaan buku. Dari segi konten 
materi soal latihan yang diberikan pada pokok bahasan memodelkan Persamaan Linear Dua Variabel dan 
menyelesaikan Persamaan Linear Dua Variabel seharusnya ada tambahan tipe soal, sehingga siswa lebih 
kaya akan tipe soal tentang materi ini.  
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