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Abstrak— Pelaksanaan sistem belajar di lembaga bimbingan belajar pada umumnya 

menggunakan modul sebagai bahan ajar. Keberhasilan siswa dalam menggunakan 

modul juga ditentukan oleh kualitas modul tersebut. Oleh karena itu diperlukan 

analisis isi matematika  pada modul yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar. 

Tujuan penelitian ini untuk menelaah kesesuaian isi matematika pada modul 

matematika SMP yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar Primagama dan 

DELTA. Pada penelitian ini, pendeskripsian dilakukan dengan cara mencocokkan 

kriteria untuk menganalisis kesesuaian modul matematika SMP yang dipakai oleh 

lembaga bimbingan belajar menurut kriteria Bell. Peneliti merupakan alat pengumpul 

data utama yaitu yang merencanakan,mengumpulkan, mengelola dan menganalisis 

data berdasarkan kriteria Bell. Akan diamati kesesuaian bahan sajian modul 

matematika SMP lembaga bimbingan belajar menurut kriteria Bell. Jadi 

pendeskripsian dilakukan dengan cara memberikan gambaran secara menyeluruh pada 

modul matematika SMP yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar berdasarkan 

kriteria Bell. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

pernyataan tentang isi materi berdasarkan kriteria Bell. Dalam penelitian ini analisis 

yang dilakukan dengan cara melihat kesesuaian isi matematika berdasarkan daftar 

pernyataan dari kriteria Bell. Hasil penelitian menunjukkan isi matematika pada 

modul yang dipakai oleh LBB Primagama kelas IX semester ganjil 38,1% sesuai 

dengan kriteria Bell dan pada modul yang dipakai oleh LBB DELTA kelas IX 

semester ganjil 28,57% sesuai dengan kriteria Bell. 

Kata kunci:  Analisis, Bell, LBB, Modul  

I. PENDAHULUAN 

Pada awal abad ke-21, pemanfaatan ilmu pengetahuan alam dan matematika berkembang sangat pesat. 

Morris kline menyatakan bahwa jatuh bangunnya suatu negaradewasa ini tergantung dari kemajuan di 

bidang matematika (dalam Simanjuntak, 1993:64). Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi 

saat ini pendidikan di Indonesia terutama untuk bidang studi matematika perlu terus ditingkatkan 

pembelajarannya. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan bernalar  pada diri siswa yang 

tercermin melalui  kemampuan berpikir kritis, logis, sistesis dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin dan 

memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sebagai langkah awal untuk  mengarah pada tujuan yang diharapkan adalah mendorong atau member 

motifasi belajar matematika bagi masyarakat khususnya  bagi anak-anak atau peserta didik. Namun, 

keadaan di lapangan belumlah sesuai yang di harapkan. Hasil studi menyebutkan bahwa  meski 

peningkatan mutu pendidikan cukup menggembirakan, namun pembelajaran dan pemahaman siswa SMP 

( pada beberapa materi pelajaran – termasuk matematika) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

Prestasi matematika siswa baik secara nasional maupun internasional belum menggembirakan. 

Adapun lembaga bimbingan belajar yang termasuk besar karena dikelola secara professional-

komersial antara lain: PRIMAGAMA, TECHNOS, DELTA, SSC, PHIBETA, GALILEO, PIJAR dan 

RSC . 

Pelaksanaan sistem pengajaran di lembaga bimbingan belajar dikenal sebagai sistem pengajaran 

dengan modul. Sistem pengajaran dengan modul adalah suatu sistem penyampaian yang telah dipilih 
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dalam usaha pengembangan sistem pendidikan yang lebih efesien, relevan dan efektif. Prinsip utama dari 

sistem pengajaran dengan modul adalah meningkatkan efesiensi dan efektifitas belajar mengajar di 

lembaga bimbingan belajar dalam hal penggunaan waktu, dana, fasilitas dan tenaga secara tepat 

(Suryobroto, 1983:9). Modul yang digunakan oleh lembaga bimbingan belajar adalah sebagai pengganti 

buku teks yang biasanya digunakan di sekolah yang berbentuk buku kecil (booklet). 

Keberhasilan siswa dalam menggunakan modul juga ditentukan oleh kualitas modul tersebut. Kualitas 

modul sebagai bahan pelajaran yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kualitas belajar dan motivasi 

belajar siswa. 

Suyanto (dalam Yulianti, 2002:2-3) mengemukakan bahwa semua bahan ajar harus memiliki tingkat 

kesulitan yang sesuai dengan tahapan usia dan kondisi individual siswa. Demikian juga dengan mata 

pelajaran matematika, tentunya membutuhkan modul yang berkualitas agar dapat menambah pemahaman 

siswa mengenai matematika. Karena itu penulisan modul matematika seharusnya tidak semata – mata 

didasarkan pada segi artistik dan pemasaran belaka, tetapi lebih berorientasi pada upaya mengoptimalkan 

kegiatan dan hasil pembelajaran (Nyoto dalam Sunardi, 2004:131) 

Semua materi yang ada dalam buku pelajaran telah sesuai dengan tuntutan yang ada dalam GBPP 

matematika SMP kelas IX sehingga materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dalam buku 

digunakan pendekatan modern dan pndekatan tradisinal. Jarang terdapat pembuktian teorama sehingga 

tidak terdapat logika. Belum disajikan pemecahan masalah, tetapi contoh–contoh yang diberikan mudah 

dipahami oleh siswa. Untuk mengembangkan konsep dan prinsip digunakan pendekatan spiral dalam 

metode penyajian materi. Contoh soal dan soal yang disajikan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

mngerjakannya, tetapi belum terdapat penjelasan untuk tingkat kemampuan siswa yang berbeda. Topik-

topiknya diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa menemukan prinsip matematika. Soal-

soal latihan didasarkan pada topik yang ada. Tujuan belajar kognitifnya disajikan melalui penjelasan 

materi, contoh-contoh, latihan soal dan rangkuman. Metode pemecahan masalah tidak dicantumkan. 

Antara fakta, skill, konsep dan prinsip dapat dibedakan. Dari metode penyajian materi, siswa belum 

mendapatkan kesempatan untuk membuat perkiraan dan generalisasi.  

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu adanya penelitian untuk menganalisis modul matematika 

lembaga bimbingan belajar. Pada penelitian ini akan dianalisis modul matematika SMP yang dipakai oleh 

lembaga bimbingan belajar berkaitan  dengan isi matematika dan metode penyajian materi, untuk itu 

diambil judul “Analisis Modul Matematika SMP yang Dipakai oleh Lembaga Bimbingan Belajar 

Berdasarkan Kriteria Bell”  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimana 

isi matematika pada modul matematika SMP yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar Primagama 

dan DELTA ditinjau dari kriteria Bell?  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menelah kesesuaian isi 

matematika pada modul matematika SMP yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar Primagama dan 

DELTA berdasarkan kriteria Bell.  

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi lembaga 

bimbingan belajar, dapat menjadi informasi dalam sistem pengajarannya; Bagi pembuat modul, dapat 

digunakan sebagai referensi sekaligus pembanding dalam penyempurnaan modul matematika; Bagi 

peneliti, dapat digunakan sebagai tambahan wawasan untuk menganalisis bahan ajar; Bagi peneliti lain, 

dapat digunakan sebagai masukan guna mengadakan penelitian lain yang sejenis. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian modul matematika SMP yang dipakai oleh 

Lembaga Bimbingan Belajar. Data utama untuk tiap-tiap pokok bahasan, contoh soal, pengenalan konsep 

baru dan keterkaitan dengan konsep sebelumnya dan latihan soal diamati dan dianalisis. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian 

yang ada saat ini (Faisal dkk., 1982:42 dan Suryabrata, 1997:18). Dalam penelitian deskriptif terdapat 

upaya pendekripsian, pencatatan dan penganalisisan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan numerik. Semua data yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2001:6). Penelitian deskriptif tidak 

memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, 

gejala atau keadaan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian penelitian deskriptif analisis 
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dokumen (documentary analysis). Dalam penelitian deskriptif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat dan atau orang tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang 

utuh, komprehensif dan holistic (Miles dan Huberman dalam Sudikin dan Basrowi, 2002:2). 

Dalam menganalisis, tentu saja bertolak pada batasan-batasan, tujuan-tujuan atau nilai-nilai. Pada 

penelitian ini, pendeskripsian dilakukan dengan cara mencocokkan kriteria untuk analisis kesesuaian 

modul matematika SMP lembaga bimbingan belajar menurut kriteria Bell. Peneliti mengamati kesesuaian 

bahan sajian modul matematika SMP lembaga bimbingan belajar menurut kriteria Bell. Jadi 

pendeskripsian dilakukan dengan cara memberikan gambaran secara menyeluruh pada modul matematika 

SMP lembaga bimbingan belajar berdasarkan kriteria Bell. 

B. Kriteria Bell 

Ada dua kriteria untuk menganalisis buku teks matematika berdasarkan teori Bell yaitu: 

1) Kriteria yang berkaitan dengan isi dan metode penyampaian materi 

2) Kriteria yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan petunjuk untuk guru. 

Kriteria yang digunakan dalam menganalisis modul matematika SMP lembaga bimbingan belajar ini 

adalah kriteria yang berkaitan dengan isi matematika. Terdapat 21 butir pernyataan untuk menganalisis 

modul matematika ditinjau dari isi matematika. Pernyataan tersebut akan disajikan dalam hasil dan 

pembahasan. 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah  subjek dari mana diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah  modul 

matematika SMP kelas IX semester ganjil yang dipakai oleh lembaga bimbingan belajar Primagama dan 

DELTA. Data yang digunakan adalah  keseluruhan isi modul tersebut. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang terdapat dalam penelitian ini maka perlu 

adanya definisi operasional dari beberapa istilah sebagai berikut: 

1) Analisis yang dimaksud adalah menelaah kesesuaian isi matematika dan pedoman penyajian 

materi dalam modul matematika SMP yang dipakai oleh Lembaga Bimbingan Belajar berdasarkan 

kriteria Bell. 

2) Modul yang dimaksud adalah modul matematika SMP yang dipakai oleh lembaga bimbingan 

belajar. 

3) Lembaga bimbingan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi/lembaga 

pendidikan non formal yang mendapat ijin dari Depdikbud untuk menyelenggarakan pendidikan di luar 

sekolah yang ada di jember, yaitu Primagama dan DELTA. Dalam penggunaan lebih lanjut akan lebih 

sering dipakai singkatannya yaitu LBB. 

E. Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk memperoleh hal-hal yang akurat, relevan, sesuai 

dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. 

Arikunto (2002:135) mengatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam 

penelitian yang diperoleh dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat dan catatan harian. Dengan metode dokumentasi obyek yang diamati bukan 

benda hidup tetapi benda mati. Metode dokumentasi dapat merupakan metode utama apabila peneliti 

melakukan pendekatan analisis isi (content analysis). 

Berkaitan dengan penelitian ini, data yang ingin diperoleh oleh peneliti dengan metode dokumentasi 

yaitu keseluruhan isi dari modul yang dipakai oleh LBB Primagama dan DELTA. 

F. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2002:136) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan instrument penelitian adalah alat 

bantu atau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data pnelitiannya sehingga 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan 

tentang isi dan metode penyajian materi berdasarkan kriteria Bell. 
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G. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang paling menetukan untuk menyusun dan mengolah data yang 

terkumpul, sehingga dapat menhasilkan suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian iniadalah 

analisis deskriptif. 

Salah satu analisis deskriptif adalah analisis isi. Menurut Arikunto (2002:231) peneliti yang dilakukan 

terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan atau bentuk 

rekaman yang lain dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Analisis isi bertujuan 

untuk mendeskripsikan kodisi yang ada, menemukan tingkat kesesuaian isi modul (Sudjana dkk., 

1989:131). 

Analisis isi seringkali disebut analisis dokumen, yaitu telah sistematis terhadap catatan-catatan atau 

dokumen-dokumen sebagai sumber data. Dokumen tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi untuk 

dianalisis menurut kriteria Bell. 

Dalam penelitian ini dianalisis dilakukan dengan cara melihat kesesuaian isi matematika dan metode 

penyajian materi berdasarkan daftar pernyataan dari kriteria  Bell. Kesesuaian masing – masing butir 

pernyataan menggunakan satuan-satuan tertentu yang dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3. Selanjutnya, 

penjelasan/keterangan dari hasil analisis dideskripsikan melalui kata-kata. 

Untuk mengetahui besar persentase kesesuaian modul berdasarkan kriteria Bell digunakan rumus: 

Besar persentase =                                                                     X 100% 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis 

Analisis isi matematika berdasarkan kriteria Bell terdiri dari 21 butir pernyataan. Hasil analisis 

masing-masing modul untuk setiap butir pernyataan disajikan dalam Tabel 1 

Tabel 1 Hasil Analisis Isi Matematika 

 

NO PERNYATAAN SATUAN 
KETERANGAN 

Modul primagama Modul DELTA 

1. Kebenaran fakta, konsep, 

skill dan prinsip matematika 

Subbab Ada skill yang salah 

ada fakta yang 

kurang lengkap 

Ada prinsip yang 

salah ada fakta 

yang kurang 

lengkap 

2. Standar penggunaan symbol 

matematika  

Bab  Standar  standar 

3. Kesalahan cetak dan 

jawaban yang salah 

Subbab  Ada 1 kesalahan 

cetak 

Ada 3 jawaban yang 

salah 

Ada 22 kesalahan 

cetak 

Ada 11 jawaban  

yang salah 

4. Kesimbolikan dan 

keabstrakan dalam 

penjabaran materi 

subbab 8 subbab dijabarkan 

secara simbolik 

4 subbab 

dijabarkan secara 

simbolik 

2 subbab 

dijabarkan seara 

abstrak 

5. Pendefinian konsep 

matematika 

Subbab Konsep matematika 

didefinisikan dengan 

benar 

Konsep 

matematika 

didefinisikan 

dengan benar 

6. Pemahaman penyajian 

struktur yang mendasar dari 

sistem matematika 

Bab  Ada 1 bab yang 

struktur 

Matematikanya tidak 

jelas 

Ada 1 bab yang 

struktur 

Matematikanya 

tidak jelas 

7 Pemuatan sejarah, filosofi 

dan metode matematika serta 

para ahli matematika 

bab Tidak ada sejarah, 

filosofi, dan para ahli 

matematika 

Tidak ada sejarah, 

filosofi, dan para 

ahli matematika 

jumlah butir pernyataan yang sesuai 

21 
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8. Kesesuaian tingkat kesulitan 

dan ketelitian materi dengan  

subbab Materi sesuai dengan 

kemampuan siswa 

11,76% materi 

tidak sesuai 

dengan 

kemampuansiswa 

9. Penggunaan pendekatan 

modern atau pendekatan 

tradisional dalam materi 

Bab  Menggunakan 

pendekatan 

tradisional 

Menggunakan 

pendekatan 

tradisional 

10. Penekaan pada fakta dan 

skill atau pada konsep dan 

prinsip 

Indikator  Penekaan pada 

prinsip dan skill 

Penekaan pada 

prinsip 

11. Penggunaan bentuk logika Bab  Tidak ada Tidak ada 

 Dalam pembuktian teorama.  Pembuktian teorema Pembuktian 

teorama 

12. Penekanan  pada pembuktian Bab  Tidak menekankan 

pada pmbuktian 

Tidak ada 

pembuktian 

13. Pengutamaan pemecahan 

masalah 

Bab  Mengutamakan 

pemecahan masalah 

pada soal 

Mengutamakan 

pemecahan 

masalah pada soal 

14. Pemahaman siswa pada 

penyelesaian bukti dan 

contoh yang lengkap. 

Bab  23,08% bukti dan 

contoh tidak lengkap 

Tidak ada bukti 

Contoh tidak 

lengkap 

15. Hubungan antara topik baru 

dengan topik sebelumnya 

mudah dipahami 

Kompetensi 

Dasar 

Hubungan antar topik 

jelas 

Hubungan antar 

topik jelas 

16. Adanya kesalahan logika 

secara umum untuk 

membuktikan teorama 

Bab  Tidak ada 

pembuktian teorama 

Tidak ada 

pembuktian 

teorama 

17. Pendefinisian istilah 

matematika 

Bab  20% definisi istilah 

matematika tidak 

jelas 

22% definisi istilah 

matematika tidak 

jelas 

18. Kejelasan perbedaan arti 

pada istilah matematika 

Bab  50% perbedaan arti 

pada istilah 

matematika tidak 

jelas 

50% perbedaan arti 

pada istilah 

matematika tidak 

jelas 

19. Penjelasan tentang istilah 

yang tidak didefinisikan, 

istilah yang  didefinisikan 

dan teorama 

Bab  Istilah yang 

didefinisikan, istilah 

yang tidak 

didefinisikan dan 

teorama tidak 

dijelaskan 

Istilah yang 

didefinisikan, 

istilah yang tidak 

didefinisikan dan 

teorama tidak 

dijelaskan 

20. Kejelasan pada perbedaan 

antara bukti dan perkiraan 

Bab  Perbedaan antara 

bukti dan perkiraan 

tidak dijelaskan 

Tidak ada 

pembuktian 

21. Pemuatan semua topik yang 

diajarkan 

Indicator  44,44% indikator 

tidak diajarkan 

77,27% indikator 

tidak diajarkan 

B. Pembahasan 

Isi matematika yang dianalisis adalah keseluruhan isi materi yang terdapat pada modul matematika 

yang dipakai oleh LBB Primagama dan DELTA untuk kelas IX SMP semester ganjil. 

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa pernyataan yang perlu dibahas dari 21 pernyaaan tentang 

isi matematika: 

Pernyataan no 1, pada modul Primagama tedapat beberapa kesalahan. Dari 15 subbab yag terdapat 

pada modul, kesalahan terdapat pada 3 subbab yaitu bab I subbab B, bab III subbab A dan bab V subbab 

A, dengan keterangan sebagai berikut. 

1) Bab I, subbab B, halaman 4: 

 Contoh soal 3, terdapat kesalahan pada prosedur algoritma (skill). Pada penyelesaian contoh 

soal tersebut, tepatnya pada baris kedua, seharusnya notasi untuk jari-jari r ditulis berbeda antara 
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ruas kanan dengan ruang kiri karena r pada ruang kiri adalah jari-jari tabung sedangkan r pada ruang 

kanan adalah jari-jari bola. 

 Contoh soal 4, terdapat kesalahan pada prosedur algoritma (skill), pada penyelesaian contoh 

soal tersebut, yang tertulis sebagai berikut. 

 

PT = 8
2
 + 5

2 

 

 
     =  289 

      = 17 cm 

Luas  BCP  =  1. BC . PT 

                       2 

                      =  1 . 8 . 17 

                          2 

                      = 68 cm
2
 

 

Jadi, luas limas = luas alas + luas sisi-sisi atas = 64+4 . 68 = 336 cm
2 

Langkah yang benar adalah: 

PT =  15
2
 + 4

2
 

     =  241 cm 

Luas  BCP  = 1. BC . PT 

                      2 

                      =  1 . 8 .  241 

                          2 

                      = 4  241 cm
2
 

 

         Pernyataan no 3, pada modul Primagama terdapat 4 kesalahan cetak dan 2 jawaban yang salah 

yaitu : 

Kesalahan cetak 

1) Bab I subbab B halaman 5: 

Pada penyelesaian contoh soal 2, langkah ketiga tertulis: 

= 2
3
 3

3 

Seharusnya tertulis: 

= 2
3 
: 3

3 
  

2) Bab II subbab B halaman 11 : 

pada penyelesaian contoh soal 2 bagian c langkah kedua tertulis: 

QP =  64.1006 

Seharusnya tertulis: 

QP =  64.100 

            Modul dijabarkan secara simbolis dan singkat karena siswanya adalah siswa dari sekolah umum 

yang dapat mendalami materi tersebut di sekolah dan telah memiliki buku penunjang lain. Sehingga 

materi dijabarkan secara singkat dalam modul tetapi akan dijabarkan secara lebih luas dan mendalam 

melalui pertemuan secara langsung antara pengajar dengan siswa. 

Siswa akan lebih memahami materi apabila dijabarkan dengan jelas dan lengkap. Penjabaran 

secara simbolis dan abstrak memerlukan pemahaman yang tinggi bagi siswa yang sama sekali belum 

mempelajari atau mengenal materi tersebut. 

Pernyataan no. 5 , pada modul primagama semua subbab mendefinisikan konsep matematika 

dengan tepat. Sedangkan pada modul DELTA ada satu konsep pada bab V  subbab  E yaitu tentang 

penggabungan beluang yang perlu untuk di perjelas. Dalam modul konsep tersebut sudah dijabarkan 

dengan benar melalui rumus dan contoh soal, namun belum ada penjelasan tentang perbedaan masing – 

masing kejadian pada penggabungan peluang. 

Pada no. 6, struktur yang mendasar dari matematika ada yang tidak dijabarkan dengan jelas. 

Pada modul primagama bab 1, pada awal pembahasan langsung di uraikan  bagian – bagian dari kubus 

secara singkat, namun bagian bagian dari balok, limas dan prisma tidak diuraikan. Tidak dapat penjelas 

tentang bagaimana menghitung besaran - besaran pada kubus, balok dan prisma tersebut. Seharusnya 

sebagai materi dasar sebelum menuju ke volum bangun ruang perlu dijelaskan terlebih dahulu tengtang 

bagian – bagian dari kubus, balok, limas dan prisma. Apabila struktur dasar ini dijelaskan terlebih dahulu 

maka akan memperkuat pemahaman siswa dalam topik bangun ruang. Pada modul DELTA dapat dilihat 
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dari bab 1. Pada bab ini dasar yang di perlukan adalah pemahaman siswa pada skala. Pada modul tidak di 

jelaskan pengertian skala secara jelas,  pada modul hanya ditunjukan rumus dari skala. 

Dari penjelasa di atas dapat di lihat bahwa modul primagama lebih menekankan pada prisip dan skill 

dan modul DELTA lebih menekankan pada prinsip. Modul yang lebih menekankan pada prinsip  ( rumus) 

akan membuat siswa cenderung menguasai materi dengan menghafal rumus.  Tidak ada penguasaan 

materi melalui penguasaan konsep ataupun melalui penguasaan fakta dan skill.  Rumus-rumus di sajikan 

secara singkat dan langsung tanpa ada penjelasan lebih lanjut, hanya ada beberapa contoh soal. 

Materi akan lebih di pahami siswa apabila penekananya juga di imbangi dengan pemahaman konsep 

serta pada fakta dan skill. Siswa akan lebih lama untuk mengingat suatu materi  melalui pemahaman 

daripada melalui hafalan. 

Pernyataan  no 11, 12 dan 16, pada modul primagama ada satu pembuktian, yaitu pada contoh soal 

bab kesebangunan, sedangkan pada bab-bab yang lain tidak ada. Pada modul DELTA tidak ada 

pembuktian sama sekali. Rumus-rumus atau teorema pada kedua modul disajikan secara langsung tanpa 

ada pembuktian atau penjabaran lebih lanjut. Terkait jungan dengan pernyataan no 10 bahwa modul lebih 

mengutamakan prinsip ( rumus ), tanpa ada penjelasan atau pembuktian secara lanjut. 

Terkait pula dengan pernyataan no 20, pada modul tidak ada penjelasan antara bukti dan perkiraan 

karena memang pada modul tidak mengutamakan pembuktian. 

Pembuktian dan  matematika memiliki keterkaitan yang erat. Memahami suatu materi 

matematikatidak  hanya melalui rumus (prinsip) saja. Diperlukan pembuktian rumus dan teorema jika 

ingin lebih menguasai dan lebih menanamkan rumus dan prinsip tersebut dengan mendalam. 

Pernyataan no 13, modul primagama mengutamakan metode pemecahan masalah melalui contoh soal 

dan latihan soal sedangkan pada modul DELTA mengutamakan pemecahan masalah pada latihan soal. 

Pemecahan masalah pada modul bukan melalui uraian materi. Pemecahan masalah biasanya dapat 

dikuasai oleh siswa dengan tingkat kemampuan rendah di perlukan pemahaman konsep sebelum menuju 

ke pemecahan masalah. 

Dapat menimbulkan atau meningkatkan motifasi siswa. Sedangkan pada buku paket matematika 

metode penyajian materi lebih menarik dan beragam sehingga dapat meningkatkan motifasi siswa. 

Isi matematika pada modul primagama lebih sesuai dengan kriteria bell dibanding dengan modul 

DELTA. Hal ini ditunjukkan dengan lebih sedikit kesalahan cetak dan jawaban yang salah serta tingkat 

kesulitan dan ketelitian materi dengan kemampuan siswa pada modul primagama.  

Apabila ditinjau dari kriteria bell maka modul primagama dan DELTA masih belum sesuai isi 

matematikanya. Dan apabila dilihat dari sifat-sifat khas modul yang ti temukan oleh Suryosubroto dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Modul itu merupakan unit pengajaran terkecil dan lengkap. 

Modul primagama dan DELTA merupakan unit pengajaan terkecil tetapi masih belum lengkap. Hal 

ini bisa dilihat dari materi yang belum sesuai dengan kurikulum serta dari penyajian materi yang 

sederhana. 

2) Modul itu memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematik, rangkaian 

kegiatan belaja dalam modul primagam dan DELTA  tersusun secara sistematik yang dimulai dari 

uraian  materi dan beberapa contoh soal yang kemudian  dilanjutkan dengan latihan soal. 

3) Modul memuat tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas dan spesifik (khusus) 

Tujuan belajar dalam modul primagama dan DELTA tidak dicantumkan sama sekali, hanya pada 

modul primagama terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4) Modul memungkinkan siswa untuk belajar sendiri (independent) 

Modul primagama dan DELTA tidak memungkinkan bagi siswa untuk belajar sendiri. Uraian materi 

yang singkat dan cenderung abstrak membutuhkan adanya pendampingan pengajar dalam proses 

pembelajaran. 

5) Modul merupakan ralisasi pengakuan perbedaan individual dan merupakan salah satu 

perwujudan pengajaran indifidual. 

Modul primagama dan DELTA merupakan realisasi perbedaan individual siswa yang di lihat dari 

perbedaan kemampuan siswa tetapi bukan merupakan perwujudan pengajaran individual. 

 Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Modul primagama dan DELTA memenuhi 3 dari 5 

sifat khas modul yang ditemukan oleh Suryosubroto. 

 Jadi, kualitas dari suatu modul tidaklah terhantung pada suatu  teori tetapi saja tetapi dapat 

dilihat dari berbagai hal atau dari berbagai macam teori. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa modul 

tidak sesuai jika ditinjau dari kriteria Bell namun jika dilihat dari sifat – sifat khas modul yang di temukan 

oleh suryosubroto modul tersebut cukup memenuhi meskipun tidak sampai 100%. Oleh karena itu, Modul 

primagama dan DELTA memang belum sesuai dengan kriteria Bell tetapi tidak berarti Modul primagama 
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dan DELTA tidak layak dipakai atau tidak pantas untuk menujukkan bahwa Modul primagama dan 

DELTA adal ah modul yang berkualitas sebagai suatu bahan ajar. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa isi matematika pada modul SMP kelas 

IX  semester ganjil yang di pakai oleh LBB Primagama 38,1% dan DELTA 28,57% yang sesuai dengan 

kriteria Bell. Ketidak sesuainya terutama pada pendekatan, penekanan, penjelasan dan isi materi. Dapat 

pula dikatakan bahwa isi matematika pada modul sudah benar namun masih belum lengkap atau belum  

relevan  dengan kriteria Bell. 

Isi matematika pada modul menyajikan dan mendefinisikan fakta, konsep skill dan prinsip dengan 

benar dan menggunakan symbol matematika yang standar, meski masih ada beberapak kesalahan cetak 

dan jawaban yang salah. Materi diajarkan secara simbolik dan abstrak dengan menggunakan pendekatan 

tradisional dan belum sesuai dengan kemampuan siswa. Materi lebih menekankan pada prinsip namun 

tidak ada pembuktian dan  pemecahan masalah di utamakan melalui latihan soal. Struktur mtematika 

belum jelas tetapi hubungan antar topik sudah jelas. Tidak ada sejarah, filosofi, metode dan ahli 

matematika. Pendefinisian istilah matematika jelas tetapi perbedaan arti istilah matematika tidak jelas. 

Istilah yang didefinisikan , istilah yang tidak didefinisikan dan teorema tidak diperjelas begitu juga 

dengan perbedaan antara bukti dan perkiraan. Topik-topik yang diajarkan belum sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

Isi matematika pada modul berbeda jika dibandingkan dengan buku paket SLTP terbitan tiga 

serangkai. Isi matematika pada modul menguraikan dan menjabarkan materi secara langsung dan singkat, 

sedangkan pada buku teks atau buku paket matematika secara lebih lengkap dan sistematis. 

Isi matematika pada modul Primagama lebih sesuai dengan kriteria Bell dibandingkan dengan modul 

DELTA. Hal ini ditunjukkan dengan lebih sedikit kesalahan cetak dan jawaban yang salah serta tingkat 

kesulitan dan ketelitian materi dengan kemampuan siswa pada modul Primagama. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan disarankan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perbaikan pada isi matematika pada kedua modul yang meliputi pencetakan, 

penjabaran materi, sistem matematika, penggunaan pendekatan, penekanan materi dan kesesuaian 

materi dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Bagi siswa LBB, sebaiknya menggunakan beberapa buku penunjang lain sebagai pelengkap modul 

yang dimiliki; bagi LBB sebaiknya menelaah kembali modul yang digunakan; bagi pembuat 

modul, sebaiknya terus melakukan penyempurnaan modul yang dibuat. 
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