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Abstrak 

 

Ahmad Surohman, “Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Disposisi 

Matematis  Pada Materi FPB dan KPK SD/MI Tunanetra”. Skripsi. Yogyakarta, 

Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.  

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang memiliki tujuan 

pertama untuk mengetahui proses pengembangan produk instrumen penilaian  

disposisi matematis pada materi FPB dan KPK di SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta, kedua untuk mengetahui kelayakan produk instrumen penilaian  

disposisi matematis pada materi FPB dan KPK di SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta.  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan R&D 

(Research and Development). Prosedur penyusunan produk instrumen penilaian 

disposisi matematis pada materi FPB dan KPK ini menggunakan tahap 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (development) dan 

penyebarluasan (dessiminate). Produk instrumen penilaian disposisi matematis 

pada materi FPB dan KPK ini divalidasi oleh ahli materi, ahli evaluasi dan ahli 

instrumen serta diuji cobakan kepada peserta didik kelas 4 SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta.  

Hasil dari penelitian pengembangan instrumen penilaian disposisi 

matematis pada materi FPB dan KPK di SDLB A Yaketunis Yogyakarta sebagai 

berikut: kelayakan produk ditunjukkan dengan koefisien reliabel pada uji joba 

ketiga sudah memenuhi 0,7 sehingga eror datanya sebesar 30%. Kemudian 

menurut para ahli produk ini sudah dikatakan valid.   

 

Kata Kunci: Instrumen Penilaian, Disposisi Matematis, Tunanetra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 tentang 

pendidikan dan kebudayaan telah menyatakan bahwa setiap warga Negara 

berhak mendapatkan pendidikan4 baik anak normal ataupun berkebutuhan 

khusus seperti tunanetra, karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-

beda sehingga pendidikan diharapkan dapat dinikmati oleh setiap warga 

negara.  

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggug jawab.5 Bagi peserta 

didik penyandang disabilitas seharusnya dapat mengembangkan potensinya 

sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional tersebut. 

Potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan menjadi keahlian 

yang handal manakala selalu dievaluasi dan dikembangkan. Evaluasi tidak 

terlepas dari proses penilaian, begitu juga penilaian terhadap anak-anak yang 

berkebutuhan khusus termasuk anak tunanetra. Penilaian ini dilakukan untuk 

                                                 
4Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan Dan Kebudayaan 

, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Tahun 1945, hal 15,  28 Desember 2017. 
5Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tahun 2003, 29 Desember 2017. 
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mengukur dan menilai tingkat pencapaian kurikulum dan keberhasilan proses 

pembelajaran.6 

Penilaian juga dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan 

kelebihan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk memperbaiki kinerja tenaga kependidikan,7 terlebih pendidikan 

indonesia yang masih memiliki berbagai masalah pendidikan. Seperti yang   

dimuat dalam laman dw.com yang mengemukakan bahwa pendidikan 

indonesia masih tertinggal diantara negera-negara ASEAN, bahkan 

dibandingkan negara yang lebih miskin, Indonesia hanya menempati 

peringkat ke 5 di bawah Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan 

Singapura.8 

Even tiga tahunan dengan nama Programme for International Student 

Assessment (PISA) yang diadakan di Paris Prancis tahun 2015, Indonesia 

hanya mampu menempati posisi 63 dari 65 peserta di bidang Matematika, 

masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Thailand yang 

menempati peringkat 55, Vietnam yang menempati perngkat 8 dan Singapura 

yang menempati peringkat 1.9 Hasil ini menandakan bahwa tingkat 

pemahaman matematika di Indonesia masih lemah.  

Survei dari Transparansi internasional yang menyusun peringkat 

korupsi di 180 negara, Indonesia menempati urutan 96 bersama Brazil, 

                                                 
6 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 72 
7Ibid.. 
8 Admin Sosbud www.dw.com, “Rangking Pendidikan Negara-negara Asean”, dalam laman 

http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464 diakses pada tanggal 01 

Maret 2018 
9Angel Gurria, “PISA Result in Focus”, dalam laman https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-

results-in-focus.pdf Hal. 5. diakses pada tanggal 01 Maret 2018 

http://www.dw.com/
http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
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Kolombia, Panama, Peru, Thailand dan Zambia, masih di bawah negara-

negara ASEAN seperti Singapura yang menempati urutan ke 6, Brunei 

Darussalam menempati urutan ke 32, Malaysia menempati urutan ke 62 dan 

Timor Leste menempati urutan ke 91.1 0 Survei ini menunjukkan bahwa 

tingkat sikap moral di Indonesia masih rendah sebagai mana yang 

dikemukakan oleh Kostogiannis Dreher dan Mc Corriston. 

Kostogiannis Dreher dan Mc Corriston mengidentifikasikan empat 

faktor yang mejadi penyebab munculnya korupsi, yaitu; 1) faktor politisi dan 

yudisial, 2) faktor historis, 3) faktor sosial dan budaya, 4) faktor ekonomik. 

Faktor sosial dan budaya pada hakikatnya tekait dengan sikap moral. Orang 

yang memiliki sikap moral yang terpuji cenderung menjauhkan diri dari 

perbuatan-perbuatan  korupsi. Mereka cenderung membuat keputusan dan 

mengimplementasikan program dalam berbagai kegiatan yang cenderung 

menghindarkan dirinya dari perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak 

lain.1 1 Rendahnya pemahaman sikap moral ini  ini dipengarui salah satunya 

oleh rendahnya penilaian, khususnya pada fokus matematika. 

Untuk mempermudah proses penilaian maka dibutuhkan alat ukur 

yang dinamakan alat penilaian (alat evaluasi) atau dikenal juga dengan 

instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ini dikatakan baik apabila dapat 

mengevaluasi dengan hasil yang sesuai dengan keadaan yang dievaluasi.1 2 

                                                 
1 0 Ervan Hardoko, “Indeks Persepsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste”, dalam 

laman https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-

peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste diakses pada tanggal 07 Maret 2018. 
1 1 Junaidi, “Korupsi, Pertumbukan Ekonomi dan Kemiskinan”, Riset Akuntasi dan Keuangan 

Indonesia, Vol. 3. DOI: http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/download/5609/3975 hal. 72. 
1 2 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), hal. 26. 

https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste
https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste
http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/download/5609/3975
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Penyusunan instrumen penilaian sangat penting dalam proses penilaian. 

Sebab tepat tidaknya data yang diperoleh sangat tergantung dengan baik 

tidaknya instrumen penilaian yang digunakan.1 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuni Endaryati 

selaku guru matematika di SLB A Yaketunis Yogyakarta mengatakan bahwa 

instrumen penilaian baku yang diperuntukkan bagi penyandang tunanetra 

tidak tersedia,1 4 begitu juga yang di kemukakan oleh bapak Abdul Adim1 5  

dan bapak Amirudin AL Qodri1 6. Jadi guru sendirilah yang membuat 

instrumen penilaian tersebut.  

Bapak Amiruddin Al Qodri selaku guru kelas SLB N 1 Kulon Progo, 

beliau menambahkan bahwa setiap peserta didik dianggap memiliki 

kemampuan yang berbeda, sehingga satu peserta didik membutuhkan satu 

RPI (Rencana Pembelajaran Individu) dan membutuhkan instrumen penilaian 

yang berbeda baik mata pelajaran Matematika, IPA Bahasa Indonesia 

maupun Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam hal ini pemerintah hanya 

menyediakan kompetensinya selebihnya guru yang lebih berperan.1 7 

Ibu Sri Wahyuni Endaryati menuturkan bahwa instrumen yang dibuat 

tidak sempat untuk diuji secara mendetai, hanya pada even tertentu saja 

seperti ujian nasional. Jadi pengambangan instrumen penilaian ini 

                                                 
1 3 Wayan Nurkancana Dan Sunartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1986), hal. 9. 
1 4 Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni Endaryati, guru matematika  SLB A Yaketunis 

Yogyakarta, di ruang tamu SLB A Yaketunis Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2018. 
1 5 Wawancara dengan bapak Abdul Abidin, guru kelas 4 SLB N 1 Bantul Yogyakarta, di ruang 

media SLB N1 Bantul Yogyakarta, tanggal 01 Februari 2018  di SD SLB N 1 Bantul Yogyakarta 
1 6 Wawancara dengan bapak Amiruddin Al Qodri, guru kelas 4 dan 5 SLB N 1 Kulon Progo, 

di ruang kelas 4 dan 5 SLB N 1 Kulon Progo Yogyakarta, tangal 02 Februari 2018. 
1 7 Wawancara dengan bapak Amiruddin Al Qodri, guru kelas 4 dan 5 SLB N 1 Kulon Progo, 

di ruang kelas 4 dan 5 SLB N 1 Kulon Progo Yogyakarta, tangal 02 Februari 2018. 
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dibutuhkan, guna membantu proses penilaian disana. Berdasarkan wawancara 

dari salah satu siswa (Refli) pemberian evaluasi hanya berupa soal-soal saja. 

Hal ini tentu saja kurang memberikan hasil yang memuaskan khususnya 

dalam sikap peserta didik.1 8  

Ibu Ratna dan ibu Sofia selaku guru kelas 4 dan 3 menuturkan bahwa 

nilai berhitung peserta didik kelas 4 masih kurang. Dikarenakan hanya 1 

peserta didik yang dapat memenuhi KKM yang telah disediakan. Dua peserta 

didik lainnya mengalami kesulitan dalam mencapai KKM.1 9 Hal ini 

menunjukkan kemampuan bermatematika peserta didik masih kurang. 

Kemampuan bermatematika yang baik memiliki lima komponen yang 

saling berhubungan yaitu; memiliki sikap disposisi matematis yang 

bersamaan dengan kompetisi strategis, penalaran adaptif, kelancaran 

prosedural dan pemahaman koseptual.2 0 Sehingga dapat disimpulkan jika 

kemampuan kompetisi strategis, penalaran adaptif, kelancaran prosedural dan 

pemahaman koseptual bagus, tanpa adanya disposisi matematis yang baik, 

maka kemampuan bermatematika peserta didik akan kuarang.  

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maula Amalia 

Maghfuroh yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan Disposisi Matematis Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar 

Kognitif Matematika di Kelas XI MA NU 10 Sukorejo”  yang menyatakan 

                                                 
1 8 Wawancara dengan Refli, siswa kleas 4 SLB A Yaketunis Yogyakarta. Di depan ruang 

kelas 4, tanggal 16 januari 2018. 
1 9 Wawancara dengan ibu Ratna Dyah Astuti, Wali Kelas 4  SLB A Yaketunis Yogyakarta, di 

Ruang Tamu SLB A Yaketunis Yogyakarta, dan dengan ibu Sofia Patriati H, Wali Kelas 3, di Ruang 

Kelas 3 SLB A Yaketunis Yogyakarta, tanggal 21 November 2018. 
2 0 C. Adam Feldaus, “How Mathematical Disposition and Intellectual Development Influence 

Teacher Candidates’ Mathematical Knowledge for Teaching in a Mathematics Course for Elementary 

School Teachers”, Desertasi, Ohio: The Patton College of Education, hal. 43. 
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bahwa pengaruh disposisi matematis terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 31,94%.2 1 Hal ini menunjukkan pentingnya disposisi matematis yang 

baik  dalam pembelajaran matematika.  

SD Yaketunis sebagai penyelenggara pendidikan tunanetra di Kota 

Yogyakarta, memiliki peserta didik kelas empat tiga orang. Dimana satu 

orang mengalami ketunaan total sedangkan dua orang mengalami low vision, 

sehingga pengembangan instrumen ini dikhususkan di SD Yaketunis 

Yogyakarta.  

Dari fenomena-fenomena yang muncul, peneliti berusaha untuk 

mengembangkan instrumen penilaian sikap untuk peserta didik yang 

berkebutuhan khusus yaitu tunanetra pada mata pelajaran Matematika. 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan produk instrumen penilaian sikap 

disposisi matematis pada materi FPB dan KPK di MI/ SD tunanetra? 

2. Seperti apa kelayakan produk instrumen penilaian sikap disposisi 

Matematis pada materi FPB dan KPK di MI/ SD tunanetra? 

C. Tujuan dan Kegunaan Pengembangan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses pengembangan produk instrumen penilaian sikap 

disposisi matematis pada materi FPB dan KPK di MI/ SD tunanetra. 

                                                 
2 1 Maula Amalia Maghfuroh, “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Disposisi Matematis 

Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Kognitif Matematika di Kelas XI MA Nu 10 Sukorejo” Skripsi, 

Semarang: Fakultas Sains dan Teknolog Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
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2. Mengetahui kelayakan produk instrumen penilaian sikap  disposisi 

matematis  pada materi FPB dan KPK di MI/ SD tunanetra. 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah: 

1. Produk yang dikembangkan berupa lembaran instrumen penilaian sikap  

disposisi matematis  pada materi FPB dan KPK SD/ MI tunanetra, yakni 

SLB Yaketunis Yogyakarta  yang berbentuk media cetak ukuran A4. 

2. Instrumen yang dikembangkan berupa instrumen non tes. 

3. Produk yang dihasilkan berupa instrumen penilaian diri. 

E. Asumsi dan Batasan Pengembangan  

1. Menjadi salah satu alat evaluasi guru dalam mengukur sikap disposisi 

peserta didik dalam materi FPB dan KPK SD/ MI tunanetra pada SDLB 

Yaketunis Yogyakarta. 

2. Sebagai alat alternatif guru dalam mengevaluasi hasil belajar matematika 

pada aspek sikap peserta didik. 

3. Adanya instrumen penilaian sikap  disposisi matematis  dalam materi FPB 

dan KPK dapat mempermudah guru dalam mengevaluasi hasil belajar 

peserta didik dari aspek afektif. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

1. Instrumen penilaian sikap disposisi matematis yang dikembangkan hanya 

berupa produk Based Paper. 

2. Pengembangan perangkat insterumen sikap disposisi matematis hanya 

untuk materi FPB dan KPK di SDLB A Yaketunis Yogyakarta. 
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F. Definisi Istilah 

1. Instrumen Penilaian 

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau 

dalam penelitian sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan pengolahan.2 2 Instrumen juga dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan 

tugas untuk mencapai tujuan secara efektif atau efisien. Jadi esensi dari 

instrumen adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah 

sesuatu.2 3 

Penilaian menurut bahasa adalah proses atau cara pemberian 

nilai,2 4 sedangkan menurut istilah penilaian adalah suatu prosedur 

sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan menganalisis serta 

menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan 

kesimpulan terhadap karakteristik seseorang atau objek.2 5 Jadi instrumen 

penilaian atau sering disebut juga dengan alat evaluasi adalah alat yang 

digunakan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi sehingga dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan atau kejadian 

yang sebenanrnya.2 6 

  

                                                 
2 2 Admin kbbi.web.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, dalam laman 

https://kbbi.web.id/instrumen diakses pada tanggal 08 Mei 2018 pukul 14.00. 
2 3 Sitiatava Rizema Putra, Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2013), hal. 107 
2 4Admin Kbbi.web.id “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, dalam Laman 

https://kbbi.kata.web.id/penilaian/ diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 15.00 
2 5Kusaeri Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 

2012), hal. 8. 
2 6Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), hal. 26. 

https://kbbi.web.id/instrumen
https://kbbi.kata.web.id/penilaian/
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2. Disposisi Matematis 

Disposisi matematis dapat diartikan sebagai keinginan, kesadaran, 

dedikasi dan kecenderungan yang kuat pada diri peserta didik untuk 

berfikir dan berbuat secara matematis dengan cara yang positif dengan 

didasarkan pada keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.2 7 Disposisi 

matematis adalah keinginan, kesadaran dan dedikasi yang kuat pada diri 

peserta didik untuk belajar matematika.2 8 Jadi disposisi matematis 

berhubungan dengan seberapa besar pengahargaan peserta didik terhadap 

matematika. 

3. Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa Tunanetra 

Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada penelitian ini adalah 

pendidikan sekolah luar biasa (segregasi) yang dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang menyediakan desain/ setting khusus, seperti kelas khusus, 

sekolah khusus dan sekolah atau lembaga khusus dengan model 

diasramakan. Sekolah model ini sering dikhususkan untuk tunanetra, 

tunarungu, tunagraita dan tunadaksa. Kelemahan dari pendidikan ini 

adalah adanya isolasi yang menghilangkan kesempatan bergabung dengan 

teman sebaya dalam belajar satu sama lain tentang perilaku dan 

keterampilan yang relavan.2 9 Dalam penelitian ini dikhususkan pada 

pendidikan khusus tunanetra. 

                                                 
2 7Ruseffendi dkk, “Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika”, Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol.1, DOI: http://publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/01/Prosiding-15-Januari-

2014.pdf Maret 2018 hal. 206-207. 
2 8Ibid, hal. 482 
2 9Ahmad Solah, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pergunruan Tinggi: 

Studikasus Empat Perguruan Tinggi di Yogyakarta, (Yogyakarta: Lkis, 2016), hal. 39 

http://publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/01/Prosiding-15-Januari-2014.pdf%20Maret%202018
http://publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/01/Prosiding-15-Januari-2014.pdf%20Maret%202018
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BAB. V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Telah dilakukannya pengembangan Instrumen penialian sikap disposisi 

Matematis dalam Materi FPB dan KPK di SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunaakan metode 4D yaitu: 1) Define 

(pendefinisian), disini peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 

melakukan wawancara dengan 3 orang guru dari 3 sekolah yakni SDLB 

A Yaketunis Yogyakarta, SDLB N 1 Bantul dan SDLB N 1 Kulon Progo 

serta melakukan wawancara dengan peserta didik; 2) Design 

(Perancangan) peneliti merancang produk dengan analisis yang ada; 3) 

Develope (pengembangan) peneliti melakukan pengembangan yang 

kemudian divalidasi oleh ahli materi, ahli instrumen dan ahli evaluasi, 

serta melakukan tiga kali uji coba terhadap 3 peserta didik; 4 

2. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tiga validator dihasilkan 

bahwa instrumen penilaian sikap disposisi matematis sudah valid serta 

berdasarkan analisis menggunakan Combach Alpha didapatkan bahwa 

reliabilitas instrumen sudah memenuhi skor lebih dari 0,70, sehingga 

reliabilitas tergolong sedang. Dengan dimikian produk ini memiliki 

tingkat eror sebesar 30%. Hal ini artinya produk instrumen penilaian 

sikap disposisi matematis materi FPB dan KPK layak digunakan sebagai 

instrumen penilaian di MI/ SD. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam melakukan peneltiain ini adalah sebagai berikut :  

1. Uji coba yang memerlukan waktu yang relatif lama.  

2. Sedikitnya percetakan yang dapat mencetak Braille. 

3. Minimnya subek uji coba.  

4. Biaya pengembangan yang besar.  

C. Saran 

Sehubungan dengan  pengembangan Instrumen Penilaian Sikap 

Disposisi Matematis yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar disposisi 

matematis yang dimiliki peserta didik kelas 4 Tunanetra SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta, maka perlu memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal 

diantaranya yaitu:  

1. Saran pemanfaatan  

Produk ini sudah disediakan agar bisa diisi oleh peserta didik 

tunanetra yang tidak memiliki pendamping, dan juga dapat dilakukan 

dengan pengisian oleh pendamping peserta didik.  

2. Saran Produk Lebih Lanjut 

Produk ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh guru yang 

bersangkutan guna mendapatkan lebih baik data yang nantinya 

digunakan dalam menentukan keputusan untuk penilaian sikap disposisi 

matematis peserta didik.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Lapiran 1 (Pedoman Instrumen Penilaian Sikap Disposisi Matematis) 

PEDOMAN PENYUSUNAN INSTRUMEN PENILAIAN  DISPOSISI 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN  DISPOSISI MATEMATIS  DALAM MATERI FPB DAN KPK 

SDLB TUNANETRA 

NO 

R
U

M
U

S
A

N
 

M
A

S
A

L
A

H
 

L
A

N
D

A
S

A
N

 

T
E

O
R

I 

(V
A

R
IA

B
E

L
) 

S
U

B
 

V
A

R
IA

B
E

L
 

IN
D

IK
A

T
O

R
 

B
U

K
T

I 

INSTRUMEN 

WAWANCARA OBSERVASI 
PENILAIAN 

ANTER TEMAN 

1

.

  

Bagai

mana 

proses 

penge

mbang

an 

produk 

instrum

en 

penilai

an Soft 

sklill 

disposi

si 

Disposisi 

matematika 

merupakan bagian 

dari soft skill 

matematika pada 

kompetensi dasar 

sikap sosisal  

matematika. 

Disposisi 

matematika dapat 

diartikan sebagai 

keinginan, 

kesadaran, 

kecenderungan 

a. Keinginan 

b. kesadaran, 

kecenderun

gan,   

c. dedikasi 

yang kuat 

untuk 

berfikir  

 

a. Sama 

dengan 

nomr 2 

minat 

belajar  

b. Sama 

dengan 

nomor 3 

berguna 

dan 

bermanfaat 

c. Sama 

dengan 

nomor 3 
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3 0 Heris Hendriana dkk, Hard Skills dan Soft Skills Matematk Siswa..., Hal. 129. 

matem

atis 

pada 

materi 

FPB 

dan 

KPK di 

SDLB 

Yaketu

nis 

Yogya

karta? 

 

dan dedikasi yang 

kuat untuk 

berfikir dan 

melaksanakan 

kegiatan 

matematik secara 

positif.3 0 

Disposisi 

matematis juga 

dapat diartikan 

sebagai 

keinginan, 

kesadaran, 

dedikasi dan 

kecenderungan 

yang kuat pada 

diri peserta didik 

untuk berfikir dan 

berbuat secara 

matematis dengan 

cara yang positif 

dengan 

didasarkan pada 

keimanan, 

ketaqwaan dan 

akhlak mulia. 

tekun 

mengerjaka

n tugas 
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2

. 

 Menurut 

sumarmo 

disposisi 

matematis 

adalah dedikasi 

peserta didik 

terhadap 

matematika, 

dedikasi ini 

dapat berupa: 

kepercayaan diri 

dalam 

menggunakan 

matematika, 

fleksibilitas 

dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika, 

tekun dalam 

mengerjakan 

tugas 

matematika dan 

mempunyai 

minat belajar dan 

rasa keingin 

tahuan yang 

tinggi terhadap 

Kepercayaa

n diri, 

 

a. Kepercayaa

n peserta 

didik ketika 

melaksanak

an 

pembelajar

an materi 

FPB dan 

KPK.  

b. Kepercayaa

n peserta 

didik ketika 

mengerjaka

n soal FPB 

dan KPK,  

 

 

A

n

g

e

t

 

s

i

k

a

p

 

d

i

s

p

o

s

i

s

i 

a. Saya berani 

bertanya ketika 

saya tidak 

paham dalam 

pembelajaran 

FPB dan 

KPK(+), saya 

takut bertanya 

kepada ibu 

guru saat 

pembeajaran 

sedang 

berlangsung (-) 

b. saya merasa 

bisa 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK dengan 

mudah (+). 

saya merasa 

kesulita dalam 

memahami 

materi FPB dan 

KPK(-) 

 

a. Peserta 

didik 

bertanya 

pada saat 

pembelajara

n 

berlangsung 

(+), peserta 

didik tidak 

bertanya 

pada saat 

pembelajara

n 

berlangsung 

(-) 

b. Peserta 

didik 

mengerjakan 

soal yang 

diberikan 

guru (+), 

peserta didk 

tidak 

mengerjakan 

soal yang 

diberiakan 

guru 

a. Teman saya 

bertanya 

materi FPB 

dan KPK 

kepada guru 

ketika 

pembelajaran 

berlangsung 

(+), teman 

saya tidak 

bertanya 

materi FPB 

dan KPK 

kepada guru 

ketika 

pembelajran 

berlangsung (-) 

b. Teman saya 

mengerjakan 

soal yang 

diberikan guru 

dengan baik 

(+), teman 

saya tidak 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

dengan baik (-
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persoalan  

Matematika 

).  

 fleksibilitas 

dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika 

a. fleksibilitas 

peserta 

didik dalam 

mengerjaka

n soal FPB 

dan KPK 

 

 a. saya mencoba 

berbagai cara 

dalam 

mengerjakan 

soal(+).saya 

hanya 

mencoba 

mengerjakan 

seperti yang 

diberikan ibu 

guru(-). 

a. Peserta 

didik 

menggunaka

n berbagai 

cara dalam 

mengerjakan 

soal yang 

diberikan 

oleh guru 

(+), peserta 

didik 

mengerjakan 

soal-soal 

seperti yang 

diberikan 

ibu guru (-) 

a. Teman saya 

menggunakan 

berbagai cara 

dalam 

mengerjakan 

aoal yang 

diberikan oleh 

guru (+), 

teman saya 

mengerjakan 

soal seperti 

yang diberikan 

guru (-).  

 tekun 

mengerjaka

n tugas 

a. Ketekunan 

peserta 

didik dalam 

mengerjaka

n tugas.  

 a. saya 

mengerjakan 

soal materi 

FPB dan KPK 

tepat 

waktu(+). 

Saya 

mengerjakan 

soal materi 

FPB dan KPK 

jika saya 

a. Peserta 

didik 

mengerjakan 

soal tepat 

waktu (+), 

peserta didik 

mengerjakan 

soal tidak 

tepat waktu 

(-) 

a. Teman saya 

mengerjakan 

soal tepat 

waktu (+), 

teman saya 

mengerjakan 

soal materi 

FPB dan KPK 

tidak tepan 

waktu (-). 
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mau(-).  

 memiliki 

minat 

belajar dan 

rasaingin 

tahu yang 

tinggi 

a. peserta 

didik suka/ 

senang 

ketika  

belajar 

materi FPB 

dan KPK.  

b. Rasa ingin 

tahu peserta 

didik dalam 

materi FPB 

dan KPK 

tinggi.  

 a. Saya 

memperhatika

n guru ketika 

matei FPB 

dan KPK di 

jelaskan (+), 

saya 

mengantuk 

ketika guru 

menjelaskan 

matei FPB 

dan KPK (-).  

b. saya berusaha 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK 

walaupun soal 

tersebut 

sulit(+). Saya 

hanya 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK yang 

saya bisa. (-) 

 

a. peserta didik 

memperhati

kan guru 

ketika 

materi FPB 

dan KPK 

dijelaskan 

(+), peserta 

didik 

mengantuk 

ketika 

materi FPB 

dan KPK 

dijelaskan (-

),  

b. peserta didik 

bertanya 

jika ada soal 

FPB dan 

KPK yang 

tidak bisa 

dikerjakan 

(+), peserta 

didik hanya 

menegrjakan 

soal FPB 

dan KPK 

a. Teman saya 

memperhatika 

guru ketika 

materi FPB 

dan KPK 

dijelasakan 

(+), teman 

saya bermain 

ketika materi 

FPB dan KPK 

dijelasakan (-). 

b.  Teman saya 

bertanya jika 

ada soal FPB 

dan KPK tidak 

bisa dikerjakan 

(+), teman 

saya hanya 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK yang dia 

bisa  
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yang dia 

bisa (-).   

3

.

  

 Disposisi 

matematis 

memiliki 

beberapa 

kecenderungan 

yaitu; 

memandang 

sesuatu yang 

dapat dipahami, 

merasakan 

matematika 

sebagai sesuatu 

yang berguna 

dan bermanfaat, 

meyakini usaha 

yang tekun dan 

ulet dalam 

mempelajari 

matematika akan 

membuahkan 

hasil, dan 

melakukan 

perbuatan pelajar 

dan pekerja 

matematis yang 

efektif 

Mudah/ 

dapat 

dipahami, 

a. Peserta 

didik 

memahami 

materi FPB 

dan KPK 

dengan 

mudah. 

 a. saya rasa 

materi FPB 

dan KPK 

mudah untuk 

dipahami(+), 

Saya merasa 

kesulitan 

untuk 

memahami 

materi FPB 

dan KPK(-).  

a. Peserta 

didik 

mampu 

mengerjakan 

tugas 

dengan baik 

(+), peserta 

didik 

kesulitan 

dalam 

mengerjakan 

soal FPB 

dan KPK (-) 

a. Teman saya 

mampu 

mengerjakan 

tugas materi 

FPB dan KPK 

degan baik(+), 

teman saya 

kesulitan 

dalam 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK dengan 

biak(-).  

 berguna dan 

bermanfaat 

a. peserta 

didik 

mengangga

p berguna 

materi FPB 

dan KPK 

bagi 

dirinya.  

 

 a. setelah 

mempelajari 

materi FPB 

dan KPK saya 

merasaikan 

manfaatnya 

dalam 

kehidupan 

saya(+), saya 

rasa tidak 

merasakan 

adanya 

kegunaan  

a. Peserta 

didik 

mengerti 

manfaat 

mempelajari 

materi FPB 

dan KPK(+), 

peserta didik 

tidak 

mengetahui 

manfaat 

mempelajari 

materi FPB 

a. Teman saya 

mengerti 

manfaat 

pembelajaran 

materi FPB 

dan KPK (+), 

teman saya 

tidak 

mengetahui 

manfaat 

mempelajari 

materi FPB 

dan KPK (-).  
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mempelajari 

mempelajari 

FPB dan KPK 

(-). 

b.  

dan KPK (-

).  

 berusaha 

dengan ulet,   

Sama dengan 

nomer 2 

subvariabel 

ketekunan.  

    

5

. 

 Disposisi 

matematis tidak 

hanya mengacu 

pada sikap tetapi 

kecenderungan 

untuk berfikir 

dan bertindak 

secara positif 

terhadap 

matematika 

sebagai sesuatu 

yang logis dan 

bermanfaat. 

Disposisi 

matematis 

memiliki 

beberapa aspek 

yaitu: 

kepercayaan diri, 

kepercayaan 

diri,  

Sama dengan 

no 2 

kepercayaan 

diri 

    

  fleksibilitas, Sama dengan 

no 2 

flksibilitas  

    

 tekun, Sama dengan 

no 2 tekun 

    

 Tertarik Sama dengan 

no 2 minat  

    

 merefleksik

an, 

a. Peserta 

didik 

mampu 

merenungk

an materi 

FPB dan 

KPK 

 a. Saya mampu 

menemukan 

kesalahan 

dalam 

mengerjakan 

sial FPB dan 

KPK (+), saya 

diberitahu 

a. Peserta 

didik 

mampu 

menemukan 

kesalahan 

yang dia 

kerjakan 

soal FPB 

a. Teman saya 

dapat 

mengerjakan 

soal materi 

FPB dan KPK 

sebelum guru 

memberi tahu 

langakh-
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fleksibilitas, 

kemauan untuk 

tekun, tertarik, 

berkeinginan 

untuk memantau 

dan 

merefleksikan, 

menilai 

penerapan 

matematika dan 

penghargaan 

terhadap peran 

matematika. 

kesalahan 

dalam 

mengerjakan 

soal FPB dan 

KPK dengan 

bantuan orang 

lain (-).  

dan KPK(+), 

peserta didik 

tidak 

bertanya 

kepada guru 

kesalahan 

yang ada 

setelah 

mengerjakan 

materi FPB 

dan KPK (-) 

lanhakahnya 

(+), teman 

saya belum 

bisa 

mengerjakan 

soal sebelum 

diberi tahu 

carnya oleh 

ibu guru(-).   

 Menilai Sama dengan 

no 2 kegunaan 

dan manfaat 

    

6

. 

 Ada beberapa 

indikator 

terhadap 

disposisi 

matematika; a) 

rasa percayadiri 

dalam 

bermatematika, 

pemecahan 

masalah, 

pemberian 

alasan dan 

pengkomunikasi

Percaya 

diri, 

Sama dengan 

nomer2 

subvariabel 

kepercayaan 

diri.  

  

  
  

 Felksibel Sama dengan 

nomer 2 

subvariabel 

felksibel.  

    

 Tekun Sama dengan 

nomer 2 

subvariabel 

ketekunan.  
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 an ide 

matematik, b) 

bersifat fleksibel 

dalam 

menyelidiki ide 

matematis dan 

menggunakan 

alternatif untuk 

memecahkan 

masalah, c) 

tekun dalam 

mengerjakan 

tugas matematis, 

d) mempunyai 

minat, rasaingin 

tahu dan daya 

temu dalam 

mengerjakan 

tugas, e) 

cenderung 

memonitor, 

merefleksi 

penampilan dan 

penalaran 

mereka sendiri, 

f) menilai 

aplikasi 

matematika 

memonitor 

diri sendiri 

a. Peseta didik 

memonitor 

dirinya 

sendiri 

terkait 

materi FPB 

dan KPK 

yang 

dipelajari  

 a. saya 

mempelajari 

kembali 

setelah soal 

FPB dan KPK 

telah 

dikoreksi(+). 

Setelah soal 

FPB dan KPK 

dikoreksi saya 

rasa pelajaran 

sudah 

selesai(-).  

 

a. Peserta 

didik 

mengerjakan 

PR materi 

FPB dan 

KPK  

dengan 

baik(+),  

peserta didik 

tidak 

megerjakan 

PR dari 

rumah (-).  

a. Teman saya 

belajar setelah 

soal FPB dan 

KPK telah 

dikoreksi (+), 

teman saya 

mengerjakan 

PR dari rumah 

(-). 

 Menilai Sama dengan 

nomer 2 

subvariabel 

kegunaan dan 

manfaat. 

    

 memberi 

apresiasi 

a. Peseta didik 

mampu 

memberi 

apresiasi 

terkait 

materi FPB 

dan KPK 

yang 

dipelajari 

 b. Saya merasa 

bangga ketika 

saya dapat 

mengerjakan  

soal  FPB dan 

KPK(+), Saya 

merasa biasa 

saja saat 

mendapat 

a. Peserta 

didik 

bahagia 

dapat 

mengerjakan 

soal FPB 

dan KPK 

dengan baik 

(+), peserta 

a. Teman saya 

bahagia ketia 

bisa 

mengerjakan 

soal materi 

FPB dsn KPK 

dengan baik 

(+), teman 

saya biasa saja 
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dalam situasi 

lain dan 

kehidupan 

sehari-hari, g) 

memberikan 

apresiasi peran 

matematika 

dalam kultur dan 

nilai serta 

sebagai alat dan 

bahasa 

nilai baik 

pada soal 

FPB dan 

KPK(-). 

didk cuek 

(biasa saja) 

saat 

mendapat 

nilai rendah 

(-) 

detika dapat 

mengerjakan 

tugas (-).  
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B. Lampiran 2 (Produk Awal) 

LEMBAR PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar  

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham 

dalam pembelajaran FPB dan KPK(+) 

    

2. saya dapat mengerjakan soal FPB dan KPK 

dengan baik (+). 

    

3. saya takut bertanya kepada ibu guru saat 

pembeajaran materi FPB dan KPK sedang 

berlangsung (-) 

    

4. saya kesulita dalam memahami materi FPB dan 

KPK(-) 

    

5. saya mencoba berbagai cara dalam mengerjakan 

soal materi FPB dan KPK(+). 

    

6. saya dapat mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK tepat waktu(+). 

    

7. saya hanya mencoba mengerjakan soal FPB dan 

KPK seperti yang diberikan oleh ibu guru(-). 

    

8. Saya mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika 

saya mau(-).  

    

9. Saya memperhatikan guru ketika matei FPB dan 

KPK di jelaskan (+). 

    

10. saya tidak puas pada soal FPB dan KPK yang 

dapat saya kerjakan(+). 

    

11. saya mengantuk ketika guru menjelaskan materi 

FPB dan KPK (-). 

    

12. Saya mengerjakan soal FPB dan KPK yang saya 

bisa. (-) 
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13. saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk 

dipahami(+), 

    

14. setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya 

merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya(+), 

    

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK(-). 

    

16. saya tidak tahu kegunaan mempelajari materi 

FPB dan KPK (-). 

    

17. Saya mampu menemukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal FPB dan KPK secara 

mandiri(+),  

    

18. saya mempelajari kembali setelah soal FPB dan 

KPK telah dikoreksi(+). 

    

19. saya diberitahu kesalahan pekerjaan saya ketika 

mengerjakan soal FPB dan KPK dengan bantuan 

orang lain (-) 

    

20. Setelah soal FPB dan KPK dikoreksi saya rasa 

pelajaran sudah selesai(-). 

    

21. Saya merasa bangga ketika saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK(+) 

    

22. Saya merasa biasa saja saat mendapat nilai baik 

pada soal FPB dan KPK(-). 

    

. 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

berlangsung (+), 

    

2. Peserta didik mengerjakan soal yang diberikan 

guru (+), 

    

3. peserta didik tidak bertanya pada saat 

pembelajaran berlangsung (-) 

    

4. peserta didk tidak mengerjakan soal yang 

diberiakan guru (-) 

    

5. Peserta didik menggunakan berbagai cara dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru (+) 

    

6. Peserta didik mengerjakan soal tepat waktu (+),     

7. peserta didik mengerjakan soal-soal seperti yang 

diberikan ibu guru (-) 

    

8. peserta didik mengerjakan soal tidak tepat waktu 

(-) 

    

9. peserta didik memperhatikan guru ketika materi 

FPB dan KPK dijelaskan (+), 

    

10. peserta didik bertanya ketika tidak dapat 

mengerjakan soal materi FPB dan KPK (+), 

    

11. peserta didik mengantuk ketika materi FPB dan 

KPK dijelaskan (-) 

    

12. peserta didik menegrjakan soal FPB dan KPK 

yang dia bisa (-).   

    

13. Peserta didik mampu mengerjakan tugas dengan 

baik (+), 

    

14. Peserta didik mengerti manfaat mempelajari 

materi FPB dan KPK(+), 
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15. peserta didik kesulitan dalam mengerjakan soal 

FPB dan KPK (-) 

    

16. peserta didik tidak mengetahui manfaat 

mempelajari materi FPB dan KPK (-). 

    

17. Peserta didik mampu menemukan kesalahan 

yang dia kerjakan soal FPB dan KPK(+), 

    

18. Peserta didik mengerjakan PR materi FPB dan 

KPK  dengan baik(+),   

    

19. peserta didik tidak bertanya kepada guru 

kesalahan yang ada setelah mengerjakan materi 

FPB dan KPK (-) 

    

20. peserta didik tidak megerjakan PR dari rumah (-).     

21. Peserta didik bahagia dapat mengerjakan soal 

FPB dan KPK dengan baik (+), 

    

22. peserta didk cuek (biasa saja) saat mendapat nilai 

rendah (-) 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :   

.No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Teman saya bertanya materi FPB dan KPK 

kepada guru ketika pembelajaran berlangsung 

(+), 

    

2. Teman saya mengerjakan soal yang diberikan 

guru dengan baik (+) 

    

3. Teman saya tidak bertanya materi FPB dan KPK 

kepada guru ketika pembelajran berlangsung (-) 

    

4. Teman saya tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan baik (-). 

    

5. Teman saya dapat mengerjakan setiap soal yang 

diberia guru (+), 

    

6. Teman saya dapat mengerjakan soal tepat waktu 

(+), 

    

7. Teman saya dapat mengerjakan beberapa soal 

yang diberikan guru (-) 

    

8. Teman saya mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK tidak tepan waktu (-). 

    

9. Teman saya memperhatika guru ketika materi 

FPB dan KPK dijelasakan (+), 

    

10. Teman saya bertanya jika ada soal FPB dan 

KPK tidak bisa dikerjakan (+), 

    

11. Teman saya bermain ketika materi FPB dan 

KPK dijelasakan (-). 

    

12. Teman saya mengerjakan soal FPB dan KPK 

yang dia bisa saja. 
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13. Teman saya mampu mengerjakan tugas materi 

FPB dan KPK degan baik(+), 

    

14. Teman saya mengerti manfaat pembelajaran 

materi FPB dan KPK (+), 

    

15. Teman saya kesulitan dalam mengerjakan soal 

FPB dan KPK dengan biak(-). 

    

16. Teman saya tidak mengetahui manfaat 

mempelajari materi FPB dan KPK (-). 

    

17. Teman saya dapat mengerjakan soal materi FPB 

dan KPK sebelum guru memberi tahu langakh-

lanhakahnya (+), 

    

18. Teman saya belajar setelah soal FPB dan KPK 

telah dikoreksi (+), 

    

19. Teman saya belum bisa mengerjakan soal 

sebelum diberi tahu carnya oleh ibu guru(-).   

    

20. Teman saya mengerjakan PR dari rumah (-).     

21. Teman saya bahagia ketia bisa mengerjakan soal 

materi FPB dsn KPK dengan baik (+) 

    

22. Teman saya biasa saja detika dapat mengerjakan 

tugas (-). 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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C. Lampiran 3 (Hasil Validasi Ahli Instrumen) 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS ISI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No. Aspek Penilaian Skor Penjabaran Penilaian 

1. Pernyataan tidak 

mengandung 

kejadian yang telah 

lewat 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

kejadian yang telah lewat. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

kejadian yang telah lewat. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

kejadian yang telah lewat. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

kejadian yang telah lewat. 

2. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung fakta . 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

fakta. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

fakta. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

fakta. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung 

fakta. 

3. Pernyataan yang 

dibuat memiliki satu 

penafsiran.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu 

penafsiran. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu 

penafsiran. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu 

penafsiran. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu 

penafsiran. 

4. Pernyataan yang 

dibuat sesuai dengan 

materi yang akan 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang 

akan diukur. 
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diukur. S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang 

akan diukur. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang 

akan diukur. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang 

akan diukur. 

5. Pernyataan yang 

dibuat tidak bersifat 

kompleks. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat 

kompleks. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat 

kompleks. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat 

kompleks. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat 

kompleks. 

6. Pernyataan yang 

dibuat dapat 

dimengerti anak sd 

tunanetra . 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

7. Pernyataan yang 

dibuat mengunakan 

bahasa yang mudah 

dibaca. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak 

sd tunanetra. 

8. Pernyataan yang SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 
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dibuat ringkas.  dikembangkan dibuat ringkas. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

9. Pernyataan yang 

dibaut memiliki 

gagasan yang 

lengkap. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki 

gagasan yang lengkap. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki 

gagasan yang lengkap. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki 

gagasan yang lengkap. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki 

gagasan yang lengkap. 

10. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung kata 

universal. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemutakhiran pustaka.  tidak 

mengandung kata universal. 

11. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung kata 

“hanya” , “sekedar” 

dan “semata-mata”. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung 

kata “hanya” , “sekedar” dan “semata-

mata”. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung 

kata “hanya” , “sekedar” dan “semata-

mata”. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung 

kata “hanya” , “sekedar” dan “semata-

mata”. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak mengandung 
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kata “hanya” , “sekedar” dan “semata-

mata”. 

12 Pernyataan yang 

dibuat menggunakan 

kata-kata yang 

dimengerti peserta 

didik SD tunanetra. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-

kata yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-

kata yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-

kata yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan menggunakan kata-

kata yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

13. Pernyataanyang 

dibuat tidak 

menggunakan kata 

negatif ganda. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

14. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung  social 

desirability. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak menggunakan 

kata negatif ganda. 
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D. Lampiran 4 (Bukti Produk Sudah Valid dari Ahli Instrumen) 
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E. Lampiran 5 (Produk Penilaian Setelah Masukan dari Ahli Instrumen) 

LEMBAR PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

2. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Skor  Kriteria  Kriteria penilaian 

4 Sangat setuju 4 kriteria terpenuhi 

3 Setuju  3 kriteria terpenuhi 

2 Tidak setuju  2 kriteria terpenuhi 

1 Sangat tidak setuju 1 kriteria terpenuhi 

. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

No  Pernyataan  STS TS S SS 

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham 

dalam pembelajaran FPB dan KPK. 

    

2. saya dapat mengerjakan soal FPB dan KPK 

yang diberikan guru. 

    

3. saya takut bertanya kepada ibu guru saat 

pembeajaran materi FPB dan KPK sedang 

berlangsung. 

    

4. saya kesulita dalam mengerjakansoal FPB dan 

KPK 

    

5. saya fleksibel dalam mengerjakan soal materi 

FPB dan KPK. 

    

6. saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan 

tekun. 
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7. saya kurang fleksibel mengerjakan soal FPB dan 

KPK seperti yang diberikan oleh ibu guru. 

    

8. Saya mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika 

saya mau.  

    

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada 

matei FPB dan KPK . 

    

10. Rasa ingin tahu saya tinggi padamateri FPB dan 

KPK . 

    

11. saya tidak berminat mempelajari materi FPB 

dan KPK . 

    

12. Saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap 

materi FPB dan KPK.  

    

13. saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk 

dipahami, 

    

14. setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya 

merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya, 

    

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

16. saya tidak tahu kegunaan mempelajari materi 

FPB dan KPK . 

    

17. Saya mampu merefleksikan materi FPB dan 

KPK yang telah saya pelajari,  

    

18. saya mampu memonitor dirisaya mengenai 

materi FPB dan KPK yang telah saya pelajari. 

    

19. Saya tidak mampu merefleksikan materi FPB 

dan KPK yang telah saya pelajari  

    

20. Saya tidakmampu memonitor diri saya 

mengenai materi FPB dan KPK yang telah saya 

pelajari. 

    

21. Saya selalu memberi apresiasi ketika saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK 

    

22. Saya tidak memberi apresiasi pada diri saya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 

    

.Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S = Setuju 

 SS = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Skor  Kriteria  Kriteria penilaian 

4 Sangat setuju 4 kriteria terpenuhi 

3 Setuju  3 kriteria terpenuhi 

2 Tidak setuju  2 kriteria terpenuhi 

1 Sangat tidak setuju 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

. 

No  Pernyataan  STS TS S SS 

1. Teman sayabertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Teman sayatidak bertanya pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung  

    

3. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau. 

    

5. Teman saya memeiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi padamateri FPB dan KPK. 
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6. Teman saya kurang memiliki rasa ingin tahu 

terhadap materi FPB dan KPK.  

    

7. Teman saya selalu memberi apresiasi ketika 

teman saya dapat mengerjakan  soal  FPB dan 

KPK. 

    

8. Teman saya tidak memberi apresiasi pada 

dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB 

dan KPK. 

    

9. Teman sayamemahami materi FPB dan KPK .     

10. Teman saya kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut: 

Skor  Kriteria  Kriteria Penilaian 

4 Sangat setuju 4 kriteria terpenuhi 

3 Setuju  3 kriteria terpenuhi 

2 Tidak setuju  2 kriteria terpenuhi 

1 Sangat tidak setuju 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung , 

    

2. peserta didik tidak bertanya pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung  

    

3. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun , 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau 

    

5. Peserta didik memeiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi padamateri FPB dan KPK 

    

6. Peserta didik kurang memiliki rasa ingin tahu 

terhadap materi FPB dan KPK. .   

    

7. Peserta didikselalu memberi apresiasi ketika     
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Peserta didik dapat mengerjakan  soal  FPB dan 

KPK 

8. Peserta didiktidak memberi apresiasi pada 

dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB 

dan KPK. 

    

9. Peserta didikmemahami materi FPB dan KPK .     

10. Peserta didikkesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN DIRI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan 

meminta penambahan waktu 

1, 3 

 Kepercayaan diri 

diluar 

pembelajaran 

(mengerjakan 

tugas).  

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan 

tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

mudah bosan 

2, 4 

2. Fleksibel dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika 

materi FPB dan 

KPK. 

 Dapat menyelesaikan tugas dengan 

berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan 

yang cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang 

diberikan 

 Menerima hasil tugas yang telah 

diterima 

5, 7 

3. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas 

sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

6, 8 

4. Memiliki minat 

belajar 

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi 

yang dijelasakan. 

9, 11 

 Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan 

tugas 

10, 12 

5. Mudah atau dapat  Dapat melakukan pekerjaan 13, 15 
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dipahami dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di 

depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 

6. Berguna dan 

bermanfaat 

 Merasa beruntung dapat 

mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi 

yang diberikan 

 Termotifasi mempelajari materi 

yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang 

diberikan 

 

14, 16 

7. Merefleksikan   Merenungkan materi yang sudah 

diberikan 

 Menerima kesalahan yang 

dilaukan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahn yang 

diperbuat 

 Melakukan tugas dengan lebih 

baik 

 

17, 19 

8. Memonitor diri 

sendiri 

 Kesadaran dalam mempelajari 

materi atau mengerjakan tugas 

yang diberikan 

 Melihat kembali materi yang sudah 

pernah dijelasakan  

 Menilai mana yang sudah atau 

belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Melakukan kegiatan di atas secara 

teratur 

18, 20 

9.  Memberi apresiasi  Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Menikamati keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai 

dikerjakan.  

21, 22 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN ANTAR TEMAN  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan 

meminta penambahan waktu 

1, 2 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas 

sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

3,4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan 

tugas 

5,6 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat melakukan pekerjaan 

dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di 

depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 

9,10 

5.  Memberi apresiasi  Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Menikamati keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai 

dikerjakan.  

7,8 
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LEMBAR RUBRIK OBSERVASI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan meminta 

penambahan waktu 

1, 2 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas 

sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

3,4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan 

tugas 

5,6 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat melakukan pekerjaan dengan 

tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di depan 

kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 

9,10 

5.  Memberi apresiasi  Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Menikamati keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai 

dikerjakan.  

7,8 
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F. Lampiran 6 (Hasil Uji Coba Terbatas) 

Nisa  

 



 

143 

 

Anas 
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Rina 
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G. Lampiran 7 (Produk Penilaian Setelah Masukan dari Peserta Didik) 

LEMBAR PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan.  

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju ST 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham dalam pembelajaran FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan 

singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan 

menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan 

suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan meminta 

penambahan waktu   
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2. Saya dapat mengerjakan soal atau tugas FPB dan KPK yang diberikan guru. 

Kreiteria Penilaian  : Mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan tidak takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak mudah bosan 

 

3. Saya takut bertanya kepada ibu guru saat pembeajaran materi FPB dan KPK 

sedang berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : bertanya 

Keterangan  :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan 

singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan 

menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan 

suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan meminta 

penambahan waktu 

 

4. Saya kesulita dalam mengerjakan tugas/ Soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : Mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan tidak takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak mudah bosan 
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5. Saya fleksibel dalam mengerjakan soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : fleksibel 

Keterangan  :  

 Dapat menyelesaikan tugas dengan berbagai 

macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan 

mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang diberikan 

 Menerima hasil tugas yang telah diterima 

 

6. Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

 

7. Saya kurang fleksibel mengerjakan soal FPB dan KPK seperti yang diberikan 

oleh ibu guru. 

Kreiteria Penilaian  : Fleksibel 

Keterangan  :  

 Dapat menyelesaikan tugas dengan berbagai 

macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan 

mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang diberikan 

 Menerima hasil tugas yang telah diterima 
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8. Saya mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika saya mau. 

Kreiteria Penilaian  : mau atau tekun 

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

  

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada matei FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : minat belajar yang tinggi 

Keterangan  :  

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi yang 

dijelasakan. 

 

10. Rasa ingin tahu saya tinggi pada materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan tugas 

 

 

 



 

149 

 

11. Saya tidak berminat mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : berminat  

Keterangan  :  

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi yang 

dijelasakan. 

 

12. Saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu  

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan tugas 

 

13. Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk dipahami. 

Kreiteria Penilaian  : dipahami  

Keterangan  :  

 Dapat melakukan pekerjaan dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 
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14. Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya merasakan manfaatnya 

dalam kehidupan saya. 

Kreiteria Penilaian  : manfaat  

Keterangan  :  

 Merasa beruntung dapat mempelajari materi 

yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi yang 

diberikan 

 Termotifasi mempelajari materi yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang diberikan 

 

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan   

Keterangan  :  

 Dapat melakukan pekerjaan dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 

 

16. Saya tidak tahu kegunaan mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kegunaan    

Keterangan  :  

 Merasa beruntung dapat mempelajari materi 

yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi yang 

diberikan 

 Termotifasi mempelajari materi yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang diberikan 
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17. Saya mampu merefleksikan materi FPB dan KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : merefleksikan     

Keterangan  :  

 Merenungkan materi yang sudah diberikan 

 Menerima kesalahan yang dilaukan ketika 

mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahn yang diperbuat 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 

18. Saya mampu memonitor diri saya mengenai materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : memonitor     

Keterangan  :  

 Kesadaran dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Melihat kembali materi yang sudah pernah 

dijelasakan  

 Menilai mana yang sudah atau belum dipahami 

mengenai materi yang sudah diberikan 

 Melakukan kegiatan di atas secara teratur 

19. Saya tidak mampu merefleksikan materi FPB dan KPK yang telah saya 

pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : merefleksikan     

Keterangan  :  

 Merenungkan materi yang sudah diberikan 

 Menerima kesalahan yang dilaukan ketika 

mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahn yang diperbuat 

 Melakukan tugas dengan lebih baik. 
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20. Saya tidak mampu memonitor diri saya mengenai materi FPB dan KPK yang 

telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : memonitor     

Keterangan  :  

 Kesadaran dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Melihat kembali materi yang sudah pernah 

dijelasakan  

 Menilai mana yang sudah atau belum dipahami 

mengenai materi yang sudah diberikan 

 Melakukan kegiatan di atas secara teratur 

21. Saya selalu memberi apresiasi ketika saya dapat mengerjakan  soal  FPB dan 

KPK. 

Kreiteria Penilaian  : apresiasi     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang 

baik 

 Menikamati keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai dikerjakan. 

22. Saya tidak memberi apresiasi pada diri saya, saat mendapat nilai baik pada 

soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : apresiasi     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang 

baik 

 Menikamati keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai dikerjakan. 
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Dalam Braille dapat Dilihat Sebagi Berikut 
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160 

 



 

161 

 



 

162 

 



 

163 

 



 

164 

 



 

165 

 



 

166 
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170 

 

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju ST 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama  penilai  : 

Nama yang dinilai : 

Kelas   :  

Materi    : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal   :  

1. Teman saya bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan 

singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan 

menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan 

suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan meminta 

penambahan waktu   
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2. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 

 

3. Teman saya tidak bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK 

berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : bertanya 

Keterangan  :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan 

singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan 

menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan 

suatu hal  

 Pertanyaan yang dilakukan meminta 

penambahan waktu 

 

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika dia mau atau tekun. 

Kreiteria Penilaian  : mau atau tekun 

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mampu bertahan walaupun tugas sulit 

 Selalu bersemangat  

 Tudah mudah putus asa 
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5. Teman saya memeiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada materi FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan tugas 

 

6. Teman saya selalu memberi apresiasi ketika teman saya dapat mengerjakan  

soal  FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : apresiasi     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang 

baik 

 Menikamati keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai dikerjakan. 

 

7. Teman saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya sampai detail 

 Membantu pekerjaan orang lain 

 Marah jika tidak bisa mengerjakan tugas 

 

 

 



 

173 

 

8. Teman saya tidak memberi apresiasi pada dirinya, saat mendapat nilai baik 

pada soal FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : apresiasi     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang 

baik 

 Menikamati keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas sudah selesai dikerjakan. 

 

9. Teman saya memahami materi FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : memahami  

Keterangan  :  

 Dapat melakukan pekerjaan dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 

 

10. Teman saya kesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : memahami  

Keterangan  :  

 Dapat melakukan pekerjaan dengan tepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu mengerjakan tugas di depan kelas 

 Memahami konsep yang diberikan 
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Dalam Braille dapat Dilihat Sebagi Berikut 
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H. Lampiran 8 (Hasil Uji Coba Pertama)  
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 Rina 
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I. Lampiran 9 (Hasil Tinjauan Guru Matematika SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta)  
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS INSTRUMEN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No. Aspek Penilaian  Skor Penjabaran Penilaian 

1. Kesesuaian 

materi dengan SK 

dan KD. 

 Kelengkapan 

materi yang 

ada dalam 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan sesuai materi yang akan 

dinilai. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan sesuai sesuai materi 

yang akan dinilai. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan sesuai sesuai materi 

yang akan dinilai. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan sesuai sesuai materi 

yang akan dinilai. 

 

 Keluasan 

materi yang 

ada dalam 

soal 

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

luas. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

luas. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

luas. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

luas. 

  

 Kedalaman 

materi yang 

dipakai 

dalam 

pernyataan. 

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

dalam. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

dalam. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

dalam. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memuat materi yang 

dalam. 

2. 

Keakuratan 

materi dalam 

pernyataan yang 

Skor Penjabaran Penilaian 
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dibuat. 

 

 Keakuratan 

konsep 

pernyataan. 

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

konsep yang baik. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

konsep yang baik. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

konsep yang baik. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

konsep yang baik. 

 

 Keakuratan 

istilah-istilah 

dalam 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

 

 Keakuratan 

notasi, 

simbol dan 

ikon dalam 

soal. 

 

SS Jika pernyataan yang dikembangkan 

memiliki notasi, simbol dan ikon yang 

akurat. 

S Jika pernyataan yang dikembangkan 

memiliki notasi dan simbol yang akurat 

namun ikon tidak akurat. 

TS Jika pernyataan yang dikembangkan 

memiliki notasi yang akurat namun 

simbol dan ikon tidak akurat. 

STS Jika pernyataan yang dikembangkan 

tidak memiliki notasi, simbol dan ikon 

yang akurat. 

  Keakuratan 

acuan 

pustaka 

dalam 

pernyataan. 

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

acuan pustaka. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

acuan pustaka. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 
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istilah yang baik. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memiliki keakuratan 

istilah yang baik. 

3. Kemutakhiran 

materi dalam 

soal. 

Skor Penjabaran Penilaian 

  kemutakhira

n materi 

dengan 

perkembanga

n zaman. 

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangkan memiliki kemutakhiran 

materi dengan perkembangan zaman. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan memiliki kemutakhiran 

materi dengan perkembangan zaman. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan memiliki kemutakhiran 

materi dengan perkembangan zaman.. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan memiliki kemutakhiran 

materi dengan perkembangan zaman. 

  kemutakhira

n pustaka 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemutakhiran pustaka.   

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemutakhiran pustaka.   

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemutakhiran pustaka.   

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemutakhiran pustaka.   

4. Hakikat 

kontekstual 
Skor Penjabaran Penilaian 

  Keterkaitan 

antara materi 

dalam 

pernyataan 

dengan 

situasi dunia 

nyata peserta 

didik 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan memiliki keterkaitan 

antara materi dalam pernyataan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan memiliki keterkaitan 

antara materi dalam pernyataan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan memiliki keterkaitan 

antara materi dalam pernyataan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  
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dikembangakan memiliki keterkaitan 

antara materi dalam pernyataan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik. 

  Kemampuan 

mendorong 

peserta didik 

membuat 

hubungan 

antara 

pengetahuan 

yang dimiliki 

peserta didik 

dengan 

penerapan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

san 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemampuan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

san pernyataan. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemampuan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

san pernyataan. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung 

kemampuan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

san pernyataan. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangkan mengandung 

kemampuan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

san pernyataan. 
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J. Lampiran 10 (Hasil Tinjauan Achmad Mukhlasin)  
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS ISI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No. Aspek Penilaian  Skor Penjabaran Penilaian 

1. Pernyataan tidak 

mengandung 

kejadian yang 

telah lewat 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kejadian 

yang telah lewat. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kejadian 

yang telah lewat. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kejadian 

yang telah lewat. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kejadian 

yang telah lewat. 

2. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung 

fakta . 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung fakta. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung fakta. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung fakta. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung fakta. 

3.

  

Pernyataan yang 

dibuat memiliki 

satu penafsiran.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu penafsiran. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu penafsiran. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu penafsiran. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki satu penafsiran. 

4. Pernyataan yang 

dibuat sesuai 

dengan materi 

yang akan diukur. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang akan 

diukur. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang akan 

diukur. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang akan 

diukur. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan sesuai materi yang akan 

diukur. 
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5. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

bersifat 

kompleks. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat kompleks. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat kompleks. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat kompleks. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan tidak bersifat kompleks. 

6. Pernyataan yang 

dibuat dapat 

dimengerti anak 

sd tunanetra . 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

7. Pernyataan yang 

dibuat 

mengunakan 

bahasa yang 

mudah dibaca. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki keakuratan istilah 

yang baik. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dapat dimengerti anak sd 

tunanetra. 

8. Pernyataan yang 

dibuat ringkas.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan dibuat ringkas. 

9. Pernyataan yang 

dibaut memiliki 

gagasan yang 

lengkap. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki gagasan 

yang lengkap. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki gagasan 



 

196 

 

yang lengkap. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki gagasan 

yang lengkap. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan memiliki memiliki gagasan 

yang lengkap. 

10. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung kata 

universal. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangkan tidak mengandung kata 

universal. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

dikembangkan mengandung kemutakhiran 

pustaka.  tidak mengandung kata 

universal. 

11. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung kata 

“hanya” , 

“sekedar” dan 

“semata-mata”. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung kata 

“hanya” , “sekedar” dan “semata-mata”. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung kata 

“hanya” , “sekedar” dan “semata-mata”. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak mengandung kata 

“hanya” , “sekedar” dan “semata-mata”. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak mengandung kata 

“hanya” , “sekedar” dan “semata-mata”. 

12 Pernyataan yang 

dibuat 

menggunakan 

kata-kata yang 

dimengerti 

peserta didik SD 

tunanetra. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-kata 

yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-kata 

yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan menggunakan kata-kata 

yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan menggunakan kata-kata 
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yang dimengerti peserta didik SD 

tunanetra. 

13. Pernyataanyang 

dibuat tidak 

menggunakan 

kata negatif 

ganda. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

14. Pernyataan yang 

dibuat tidak 

mengandung  

social 

desirability. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  

dikembangakan tidak menggunakan kata 

negatif ganda. 
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K. Lampiran 11 (Hasil Tinjauan Sofyan Alvin) 

LEMBAR VALIDASI KUALITAS 

INSTRUMEN PENILAIAN DIRI SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Judul Skripsi  :Pengembangan Instrumen Penilaian Soft Skill Disposisi Matematis  

dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra 

Matapelajaran  : Matematika  

Materi Pokok  : FPB dan KPK 

Kelas   : VI SDLB Tunametra 

Bapak/ Ibu yang terhormat, 

Saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 

ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang “Instrumen Penilaian 

Soft Skill Disposisi Matematis dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra”. 

Lembar validasi kualitas instrumen ini mengadaptasi dari skripsi Maulida Tri 

Oktaviana3 1. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen ini. Atas perhatian dan 

kesediaan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

2. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

3. Kreiteria Penilaian 

 SS = Sangat Sesuai 

 S = Sesuai 

 TS  = Tidak Sesuai 

 STS  = Sangat Tidak Sesuai 

  

                                                 
3 1 Maulida Tri Oktaviana, “Pengembangan Istrumen Penilaian Tes Dan Non Tes Hasil Belajar 

Sisiwa SMA/ MA Kelas XI Semester Genap”, Skripsi, Yogyakarta: Pendidikan Kimia Fakultas Saian 

Dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS INSTRUMEN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No. Aspek Penilaian  Skor Penjabaran Penilaian 

1. Aspek kesesuaian 

penilaian disposisi 

dengan indikator 

yang ada. 

 Kesesuaian antara 

aspek penilaian yang 

dikembangkan 

dengan indikator 

ynag ada dalam kisi-

kisi.  

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangakan sesuai dengan indikator 

yang ada dalam kisi-kisi. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi..  

2. Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter. 

 Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter 

yang diukur. 

SS Jika semua pernyataan sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur 

S Jika ≤ 2 pernyataan yang tidsak sesuai 

dengan nilai karakter yang diukur. 

TS Jika terdapat dapat 3 – 5 pernyataan yang 

 tidak sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur. 

STS Jika terdapat > 5 pernyatan yang tidak 

sesuai dengan nilai karakter yang diukur. 

3. Aspek kebahasaan Skor Penjabaran Penilaian 

  Penggunaan bahasa 

yang komunikatif 

SS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif peserta didik, 

mudah dimengerti dan sesuai dengan ejaan 

yang benar. 

S Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif pesera didik, dan 

mudah dimengerti.  

TS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari dan sesuai dengan 

perkebangan kognitif peserta didik 

STS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari. 

  Penggunaan bahas 

indonesia baku. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku.   

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku. 
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TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

menggunakan bahasa baku. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

mengunakan bahasa baku.  

  Kejelasan kalimat 

dalam setiap 

pernyataan. 

SS Jika pernyataan tidak bermakna ganda, jelas 

dan tidak menggunakan kata kiasan 

S Jika kalimat tidak bermakna ganda dan jelas 

tetapi banyak menggunakan kata kiasan. 

TS Jika kalimat tidak bermakna ganda tetapi 

tidak jelas dan banyak menggunakan kata 

kiasan. 

STS Jika kalimat bermakna ganda, tidak jelas 

dan banyak menggunakan kata kiasan.  

4. Aspek penulisan Skor Penjabaran Penilaian 

  Fungsi penilaian 

dalam setiap 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian 

  Rumusan 

pernyataan.  

SS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumusakan dengan singkat, jelas, dan 

terorganisir dengan baik. 

S Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat dan jelas tetapi 

tidak teroganisir dengan baik. 

TS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat tetapi tidak 

jelas dan tidak terorganisir dengan baik. 

STS Jika dalam instrumen dirumusakan dengan 

panjang lebar, tidak jelas dan tidak 

terorganisisr dengan baik 

  Gagasan dalam 

setiap pernyataan. 

SS Jika 17-22 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap  

S Jika 12-16 pernyataan hanya satu berisi 

gagasan secara lengkap 

TS Jika 7-11 pernyataan hanya berisi satu  

gagasan secara lengkap  

STS Jika 1-6 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap 

  Kebebasan 

instrumen dari 

pernyataan yang 

SS Jika insrumen bebasa dari pernyataan yang 

tidak perlu 

S Jika terdapat ≤ 2 pernyataan yang tidak 
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tidak pasti seperti 

semua, kadang-

kadang dan lain 

sebagainya. 

pasti 

TS Jika terdapat 3-4 pernyataan yang tidak 

pasti 

STS Jika terdapat > 5 pernyataan yang tidak 

pasti. 

5. Aspek penampilan 

dan redaksi. 
Skor Penjabaran Penilaian 

  Kejelasan ukuran 

huruf dan ketepatan 

penggunaan huruf 

kapital 

SS Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman dengan ukuran 12 dan 

menggunakan huruf kapital tepat. 

S Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman ukuran 12, tetapi 

penggunaan huruf tidak tepat. 

TS Jika tulisan jelasa, menggunakan huruf 

Times New Roman < 12 dan penggunaan 

huruf kapitak tidak tepat.  

STS Jika tulisan tidak jelas 

  Penggunaan spasi SS Jika spasai antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu 

renggang, membuat pembaca nyaman dan 

mempunyai fungsi keindahan. 

S Jika spasi antar kalimat dan antar baris tidak 

terlalu rapat atau tidak terlalu renggang dan 

membuat pembaca nyaman. 

TS Jika sapasi antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu rengang 

tetapi tidak membuat pembaca nyaman. 

STS Jika spasi antar kalimat dan antar baris 

terlalu rapat atau terlalu renggang. 

6. Kepraktisan  

 Kemudahan 

penggunaan 

instrumen 

SS Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan, dilaksanakan dan mudah 

dalam pemeriksaannya. 

S Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan dan dilaksanakan tetapi 

tidak mudah dalam pemeriksaannya. 

TS Jika instrumen nontes disposisi metematis 

mudah digunakan tetapi tidak mudah dalam 

pelaksanaanya dan pemeriksaanya 

STS Jika instrumen nontes disosisi matematis 

tidak mudah digunakan, dilaksanakan dan 

diperiksa. 
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L. Lampiran 12 (Hasil Tinjauan Siwi Aminah Pangestu) 

LEMBAR VALIDASI KUALITAS 

INSTRUMEN PENILAIAN DIRI SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Judul Skripsi  :Pengembangan Instrumen Penilaian Soft Skill Disposisi Matematis  

dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra 

Matapelajaran  : Matematika  

Materi Pokok  : FPB dan KPK 

Kelas   : VI SDLB Tunametra 

Bapak/ Ibu yang terhormat, 

Saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 

ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang “Instrumen Penilaian 

Soft Skill Disposisi Matematis dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra”. 

Lembar validasi kualitas instrumen ini mengadaptasi dari skripsi Maulida Tri 

Oktaviana3 2. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen ini. Atas perhatian dan 

kesediaan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

2. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

3. Kreiteria Penilaian 

 SS = Sangat Sesuai 

 S = Sesuai 

 TS  = Tidak Sesuai 

 STS  = Sangat Tidak Sesuai 

  

                                                 
3 2 Maulida Tri Oktaviana, “Pengembangan Istrumen Penilaian Tes Dan Non Tes Hasil Belajar 

Sisiwa SMA/ MA Kelas XI Semester Genap”, Skripsi, Yogyakarta: Pendidikan Kimia Fakultas Saian 

Dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS INSTRUMEN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No. Aspek Penilaian  Skor Penjabaran Penilaian 

1. Aspek kesesuaian 

penilaian disposisi 

dengan indikator 

yang ada. 

 Kesesuaian antara 

aspek penilaian yang 

dikembangkan 

dengan indikator 

ynag ada dalam kisi-

kisi.  

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangakan sesuai dengan indikator 

yang ada dalam kisi-kisi. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi..  

2. Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter. 

 Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter 

yang diukur. 

SS Jika semua pernyataan sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur 

S Jika ≤ 2 pernyataan yang tidsak sesuai 

dengan nilai karakter yang diukur. 

TS Jika terdapat dapat 3 – 5 pernyataan yang 

 tidak sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur. 

STS Jika terdapat > 5 pernyatan yang tidak 

sesuai dengan nilai karakter yang diukur. 

3. Aspek kebahasaan Skor Penjabaran Penilaian 

  Penggunaan bahasa 

yang komunikatif 

SS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif peserta didik, 

mudah dimengerti dan sesuai dengan ejaan 

yang benar. 

S Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif pesera didik, dan 

mudah dimengerti.  

TS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari dan sesuai dengan 

perkebangan kognitif peserta didik 

STS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari. 

  Penggunaan bahas 

indonesia baku. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku.   

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku. 
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TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

menggunakan bahasa baku. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

mengunakan bahasa baku.  

  Kejelasan kalimat 

dalam setiap 

pernyataan. 

SS Jika pernyataan tidak bermakna ganda, jelas 

dan tidak menggunakan kata kiasan 

S Jika kalimat tidak bermakna ganda dan jelas 

tetapi banyak menggunakan kata kiasan. 

TS Jika kalimat tidak bermakna ganda tetapi 

tidak jelas dan banyak menggunakan kata 

kiasan. 

STS Jika kalimat bermakna ganda, tidak jelas 

dan banyak menggunakan kata kiasan.  

4. Aspek penulisan Skor Penjabaran Penilaian 

  Fungsi penilaian 

dalam setiap 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian 

  Rumusan 

pernyataan.  

SS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumusakan dengan singkat, jelas, dan 

terorganisir dengan baik. 

S Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat dan jelas tetapi 

tidak teroganisir dengan baik. 

TS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat tetapi tidak 

jelas dan tidak terorganisir dengan baik. 

STS Jika dalam instrumen dirumusakan dengan 

panjang lebar, tidak jelas dan tidak 

terorganisisr dengan baik 

  Gagasan dalam 

setiap pernyataan. 

SS Jika 17-22 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap  

S Jika 12-16 pernyataan hanya satu berisi 

gagasan secara lengkap 

TS Jika 7-11 pernyataan hanya berisi satu  

gagasan secara lengkap  

STS Jika 1-6 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap 

  Kebebasan 

instrumen dari 

pernyataan yang 

SS Jika insrumen bebasa dari pernyataan yang 

tidak perlu 

S Jika terdapat ≤ 2 pernyataan yang tidak 
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tidak pasti seperti 

semua, kadang-

kadang dan lain 

sebagainya. 

pasti 

TS Jika terdapat 3-4 pernyataan yang tidak 

pasti 

STS Jika terdapat > 5 pernyataan yang tidak 

pasti. 

5. Aspek penampilan 

dan redaksi. 
Skor Penjabaran Penilaian 

  Kejelasan ukuran 

huruf dan ketepatan 

penggunaan huruf 

kapital 

SS Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman dengan ukuran 12 dan 

menggunakan huruf kapital tepat. 

S Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman ukuran 12, tetapi 

penggunaan huruf tidak tepat. 

TS Jika tulisan jelasa, menggunakan huruf 

Times New Roman < 12 dan penggunaan 

huruf kapitak tidak tepat.  

STS Jika tulisan tidak jelas 

  Penggunaan spasi SS Jika spasai antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu 

renggang, membuat pembaca nyaman dan 

mempunyai fungsi keindahan. 

S Jika spasi antar kalimat dan antar baris tidak 

terlalu rapat atau tidak terlalu renggang dan 

membuat pembaca nyaman. 

TS Jika sapasi antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu rengang 

tetapi tidak membuat pembaca nyaman. 

STS Jika spasi antar kalimat dan antar baris 

terlalu rapat atau terlalu renggang. 

6. Kepraktisan  

 Kemudahan 

penggunaan 

instrumen 

SS Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan, dilaksanakan dan mudah 

dalam pemeriksaannya. 

S Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan dan dilaksanakan tetapi 

tidak mudah dalam pemeriksaannya. 

TS Jika instrumen nontes disposisi metematis 

mudah digunakan tetapi tidak mudah dalam 

pelaksanaanya dan pemeriksaanya 

STS Jika instrumen nontes disosisi matematis 

tidak mudah digunakan, dilaksanakan dan 

diperiksa. 
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M. Lampiran 13 (Hasil Validasi Ahli Evaluasi) 

LEMBAR VALIDASI KUALITAS 

INSTRUMEN PENILAIAN DIRI SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Judul Skripsi  :Pengembangan Instrumen Penilaian Soft Skill Disposisi Matematis  

dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra 

Matapelajaran  : Matematika  

Materi Pokok  : FPB dan KPK 

Kelas   : VI SDLB Tunametra 

Bapak/ Ibu yang terhormat, 

Saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 

ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang “Instrumen Penilaian 

Soft Skill Disposisi Matematis dalam Materi FPB dan KPK SDLB Tunanetra”. 

Lembar validasi kualitas instrumen ini mengadaptasi dari skripsi Maulida Tri 

Oktaviana3 3. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen ini. Atas perhatian dan 

kesediaan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

2. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

3. Kreiteria Penilaian 

 SS = Sangat Sesuai 

 S = Sesuai 

 TS  = Tidak Sesuai 

 STS  = Sangat Tidak Sesuai 

 

 

                                                 
3 3 Maulida Tri Oktaviana, “Pengembangan Istrumen Penilaian Tes Dan Non Tes Hasil Belajar 

Sisiwa SMA/ MA Kelas XI Semester Genap”, Skripsi, Yogyakarta: Pendidikan Kimia Fakultas Saian 

Dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN KULAITAS INSTRUMEN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No. Aspek Penilaian  Skor Penjabaran Penilaian 

1. Aspek kesesuaian 

penilaian disposisi 

dengan indikator 

yang ada. 

 Kesesuaian antara 

aspek penilaian yang 

dikembangkan 

dengan indikator 

ynag ada dalam kisi-

kisi.  

SS Jika terdapat 17-22 penilaian yang 

dikembangakan sesuai dengan indikator 

yang ada dalam kisi-kisi. 

S Jika terdapat 12-16 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

TS Jika terdapat 7-11 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi. 

STS Jika terdapat 1-6 penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

ada dalam kisi-kisi..  

2. Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter. 

 Kesesuaian 

pernyataan dengan 

komponen karakter 

yang diukur. 

SS Jika semua pernyataan sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur 

S Jika ≤ 2 pernyataan yang tidsak sesuai 

dengan nilai karakter yang diukur. 

TS Jika terdapat dapat 3 – 5 pernyataan yang 

 tidak sesuai dengan nilai 

karakter yang diukur. 

STS Jika terdapat > 5 pernyatan yang tidak 

sesuai dengan nilai karakter yang diukur. 

3. Aspek kebahasaan Skor Penjabaran Penilaian 

  Penggunaan bahasa 

yang komunikatif 

SS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif peserta didik, 

mudah dimengerti dan sesuai dengan ejaan 

yang benar. 

S Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari, sesuai dengan 

perkembangan kognitif pesera didik, dan 

mudah dimengerti.  

TS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari dan sesuai dengan 

perkebangan kognitif peserta didik 

STS Jika bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa sehari-hari. 

  Penggunaan bahas 

indonesia baku. 

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku.   

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang 

menggunakan bahasa yang baku. 
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TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang 

menggunakan bahasa baku. 

STS Jika terdapat 1-6 pernyataan yang 

mengunakan bahasa baku.  

  Kejelasan kalimat 

dalam setiap 

pernyataan. 

SS Jika pernyataan tidak bermakna ganda, jelas 

dan tidak menggunakan kata kiasan 

S Jika kalimat tidak bermakna ganda dan jelas 

tetapi banyak menggunakan kata kiasan. 

TS Jika kalimat tidak bermakna ganda tetapi 

tidak jelas dan banyak menggunakan kata 

kiasan. 

STS Jika kalimat bermakna ganda, tidak jelas 

dan banyak menggunakan kata kiasan.  

4. Aspek penulisan Skor Penjabaran Penilaian 

  Fungsi penilaian 

dalam setiap 

pernyataan.  

SS Jika terdapat 17-22 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

S Jika terdapat 12-16 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

TS Jika terdapat 7-11 pernyataan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian. 

STS Jika terdapat 1-6 pernytaan yang  dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian 

  Rumusan 

pernyataan.  

SS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumusakan dengan singkat, jelas, dan 

terorganisir dengan baik. 

S Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat dan jelas tetapi 

tidak teroganisir dengan baik. 

TS Jika pernyataan dalam instrumen 

dirumuskan dengan singkat tetapi tidak 

jelas dan tidak terorganisir dengan baik. 

STS Jika dalam instrumen dirumusakan dengan 

panjang lebar, tidak jelas dan tidak 

terorganisisr dengan baik 

  Gagasan dalam 

setiap pernyataan. 

SS Jika 17-22 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap  

S Jika 12-16 pernyataan hanya satu berisi 

gagasan secara lengkap 

TS Jika 7-11 pernyataan hanya berisi satu  

gagasan secara lengkap  

STS Jika 1-6 pernyataan hanya berisi satu 

gagasan secara lengkap 

  Kebebasan 

instrumen dari 

pernyataan yang 

SS Jika insrumen bebasa dari pernyataan yang 

tidak perlu 

S Jika terdapat ≤ 2 pernyataan yang tidak 
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tidak pasti seperti 

semua, kadang-

kadang dan lain 

sebagainya. 

pasti 

TS Jika terdapat 3-4 pernyataan yang tidak 

pasti 

STS Jika terdapat > 5 pernyataan yang tidak 

pasti. 

5. Aspek penampilan 

dan redaksi. 
Skor Penjabaran Penilaian 

  Kejelasan ukuran 

huruf dan ketepatan 

penggunaan huruf 

kapital 

SS Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman dengan ukuran 12 dan 

menggunakan huruf kapital tepat. 

S Jika tulisan jelas, menggunakan huruf 

Times New Roman ukuran 12, tetapi 

penggunaan huruf tidak tepat. 

TS Jika tulisan jelasa, menggunakan huruf 

Times New Roman < 12 dan penggunaan 

huruf kapitak tidak tepat.  

STS Jika tulisan tidak jelas 

  Penggunaan spasi SS Jika spasai antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu 

renggang, membuat pembaca nyaman dan 

mempunyai fungsi keindahan. 

S Jika spasi antar kalimat dan antar baris tidak 

terlalu rapat atau tidak terlalu renggang dan 

membuat pembaca nyaman. 

TS Jika sapasi antar kalimat dan antar baris 

tidak terlalu rapat atau tidak terlalu rengang 

tetapi tidak membuat pembaca nyaman. 

STS Jika spasi antar kalimat dan antar baris 

terlalu rapat atau terlalu renggang. 

6. Kepraktisan  

 Kemudahan 

penggunaan 

instrumen 

SS Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan, dilaksanakan dan mudah 

dalam pemeriksaannya. 

S Jika instrumen nontes disposisi matematis 

mudah digunakan dan dilaksanakan tetapi 

tidak mudah dalam pemeriksaannya. 

TS Jika instrumen nontes disposisi metematis 

mudah digunakan tetapi tidak mudah dalam 

pelaksanaanya dan pemeriksaanya 

STS Jika instrumen nontes disosisi matematis 

tidak mudah digunakan, dilaksanakan dan 

diperiksa. 
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N. Lampiran 14 (Bukti Produk Sudah Valid dari Ahli Evaluasi) 
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O. Lampiran 15 (Produk Lembar Penilaian Setelah Direvisi Berdasarkan 

Masukan dari Teman Sejawat, Guru Matematika SDLB A Yaketunis 

Yogyakarta dan Ahli Evaluasi) 

LEMBAR PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan.  

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham dalam pembelajaran FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut.  
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2. Saya dapat mengerjakan soal atau tugas FPB dan KPK yang diberikan guru. 

Kreiteria Penilaian  : Mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan tidak takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak mudah bosan 

 

3. Saya takut bertanya kepada ibu guru saat pembeajaran materi FPB dan KPK 

sedang berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : Takut bertanya 

Keterangan  :  

 Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

 

4. Saya kesulita dalam mengerjakan tugas/ soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan takut salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun mudah bosan 
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5. Saya fleksibel/ lentur dalam mengerjakan soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : fleksibel/ lentur 

Keterangan  :  

 Dapat menyelesaikan tugas dengan benar atau berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang diberikan 

 Mensyukuri atas apapun hasil yang telah kerjakan 

6. Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

 

7. Saya kurang fleksibel mengerjakan soal FPB dan KPK seperti yang diberikan 

oleh ibu guru. 

Kreiteria Penilaian  : Kurang Fleksibel 

Keterangan  :  

 Tugas tidak selesai tepat waktu 

 Kurang mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan mendadak 

 Lebih suka bermain dari pada mengerjakan tugas 

 Ngeyel3 4 atas penjelasan guru 

 

 

 

                                                 
3 4 Menganggap bahwa dirinya itu benar namun sebenanrnya kurang benar 
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8. Saya malas mengerjakan soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : malas  

Keterangan  :  

 Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

 

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada matei FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : minat belajar yang tinggi 

Keterangan  :  

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi yang dijelasakan. 

 

10. Rasa ingin tahu saya tinggi pada materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu yang tinggi 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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11. Saya tidak berminat mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : tidak berminat  

Keterangan  :  

 Materi tidak bermanfaat untuk dipelajari 

 Menyebalkan 

 Malas 

 Menyerah untuk memahami pelajaran. 

 

12. Saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu kurang 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tuga 

 

13. Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk dipahami. 

Kreiteria Penilaian  : mudah dipahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakan soal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 
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14. Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya merasakan manfaatnya 

dalam kehidupan saya. 

Kreiteria Penilaian  : manfaat  

Keterangan  :  

 Merasa beruntung dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang diberikan 

 

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan memahami materi 

Keterangan  :  

 Melakukan pekerjaan dengan waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang diberikan 

 

16. Saya tidak tahu kegunaan mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : tidak tahu kegunaan materi pelajaran  

Keterangan  :  

 Merasa sia-sia mempelajari materi yang diberikan 

 Biasa saja dalam mempelajari materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam mempelajari materi yang diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang diberikan 
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17. Saya mampu merefleksikan/ merenungkan materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : merefleksikan/ merenungkan     

Keterangan  :  

 Mengingat-ingat materi yang sudah diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang diperbuat ketika mengerjakan soal 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 

 

18. Saya mampu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB dan 

KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : memonitor/ mengontrol     

Keterangan  :  

 Kesadaran atau ketidak terpaksaan dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi yang sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah atau belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman terhadap materi yang belom dipahami  

 

19. Saya tidak mampu merefleksikan/ merenungkan materi FPB dan KPK yang 

telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : tidak mampu merefleksikan/ merenungkan     

Keterangan  :  

 Membiarkan saja materi yang sudah diberikan 

 Tidak mengerti mana kesalahan yang perlu diperbaiki 

 Membiarkan kesalahan yang diperbuat 

 Melakukan tugas dengan biasa saja. 
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20. Saya tidak mampu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB 

dan KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : tidak mampu memonitor/ mengontrol     

Keterangan  :  

 Terpaksa dalam mempelajari materi atau mengerjakan tugas yang 

diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi yang sudah dijelasakan guru  

 Tidak tahu mana yang belom dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 

 

21. Saya selalu memberi apresiasi/ penghargaan ketika saya dapat mengerjakan  

soal  FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : apresiasi/ penghargaan     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 

 

22. Saya tidak memberi apresiasi/ penghargaan pada diri saya, saat mendapat 

nilai baik pada soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : tidak memberi apresiasi/ penghargaan diri    

Keterangan  :  

 Biasa saja ketika mendapat nilai yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah selesai dikerjakan. 
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Dalam Braille dapat Dilihat Sebagi Berikut 
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

. 

Identitas Responden 

Nama  penilai  : 

Nama yang dinilai : 

Kelas   :  

Materi    : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal   :  

1. Teman saya bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut. 
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2. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

 

3. Teman saya tidak bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK 

berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : tidak bertanya 

Keterangan  :  

 Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

 

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika dia mau atau malas. 

Kreiteria Penilaian  : malas 

Keterangan  :  

 Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 
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5. Teman saya memeiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada materi FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 

 

6. Teman saya selalu memberi apresiasi/ penghargaan ketika teman saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : apresiasi/ penghargaan     

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 

 

7. Teman saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu kurang 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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8. Teman saya tidak memberi apresiasi/ penghargaan pada dirinya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : tidak memberi apresiasi/ penghargaan diri    

Keterangan  :  

 Biasa saja ketika mendapat nilai yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah selesai dikerjakan. 

 

9. Teman saya memahami materi FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : memahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakan soal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

 

10. Teman saya kesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan memahami materi 

Keterangan  :  

 Melakukan pekerjaan dengan waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang diberikan 
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Dalam Braille dapat Dilihat Sebagai Berikut 
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LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS TS S SS 

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham 

dalam pembelajaran FPB dan KPK. 

    

2. saya dapat mengerjakan soal FPB dan KPK 

yang diberikan guru. 

    

3. saya takut bertanya kepada ibu guru saat 

pembeajaran materi FPB dan KPK sedang 

berlangsung. 

    

4. saya kesulita dalam mengerjakansoal FPB dan 

KPK 

    

5. saya fleksibel dalam mengerjakan soal materi     
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FPB dan KPK. 

6. saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan 

tekun. 

    

7. saya kurang fleksibel mengerjakan soal FPB dan 

KPK seperti yang diberikan oleh ibu guru. 

    

8. Saya mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika 

saya mau.  

    

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada 

matei FPB dan KPK . 

    

10. Rasa ingin tahu saya tinggi padamateri FPB dan 

KPK . 

    

11. saya tidak berminat mempelajari materi FPB 

dan KPK . 

    

12. Saya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap 

materi FPB dan KPK.  

    

13. saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk 

dipahami, 

    

14. setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya 

merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya, 

    

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

16. saya tidak tahu kegunaan mempelajari materi 

FPB dan KPK . 

    

17. Saya mampu merefleksikan materi FPB dan 

KPK yang telah saya pelajari,  

    

18. saya mampu memonitor dirisaya mengenai 

materi FPB dan KPK yang telah saya pelajari. 

    

19. Saya tidak mampu merefleksikan materi FPB 

dan KPK yang telah saya pelajari  

    

20. Saya tidakmampu memonitor diri saya 

mengenai materi FPB dan KPK yang telah saya 

pelajari. 

    

21. Saya selalu memberi apresiasi ketika saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK 

    

22. Saya tidak memberi apresiasi pada diri saya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 

    

. 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S = Setuju 

 SS = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

. 

No  Pernyataan  STS TS S SS 

1. Teman saya bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Teman saya tidak bertanya pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung  

    

3. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau. 

    

5. Teman saya memeiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi padamateri FPB dan KPK. 

    

6. Teman saya kurang memiliki rasa ingin tahu     
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terhadap materi FPB dan KPK.  

7. Teman sayaselalu memberi apresiasi ketika 

teman saya dapat mengerjakan  soal  FPB dan 

KPK. 

    

8. Teman saya tidak memberi apresiasi pada 

dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB 

dan KPK. 

    

9. Teman saya memahami materi FPB dan KPK .     

10. Teman saya kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

Mengacu pada skala penilaian berikut: 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung , 

    

2. peserta didik tidak bertanya pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung  

    

3. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun , 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau 

    

5. Peserta didik memeiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi padamateri FPB dan KPK 

    

6. Peserta didik kurang memiliki rasa ingin tahu 

terhadap materi FPB dan KPK. .   

    

7. Peserta didikselalu memberi apresiasi ketika     
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Peserta didik dapat mengerjakan  soal  FPB dan 

KPK 

8. Peserta didiktidak memberi apresiasi pada 

dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB 

dan KPK. 

    

9. Peserta didikmemahami materi FPB dan KPK .     

10. Peserta didikkesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju 

 TS = Tidak setuju 

 S  = Setuju 

 SS  = Sangat setuju 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan 

secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut.  

1 

   Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari 

pertanyaan 

3 

 Kepercayaan diri 

diluar 

pembelajaran 

(mengerjakan 

tugas).  

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati-hati dalam mengerjakan 

tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

mudah bosan 

2 

   Mengerjakan tugas dengan takut 

salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun 

mudah bosan 

4 

2. Fleksibel dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika 

materi FPB dan 

KPK. 

 Dapat menyelesaikan tugas 

dengan benar atau berbagai 

macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan 

yang cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang 

diberikan 

 Mensyukuri atas apapun hasil 

5 
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yang telah kerjakan 

   Tugas tidak selesai tepat waktu 

 Kurang mampu mengatasi 

pertanyaan yang cepat dan 

mendadak 

 Lebih suka bermain dari pada 

mengerjakan tugas 

 Ngeyel3 5 atas penjelasan guru 

7 

3. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

6 

   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

8 

4. Memiliki minat 

belajar 

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami 

materi yang dijelasakan 

9 

   Materi tidak bermanfaat untuk 

dipelajari 

 Menyebalkan 

 Malas 

 Menyerah untuk memahami 

pelajaran. 

11 

 Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

10 

   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

12 

5. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

13 

                                                 
3 5 Menganggap bahwa dirinya itu benar namun sebenanrnya kurang benar 
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 Dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut berani memberikan contoh 

kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

15 

6. Berguna dan 

bermanfaat 

 Merasa beruntung dapat 

mempelajari materi yang 

diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari 

materi yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi 

yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang 

diberikan 

14 

   Merasa sia-sia mempelajari 

materi yang diberikan 

 Biasa saja dalam mempelajari 

materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam 

mempelajari materi yang 

diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang 

diberikan 

16 

7. Merefleksikan/ 

merenungkan  

 Mengingat-ingat materi yang 

sudah diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang 

dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang 

diperbuat ketika mengerjakan 

soal 

 Melakukan tugas dengan lebih 

baik 

 

17 

   Membiarkan saja materi yang 

sudah diberikan 

 Tidak mengerti mana kesalahan 

yang perlu diperbaiki 

19 
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 Membiarkan kesalahan yang 

diperbuat 

 Melakukan tugas dengan biasa 

saja. 

 

8. Memonitor/ 

mengontrol diri 

sendiri 

 Kesadaran atau ketidak 

terpaksaan dalam mempelajari 

materi atau mengerjakan tugas 

yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi 

yang sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah 

atau belum dipahami mengenai 

materi yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman 

terhadap materi yang belom 

dipahami  

18 

   Terpaksa dalam mempelajari 

materi atau mengerjakan tugas 

yang diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi 

yang sudah dijelasakan guru  

 Tidak tahu mana yang belom 

dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 

20 

9.  Memberi 

apresiasi/ 

penghargaan 

 Senang atau bangga 

mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

21 

   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

22 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN ANTAR TEMAN  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan 

menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai 

penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun 

mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut. 

1 

   Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu 

hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan 

belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom 

dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan 

tugas 

5 

   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan 

tugas 

7 

4. Mudah atau 

dapat dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan tepat 

dan cepat 

9 
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 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

   Melakukan pekerjaan dengan waktu 

yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada 

teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi 

apresiasi 

 Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah 

selesai dikerjakan. 

6 

   Biasa saja ketika mendapat nilai yang 

baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap keberhasilan 

diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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LEMBAR RUBRIK OBSERVASI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan 

secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut. 

1 

   Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari 

pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

5 
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   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

7 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

9 

   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh 

kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi 

apresiasi 

 Senang atau bangga 

mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

6 

   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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P. Lampiran 16 (Hasil Uji Coba Kedua)  

Anas 
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Rina 
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Nisa 
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Q. Lampiran 17 (Hasil Tinjauan Ridho Hardiansyah) 
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R. Lampiran 18 (Hasil Validasi Ahli Materi) 
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S. Lampiran 19 (Bukti Produk Sudah Valid dari Ahli Materi) 
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T. Lampiran 20 (Produk Lembar Penilaian Setelah  Masukan dari 

Tinjauan Teman Sejawat dan Ahli Materi) 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan.  

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham dalam pembelajaran FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut.  
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2. Sayadapat mengerjakan soal atau tugas FPB dan KPK yang diberikan guru. 

Kreiteria Penilaian  : Mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan tidak takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak mudah bosan 

 

3. Saya takut bertanya kepada ibu guru saat pembeajaran materi FPB dan KPK 

sedang berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : Takut bertanya 

Keterangan  :  

 Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

 

4. Saya kesulita dalam mengerjakantugas/ soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan takut salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun mudah bosan 
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5. Saya fleksibel/ lentur (mencoba dengan berbagai cara) dalam mengerjakan 

soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : fleksibel/ lentur 

Keterangan  :  

 Dapat menyelesaikan tugas dengan benar atau berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang diberikan 

 Mensyukuri atasapapun hasil yang telah kerjakan 

 

6. Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

 

7. Saya kaku dalam mengerjakan soal FPB dan KPK seperti yang diberikan oleh 

ibu guru. 

Kreiteria Penilaian  : kaku 

Keterangan  :  

 Tugas tidak selesai tepat waktu 

 Kurang mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan mendadak 

 Lebih suka bermain dari pada mengerjakan tugas 

 Ngeyel3 6 atas penjelasan guru 

  

                                                 
3 6 Menganggap bahwa dirinya itu benar namun sebenanrnya kurang benar 
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8. Saya malas mengerjakan soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : malas  

Keterangan  :  

 Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

 

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada matei FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : minat belajar yang tinggi 

Keterangan  :  

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi yang dijelasakan. 

 

10. Rasa ingin tahu saya tinggi padamateri FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu yang tinggi 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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11. Saya tidak berminatmempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : tidak berminat  

Keterangan  :  

 Materi tidak bermanfaat untuk dipelajari 

 Menyebalkan 

 Malas 

 Menyerah untuk memahami pelajaran. 

12. Saya merasa cuek/ acuh terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : cuek/ acuh 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna 

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tugas 

13. Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk dipahami. 

Kreiteria Penilaian  : mudah dipahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakansoal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

14. Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya merasakan manfaatnya 

dalam kehidupan saya. 

Kreiteria Penilaian  : manfaat 

Keterangan  :  

 Merasa beruntung dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang diberikan 
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15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan memahami materi 

Keterangan  :  

 Melakukan pekerjaan dengan waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang diberikan 

 

16. Saya rasa percuma mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : percuma 

Keterangan  :  

 Merasa sia-sia mempelajari materi yang diberikan 

 Biasa sajadalam mempelajari materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam mempelajari materi yang diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang diberikan 

 

17. Saya mampu merefleksikan/ merenungkan materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : merefleksikan/ merenungkan 

Keterangan  :  

 Mengingat-ingat materi yang sudah diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang diperbuat ketika mengerjakan soal 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 
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18. Saya mampu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB dan 

KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : memonitor/ mengontrol 

Keterangan  :  

 Kesadaran atau ketidak terpaksaan dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi yang sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah atau belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman terhadap materi yang belom dipahami 

 

19. Saya tidak tahu cara merefleksikan/ merenungkan materi FPB dan KPK yang 

telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : tidak tahu cara merefleksikan/ merenungkan 

Keterangan  :  

 Membiarkan saja materi yang sudah diberikan 

 Tidak mengerti mana kesalahan yang perlu diperbaiki 

 Membiarkan kesalahan yang diperbuat 

 Melakukan tugas dengan biasa saja. 

20. Sayarasa tidak perlu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB 

dan KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : tidak perlu memonitor/ mengontrol 

Keterangan  :  

 Terpaksa dalam mempelajari materi atau mengerjakan tugas yang 

diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi yang sudah dijelasakan guru 

 Tidak tahu mana yang belom dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 
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21. Saya selalu bangga ketika saya dapat mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : bangga 

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 

 

22. Saya mencela pada diri saya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB dan 

KPK. 

Kreiteria Penilaian  : mencela 

Keterangan  :  

 Biasa saja ketika mendapat nilai yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam mempelajari materi  

 Tidak ada sikapterhadap keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupuntugas sudah selesai dikerjakan. 
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Dalam Brile dapat Dilihat Sebagai Berikut 
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302 

 



 

303 

 

  



 

304 

 

 

LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria Penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

. 

Identitas Responden 

Nama  penilai  : 

Nama yang dinilai : 

Kelas   :  

Materi    : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal   :  

1. Teman saya bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut. 
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2. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

3. Teman sayapasif/ diam saja pada saat pembelajaran FPB dan KPK 

berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : pasif/ diam saja 

Keterangan  :  

 Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika dia mau atau malas. 

Kreiteria Penilaian  : malas 

Keterangan  :  

 Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

5. Teman saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi padamateri FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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6. Teman sayaselalu memberi apresiasi/ penghargaan ketika teman saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : apresiasi/ penghargaan 

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 

 

7. Teman saya acuh/ cuek terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : acuh/ cuek 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tugas 

 

8. Teman sayamencela pada dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian  : mencela 

Keterangan  :  

 Biasa saja ketika mendapat nilai yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah selesai dikerjakan. 
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9. Teman sayamemahami materi FPB dan KPK dengan baik.  

Kreiteria Penilaian  : memahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakan soal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

 

10. Teman sayakesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan memahami materi 

Keterangan  :  

 Melakukan pekerjaan dengan waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang diberikan 
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Dalam Braille dapat Dilihat Sebagai Berikut  
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312 
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LEMBAR PENILAIAN DIRI  

 SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham 

dalam pembelajaran FPB dan KPK 

    

2. saya dapat mengerjakan soal FPB dan KPK 

dengan baik . 

    

3. saya takut bertanya kepada ibu guru saat 

pembeajaran materi FPB dan KPK sedang 

berlangsung  

    

4. saya kesulita dalam memahami materi FPB dan 

KPK 

    

5. saya mencoba berbagai cara dalam mengerjakan 

soal(fleksibel) materi FPB dan KPK. 

    

6. Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan 

tekun.. 

    

7. Saya kaku dalam mengerjakan soal FPB dan 

KPK seperti yang diberikan oleh ibu guru. 

    

8. Saya malas mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK.  

    

9. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada 

matei FPB dan KPK 
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10. Rasa ingin tahu saya tinggi pada materi FPB dan 

KPK 

    

11. Saya tidak berminat mempelajari materi FPB dan 

KPK 

    

12. Saya merasa cuek/ acuh terhadap materi FPB dan 

KPK 

    

13. Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk 

dipahami. 

    

14. Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya 

merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya. 

    

15. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

16. Saya rasa percuma mempelajari materi FPB dan 

KPK 

    

17. Saya mampu merefleksikan/ merenungkan materi 

FPB dan KPK yang telah saya pelajari. 

    

18. Saya mampu memonitor/ mengontrol diri saya 

mengenai materi FPB dan KPK yang telah saya 

pelajari. 

    

19. Saya tidak tahu cara merefleksikan/ 

merenungkan materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

    

20. Saya rasa tidak perlu memonitor/ mengontrol diri 

saya mengenai materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

    

21. Saya bangga ketika saya dapat mengerjakan  soal  

FPB dan KPK. 

    

22. Saya mencela pada diri saya, saat mendapat nilai 

baik pada soal FPB dan KPK 

    

. 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan.  

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :   

.  

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

3. Peserta didik pasif/ diam saja pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau atau malas. 

    

5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi pada materi FPB dan KPK. 

    

6. Peserta didik selalu memberi apresiasi/ 

penghargaan ketika Peserta didik dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

    

7. Peserta didik acuh/ cuek terhadap materi FPB 

dan KPK. 

    

8. Peserta didik mencela pada dirinya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 
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9. Peserta didik memahami materi FPB dan KPK 

dengan baik. 

    

10. Peserta didik kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar  

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan.  

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

3. Peserta didik pasif/ diam saja pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau atau malas. 

    

5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi pada materi FPB dan KPK. 

    

6. Peserta didik selalu memberi apresiasi/ 

penghargaan ketika Peserta didik dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

    

7. Peserta didik acuh/ cuek terhadap materi FPB 

dan KPK. 

    

8. Peserta didik mencela pada dirinya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 
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9. Peserta didik memahami materi FPB dan KPK 

dengan baik. 

    

10. Peserta didik kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan pertanyaan 

tersebut.  

1 

 Takut bertanya  Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu 

hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

3 

 Kepercayaan diri 

diluar 

pembelajaran 

(mengerjakan 

tugas).  

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati-hati dalam mengerjakan 

tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

mudah bosan 

2 

 Kesulitan   Mengerjakan tugas dengan takut 

salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun mudah 

bosan 

4 

2. Fleksibel/ lentur 

dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika 

materi FPB dan 

KPK. 

 Dapat menyelesaikan tugas dengan 

benar atau berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang 

cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang 

diberikan 

 Mensyukuri atas apapun hasil yang 

telah kerjakan 

5 

 Kaku   Tugas tidak selesai tepat waktu 

 Kurang mampu mengatasi 

pertanyaan yang cepat dan 

mendadak 

7 
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 Lebih suka bermain dari pada 

mengerjakan tugas 

 Ngeyel3 7 atas penjelasan guru 

3. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan 

belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

6 

 Malas   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

8 

4. Memiliki minat 

belajar 

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi 

yang dijelasakan 

9 

 Tidak memiliki 

minat tinggi 

 Materi tidak bermanfaat untuk 

dipelajari 

 Menyebalkan 

 Malas 

 Menyerah untuk memahami 

pelajaran. 

11 

 Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan 

tugas 

10 

 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

12 

5. Mudah atau 

dapat dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

13 

                                                 
3 7 Menganggap bahwa dirinya itu benar namun sebenanrnya kurang benar 
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 Kesulitan   Melakukan pekerjaan dengan waktu 

yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Takut berani memberikan contoh 

kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

15 

6. Berguna dan 

bermanfaat 

 Merasa beruntung dapat 

mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi 

yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi 

yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang 

diberikan 

14 

 Percuma   Merasa sia-sia mempelajari materi 

yang diberikan 

 Biasa saja dalam mempelajari 

materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam mempelajari 

materi yang diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang 

diberikan 

16 

7. Merefleksikan/ 

merenungkan  

 Mengingat-ingat materi yang sudah 

diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang 

dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang 

diperbuat ketika mengerjakan soal 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 

 

17 

 Tidak tahu cara 

merefleksikan/ 

merenungkan 

 Membiarkan saja materi yang sudah 

diberikan 

 Tidak mengerti mana kesalahan 

yang perlu diperbaiki 

 Membiarkan kesalahan yang 

diperbuat 

 Melakukan tugas dengan biasa saja. 

 

19 

8. Memonitor/ 

mengontrol diri 

sendiri 

 Kesadaran atau ketidak terpaksaan 

dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi yang 

sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah atau 

18 
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belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman terhadap 

materi yang belom dipahami  

 Tidak perlu 

memonitor/ 

mengontrol 

 Terpaksa dalam mempelajari materi 

atau mengerjakan tugas yang 

diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi yang 

sudah dijelasakan guru  

 Tidak tahu mana yang belom 

dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 

20 

9.  Memberi 

apresiasi/ bangga  

 Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

21 

 Mencela  Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

22 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN ANTAR TEMAN  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut. 

1 

 Takut bertanya  Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

 Malas   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

5 

 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

7 
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mengerjakan tugas 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

9 

 Kesulitan   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada 

teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi apresiasi  Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

6 

 Mencela   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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LEMBAR RUBRIK OBSERVASI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan 

secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut. 

1 

 Takut bertanya  Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari 

pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

 Malas   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

5 
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 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

7 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh 

pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

9 

 Kesulitan   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh 

kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi 

apresiasi 

 Senang atau bangga 

mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

6 

 Mencela   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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U. Lampiran 21 (Hasil Uji Coba Ketiga) 

Rina 
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Nisa  
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V. Lampiran 22 (Hasil Uji Coba Penilaian Antar Teman) 

Rina 
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Nisa  
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W. Lampiran 23 (Produk Penilaian Setelah Uji Coba Ketiga) 

ULANGAN HARIAN  

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP  DISPOSISI MATEMATIS  PADA 

MATERI FPB DAN KPK SD/MI TUNANETRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD/ MI TUNANETRA 

YAKETUNIS YOGYAKARTA 

MATERI FPB DAN KPK 

 

MATEMATIKA 

WAKTU MENGERJAKAN SOAL 45 MENIT 
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PRODUK  INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP  DISPOSISI MATEMATIS  

PADA MATERI FPB DAN KPK SD/MI TUNANETRA  

Produk ini berupa instrumen penilaian sikap disposisi matematis  pada 

materi FPB dan KPK SD/MI tunanetra yang digunankan untuk mengukur 

seberapa besar sikap disposisi matematis peserta didik tunanetra. Produk ini berisi 

dua produk yang berbeda. Pertama produk ini diperuntukkkan bagi peserta didik 

yang membutuhkan pendamping.  Produk pertama ini berupa produk instrumen 

penilaian sikap disposisi matematis  pada materi FPB dan KPK SD/MI tunanetra 

dalam bentuk angket tanpa dimodifikasi dan tidak mengguanakan braille. Produk 

ini berisikan 15 pernyataan dalam bentuk kolom yang  disamping kolom 

pernyataan  terdapat kolom tempat untuk mencentang () sesuai keadaan yang 

sebenarnya mengacu pada rubuk yang telah disediaakan. Cara penggunaannya 

adalah pendaping membacakan pernyataan dan rubrik yang telah disediakan 

kemudaian peserta didik merespon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

setelah itu pendamping mencentang () pada kolom yang berada disebelah 

pernyataan sesuai dengan jawaban yang diberikan peserta didik.  

Kedua produk ini berupa produk instrumen penilaian sikap disposisi 

matematis  pada materi FPB dan KPK SD/MI tunanetra dalam bentuk angket 

yang terlah dimodifikasi yang diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak 

membutuhkan pendampingan, sehingga produk ini menggunakan huruf braille. 

Produk ini memuat 14 pernyataan yang  di bawahnya berisikan 4 kriteria 

penilaian. Cara pengisiannya adalah dengan membaca pernyataan dan kriteria 
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penilaiannya terlebih dahulu, kemudian mengisi kode sesuai dengan keriteria yang 

dimiliki peserta didik pada lembar yang kosong yang telah disediakan.  

 Hasil penilaian yang didapat dihitung berdasarkan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Hasil angket yang telah diisi oleh peserta didik.  

2. Hasil tersebut diubah menjadi angka dengan kriteria pada tabel 1 di bawah 

ini:  

Tabel.1 

Aturan Pemberian Skor 

Kriteria  Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

3. Setelah data terkumpul, maka skor setiap item dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: Rata-rata skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

4. Rata-rata skor dinilai dan ditindaklanjuti mengacu pada tabel 2 di bawah:  

Tabel 2 

Kriteria Penilaian dan Tindak Lanjut untuk Peserta Didik 

Nilai Akhir Tindak Lanjut  

>3,25 - 4.00  Maka bernilai A (sikap disposisi matematis materi FPB 

dan KPK sangat tinggi, peserta didik diharapkan untuk 

mempertahankannya) 

>2,50 – 3,25 Maka bernilai B (Sikap disposisi matematis materi FPB 

dan KPK peserta didik baik, guru diharapkan memberi 

motivasi lebih). 

>1,75 – 2,50 Maka bernilai C (sikap disposisi matematis materi FPB 

dan KPK peserta didik kurang baik, guru diharapkan 

memberi perhatian pada peserta didik). 

>1,00 – 1,75  Maka bernilai D (sikap disposisi matematis materi FPB 

dan KPK peserta didik  kurang, guru diharapkan memberi 

pendampingan pada peserta didik supaya konsep 

matematika benar dipahami peserta didik sehingga 
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peserta didik dapat bersemangat dalam belajar pada mata 

pelajaran matematika FPB dan KPK). 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar  

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan.  

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal  :  

1. Saya berani bertanya ketika saya tidak paham dalam pembelajaran FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut.  
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2. Sayadapat mengerjakan soal atau tugas FPB dan KPK yang diberikan guru. 

Kreiteria Penilaian  : Mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan tidak takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati hati dalam mengerjakan tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak mudah bosan 

 

3. Saya kesulita dalam mengerjakantugas/ soal FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan mengerjakan tugas 

Keterangan  :  

 Mengerjakan tugas dengan takut salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun mudah bosan 

 

4. Saya fleksibel/ lentur (mencoba dengan berbagai cara) dalam mengerjakan 

soal materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : fleksibel/ lentur 

Keterangan  :  

 Dapat menyelesaikan tugas dengan benar atau berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang diberikan 

 Mensyukuri atasapapun hasil yang telah kerjakan 
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5. Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

6. Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada matei FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : minat belajar yang tinggi 

Keterangan  :  

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

 Berharap dapat memahami materi yang dijelasakan. 

7. Rasa ingin tahu saya tinggi padamateri FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu yang tinggi 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 

8. Saya merasa cuek/ acuh terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : cuek/ acuh 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna 

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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9. Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk dipahami. 

Kreiteria Penilaian  : mudah dipahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakansoal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

10. Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya merasakan manfaatnya 

dalam kehidupan saya. 

Kreiteria Penilaian  : manfaat 

Keterangan  :  

 Merasa beruntung dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang diberikan 

11. Saya rasa percuma mempelajari materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : percuma 

Keterangan  :  

 Merasa sia-sia mempelajari materi yang diberikan 

 Biasa sajadalam mempelajari materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam mempelajari materi yang diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang diberikan 
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12. Saya mampu merefleksikan/ merenungkan materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : merefleksikan/ merenungkan 

Keterangan  :  

 Mengingat-ingat materi yang sudah diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang diperbuat ketika mengerjakan soal 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 

13. Saya mampu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB dan 

KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : memonitor/ mengontrol 

Keterangan  :  

 Kesadaran atau ketidak terpaksaan dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi yang sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah atau belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman terhadap materi yang belom dipahami 

 

14. Sayarasa tidak perlu memonitor/ mengontrol diri saya mengenai materi FPB 

dan KPK yang telah saya pelajari. 

Kreiteria Penilaian  : tidak perlu memonitor/ mengontrol 

Keterangan  :  

 Terpaksa dalam mempelajari materi atau mengerjakan tugas yang 

diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi yang sudah dijelasakan guru 

 Tidak tahu mana yang belom dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 
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15. Saya selalu bangga ketika saya dapat mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : bangga 

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Tulislah kode kriteria dilembar kerja yang telah disediakan 

Mengacu pada skala penilaian berikut 

Kriteria  Kode  Kriteria Penilaian 

Sangat setuju SS 4 kriteria terpenuhi 

Setuju  S 3 kriteria terpenuhi 

Tidak setuju  TS 2 kriteria terpenuhi 

Sangat tidak setuju STS 1 kriteria terpenuhi 

. 

Identitas Responden 

Nama  penilai  : 

Nama yang dinilai : 

Kelas   :  

Materi    : FPB dan KPK/ Matematika  

Tanggal   :  

1. Teman saya bertanya pada saat pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

Kreiteria Penilaian : Bertanya  

Keterangan   :  

 Pertanyaan yang dilakukan secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan walaupun mungkin peserta didik lain tidak 

membutuhkan pertanyaan tersebut. 
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2. Teman saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan tekun. 

Kreiteria Penilaian  : tekun  

Keterangan  :  

 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

3. Teman sayapasif/ diam saja pada saat pembelajaran FPB dan KPK 

berlangsung. 

Kreiteria Penilaian  : pasif/ diam saja 

Keterangan  :  

 Bertanya dengan berkeringat dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

4. Teman saya  mengerjakan soal materi FPB dan KPK jika dia mau atau malas. 

Kreiteria Penilaian  : malas 

Keterangan  :  

 Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

5. Teman saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi padamateri FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : rasa ingin tahu 

Keterangan  :  

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan tugas 
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6. Teman sayaselalu memberi apresiasi/ penghargaan ketika teman saya dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK.  

Kreiteria Penilaian  : apresiasi/ penghargaan 

Keterangan  :  

 Senang atau bangga mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar sudah selesai dikerjakan. 

 

7. Teman saya acuh/ cuek terhadap materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : acuh/ cuek 

Keterangan  :  

 Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa mengerjakan tugas 

 

8. Teman sayamencela pada dirinya, saat mendapat nilai baik pada soal FPB dan 

KPK.  

Kreiteria Penilaian  : mencela 

Keterangan  :  

 Biasa saja ketika mendapat nilai yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah selesai dikerjakan. 
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9. Teman sayamemahami materi FPB dan KPK dengan baik.  

Kreiteria Penilaian  : memahami  

Keterangan  :  

 Dapat mengerjakan soal dengan tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

 

10. Teman sayakesulitan untuk memahami materi FPB dan KPK. 

Kreiteria Penilaian  : kesulitan memahami materi 

Keterangan  :  

 Melakukan pekerjaan dengan waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang diberikan 
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LEMBAR PENILAIAN DIRI  

 SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan. 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1.  Saya berani bertanya ketika saya tidak paham 

dalam pembelajaran FPB dan KPK 

    

2.  saya dapat mengerjakan soal FPB dan KPK 

dengan baik . 

    

3.  saya kesulita dalam memahami materi FPB dan 

KPK 

    

4.  saya mencoba berbagai cara dalam mengerjakan 

soal(fleksibel) materi FPB dan KPK. 

    

5.  Saya mempelajari materi FPB dan KPK dengan 

tekun.. 

    

6.  Saya memiliki minat belajar yang tinggi pada 

matei FPB dan KPK 

    

7.  Rasa ingin tahu saya tinggi pada materi FPB dan 

KPK 

    

8.  Saya merasa cuek/ acuh terhadap materi FPB dan 

KPK 

    

9.  Saya rasa materi FPB dan KPK mudah untuk 

dipahami. 

    

10.  Setelah mempelajari materi FPB dan KPK, saya     
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merasakan manfaatnya dalam kehidupan saya. 

11.  Saya rasa percuma mempelajari materi FPB dan 

KPK 

    

12.  Saya mampu merefleksikan/ merenungkan materi 

FPB dan KPK yang telah saya pelajari. 

    

13.  Saya mampu memonitor/ mengontrol diri saya 

mengenai materi FPB dan KPK yang telah saya 

pelajari. 

    

14.  Saya rasa tidak perlu memonitor/ mengontrol diri 

saya mengenai materi FPB dan KPK yang telah 

saya pelajari. 

    

15.  Saya bangga ketika saya dapat mengerjakan  soal  

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar 

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan.  

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :   

.  

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

3. Peserta didik pasif/ diam saja pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau atau malas. 

    

5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi pada materi FPB dan KPK. 

    

6. Peserta didik selalu memberi apresiasi/ 

penghargaan ketika Peserta didik dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

    

7. Peserta didik acuh/ cuek terhadap materi FPB 

dan KPK. 

    

8. Peserta didik mencela pada dirinya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 
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9. Peserta didik memahami materi FPB dan KPK 

dengan baik. 

    

10. Peserta didik kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI 

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket 

2. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan benar  

3. Berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengacu 

pada rubrik yang telah disediakan.  

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas  :  

Materi   : Matematika  

Tanggal  :  

 

No  Pernyataan  STS  TS S SS 

1. Peserta didik bertanya pada saat pembelajaran 

FPB dan KPK berlangsung. 

    

2. Peserta didik mempelajari materi FPB dan KPK 

dengan tekun. 

    

3. Peserta didik pasif/ diam saja pada saat 

pembelajaran FPB dan KPK berlangsung. 

    

4. Peserta didik  mengerjakan soal materi FPB dan 

KPK jika dia mau atau malas. 

    

5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi pada materi FPB dan KPK. 

    

6. Peserta didik selalu memberi apresiasi/ 

penghargaan ketika Peserta didik dapat 

mengerjakan  soal  FPB dan KPK. 

    

7. Peserta didik acuh/ cuek terhadap materi FPB 

dan KPK. 

    

8. Peserta didik mencela pada dirinya, saat 

mendapat nilai baik pada soal FPB dan KPK. 
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9. Peserta didik memahami materi FPB dan KPK 

dengan baik. 

    

10. Peserta didik kesulitan untuk memahami materi 

FPB dan KPK. 

    

 

Keterangan:  

 STS = Sangat tidak setuju, bila hanya 1/0 kriteria terpenuhi. 

 TS = Tidak setuju, bila 2 kriteria terpenuhi. 

 S  = Setuju, bila 3 kriteria terpenuhi. 

 SS  = Sangat setuju, bila 4 kriteria terpenuhi.  
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN DIRI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan pertanyaan 

tersebut.  

1 

 Kepercayaan diri 

diluar 

pembelajaran 

(mengerjakan 

tugas).  

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

takut salah 

 Bertanya ketika tidak paham  

 Berhati-hati dalam mengerjakan 

tugas 

 Mengerjakan tugas dengan tidak 

mudah bosan 

2 

 Kesulitan   Mengerjakan tugas dengan takut 

salah 

 Tidak mau bertanya  

 Mengerjakan tugas sebisanya 

 Mengerjakan tugas namun mudah 

bosan 

3 

2. Fleksibel/ lentur 

dalam 

menyelidiki 

gagasan 

matematika 

materi FPB dan 

KPK. 

 Dapat menyelesaikan tugas dengan 

benar atau berbagai macam tipe soal 

 Mampu mengatasi pertanyaan yang 

cepat dan mendadak 

 Tanggap terhadap tugas yang 

diberikan 

 Mensyukuri atas apapun hasil yang 

telah kerjakan 

4 

3. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit dan 

belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

5 

4. Memiliki minat 

belajar 

 Materi baik untuk dipelajari 

 Menyenangkan  

 Bersemangat  

6 
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 Berharap dapat memahami materi 

yang dijelasakan 

 Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa mengerjakan 

tugas 

7 

 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

8 

5. Mudah atau 

dapat dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang diberikan 

9 

6. Berguna dan 

bermanfaat 

 Merasa beruntung dapat 

mempelajari materi yang diberikan 

 Bahagia dapat mempelajari materi 

yang diberikan 

 Termotivasi mempelajari materi 

yang diberikan 

 Senang mempelajari materi yang 

diberikan 

10 

 Percuma   Merasa sia-sia mempelajari materi 

yang diberikan 

 Biasa saja dalam mempelajari 

materi yang diberikan 

 Kurang motivasi dalam mempelajari 

materi yang diberikan 

 Sedih mempelajari materi yang 

diberikan 

11 

7. Merefleksikan/ 

merenungkan  

 Mengingat-ingat materi yang sudah 

diberikan 

 Memperhatikan kesalahan yang 

dilakan ketika mengerjakan tugas 

 Memperbaiki kesalahan yang 

diperbuat ketika mengerjakan soal 

 Melakukan tugas dengan lebih baik 

 

12 
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8. Memonitor/ 

mengontrol diri 

sendiri 

 Kesadaran atau ketidak terpaksaan 

dalam mempelajari materi atau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

 Mempelajari kembali materi yang 

sudah pernah diberikan 

 Membedakan mana yang sudah atau 

belum dipahami mengenai materi 

yang sudah diberikan 

 Memperbaiki pemahaman terhadap 

materi yang belom dipahami  

13 

 Tidak perlu 

memonitor/ 

mengontrol 

 Terpaksa dalam mempelajari materi 

atau mengerjakan tugas yang 

diberikan 

 Merasa cukup terhadap materi yang 

sudah dijelasakan guru  

 Tidak tahu mana yang belom 

dipahami 

 Berat untuk mempelajari kembali 

14 

9.  Memberi 

apresiasi/ bangga  

 Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

15 
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LEMBAR RUBRIK PENILAIAN ANTAR TEMAN  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan secara 

jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut. 

1 

 Takut bertanya  Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

 Malas   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

5 

 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

7 
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mengerjakan tugas 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Mampu memberikan contoh pada 

teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

9 

 Kesulitan   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh kepada 

teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi apresiasi  Senang atau bangga mendapatkan 

nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

6 

 Mencela   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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LEMBAR RUBRIK OBSERVASI  

SIKAP DISPOSISI MATEMATIS 

 

No Kreiteria 

Penilaian  

Keterangan  No Butir 

Pernyataan 

1. Kepercaan diri 

dalam 

pembelajaran 

(bertanya) 

 Pertanyaan yang dilakukan 

secara jelas dan singkat 

 Pertanyaan yang dilakukan 

bertujuan menjelasakan  

 Pertanyaan yang dilakukan 

mengenai penerapan suatu hal  

 Pertanyaan tetap dilakukan 

walaupun mungkin peserta didik 

lain tidak membutuhkan 

pertanyaan tersebut. 

1 

 Takut bertanya  Bertanya dengan berkeringat 

dingin 

 Gemetar ketika bertanya 

 Pasrah jika tidak paham pada 

suatu hal.  

 Berusaha menghindari 

pertanyaan 

3 

2. Tekun 

mengerjakan 

tugas  

 Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas 

 Mengulang soal-soal yang sulit 

dan belum dipahami 

 Selalu bersemangat  

 Tidah mudah putus asa 

2 

 Malas   Malas dalam mengerjakan tugas 

 Menyerah ketika tugas sulit 

 Kurang bersemangat 

 Merasa putus asa 

4 

3. Rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 Tidak mudah puas  

 Bertanya bila ada materi yang 

belom dipahami 

 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

 Kecewa bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

5 
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 Cuek/ acuh   Merasa tidak berguna  

 Tidak mau bertanya  

 Pekerjaan sendiri tidak mudah 

selesai 

 Biasa saja bila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

7 

4. Mudah atau dapat 

dipahami 

 Dapat mengerjakan soal dengan 

tepat dan cepat 

 Dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Mampu memberikan contoh 

pada teman-temannya 

 Memahami konsep yang 

diberikan 

9 

 Kesulitan   Melakukan pekerjaan dengan 

waktu yang lama 

 Tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

 Takut memberikan contoh 

kepada teman-temannya 

 Kurang memahami konsep yang 

diberikan 

10 

5.  Memberi 

apresiasi 

 Senang atau bangga 

mendapatkan nilai yang baik 

 Bangga atas keberhasailan yang 

diperoleh 

 Memuji keberhasilan yang 

diperoleh  

 Bermain jika tugas benar-benar 

sudah selesai dikerjakan. 

6 

 Mencela   Biasa saja ketika mendapat nilai 

yang baik 

 Tidak ada keberhasilan dalam 

mempelajari materi  

 Tidak ada sikap terhadap 

keberhasilan diri yang diperoleh  

 Bermain walaupun tugas sudah 

selesai dikerjakan. 

8 
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X. Lampiran 24 (Foto Rapot Rina Utami)  

Foto Rapot Rina Utami 
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