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ORIENTED STUDENT’S REASONING ABILITY OF MADRASAH  

ALIYAH WITH COOPERATIVE LEARNING MODEL  

TYPE STAD  
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Reasoning is one of math skills that very closely with math itself.  The one should 

note by teacher in developing student’s reasoning ability are teaching materials. 

Therefore, this study aimed to develop the valid, practical, and effective 

mathematical teaching materials terms of student’s reasoning abilities. 

 

The type of this study is research and development (R&D).  The research 

procedure used development models ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Imple-mentation, and Evaluation).  The subjects of this study were 32 students of 

class X MIA, MA Bustanul Ulum Lampung Tengah.  The instrument of this study 

consist of interview guided, validation sheet of teaching materials, questionnaire 

of student responses, and instrument of reasoning abilities.  

 

The results of this research and development were (1) the validity of teaching 

materials terms from aspects of the material has shown the very good criteria 

(3.77 of 4.00) and aspects of the media has shown the good criteria (3.00 of 4.00), 

(2) the practically of teaching materials terms of student responses has shown the 

good criteria (3,11 of 4.00), and (3) the efectiveness of teaching materials terms of 

students' reasoning abilities has shown the good criteria (71.88%.). 
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Penalaran merupakan salah satu keterampilan matematika yang sangat erat 

kaitannya dengan karakteristik matematika itu sendiri.  Salah satu hal yang harus 

diperhatikan guru dalam mengembangkan penalaran siswa adalah bahan ajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 

matematika yang valid, praktis, dan efektif ditinjau dari kemampuan penalaran 

siswa. 

 

Jenis penelitian ini adalah research and development (R&D).  Prosedur penelitian 

menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation).  Subjek penelitian ini adalah 32 siswa kelas X 

MIA, MA Bustanul Ulum Lampung Tengah.  Instrumen penelitian ini terdiri atas 

pedoman wawancara, lembar validasi bahan ajar, angket respon siswa, dan 

instrumen kemampuan penalaran. 

 

Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah (1) validitas bahan ajar memenuhi 

kriteria valid ditinjau dari penilaian aspek materi memenuhi kriteria sangat baik 

(3,77 dari skor maksimal 4,00) dan aspek media memenuhi kriteria baik (3,00 dari 

skor maksimal 4,00), (2) Kepraktisan bahan ajar memenuhi kriteria praktis 

ditinjau dari respon siswa memenuhi kriteria baik (3,11 dari skor maksimal 4,00), 

dan (3) efektivitas bahan ajar ditinjau dari kemampuan penalaran siswa memenuhi 

kriteria baik (71,88%). 

 

Kata kunci:  bahan ajar, kemampuan penalaran, STAD. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERORIENTASI 

PADA KEMAMPUAN PENALARAN SISWA MADRASAH  

ALIYAH DENGAN MODEL PEMBELAJARAN  

KOOPERATIF TIPE STAD 

 

 

 

 

Oleh 
 

DEDI ANDRIANTO 
 

 

Tesis 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

 

Pada 

 

Program Studi Magister Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PEDIDIKAN  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016



 



 



 



 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis bernama Dedi Andrianto, dilahirkan di Roworejo, Kecamatan 

Negerikaton, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 20 Mei 1989, sebagai anak 

kedua dari tiga bersaudara, buah hati Bapak Heri Suryono dan Ibu Suminah. 

Alamat penulis di Jl. Kawista No. 15 Jayasakti, Kecamatan Anak Tuha, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

Penulis telah menempuh jenjang pendidikan dasar di SDN 1 Sidomulyo, masuk 

tahun pelajaran 1995/1996 dan lulus pada tahun pelajaran 2000/2001. Penulis 

melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di SMPN 1 Negerikaton, 

Kabupaten Pesawaran dan lulus pada tahun pelajaran 2003/2004. Penulis 

kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Negerikaton, 

Kabupaten Pesawaran dan lulus pada tahun pelajaran 2006/2007. Penulis terdaftar 

sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bustanul Ulum 

Lampung Tengah dan menyelesaikan studi sarjana pada tahun 2012. Setelah itu, 

penulis terdaftar di program pascasarjana pada Program Studi Magister 

Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Jurusan 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas 

Lampung pada semester ganjil tahun 2014.  

 

 

 

 



 

 

 

 

MOTO 

 

 

 

 

                                  

 

 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang bernalar” 

(QS. Ali Imran:  190) 

 

 

 

 

لَّ ِمْن ثاََلث   ُُلُ إإ نَساُن إنْقََطَع ََعَ َذإ َماَت إلإ  َعْن أ ِِب ُهَرْيَرة )ر( أ نَّ َرُسول هللا .َص. قَاَل: إإ

َجاِريَة  َإو ِعْْل  يُنْتََفُع ِبِه, َإوَوََل  َصاِلح  يَْدُعوَلُ َصَدقَة    

 

 

“Jika manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga 

perkara;  sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shaleh” 

(HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad) 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya ilmiah ini 

sebagai bukti motivasi dan doa-doa mereka.  

 

 

 

Keluargaku di Roworejo;  Kakek Samsyi dan Nenek Bariyah, Ibu Suminah dan 

Bapak Heri Suryono, Kakak Apriyani dan Adik Era Defta Oktavia, 

 

 

 

Keluarga di Jayasakti;  K.H. Syuhudi Mubarok dan Umi Syifa Muslikhah, Bapak 

Marsayid, BA dan Ibu Sholihatun Masturoh, S.Pd.I., Ustadz Husnul Badar dan 

Ibu Husnul Mu’amalah, M.Pd.I, Ustadz Ratno Ghani, MA dan Ibu Siti 

Nurhamidah, S.Pd.I., serta semua guru yang telah mendidik saya, 

 

 

 

Adinda Farida Ariyani, S.Pd. yang telah memberikan motivasi dan doa, 

 

 

 

Almamater tercinta, Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, ungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas 

limpahan Rahmat-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.  Tesis dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berorientasi pada Kemampuan 

Penalaran Siwa Madrasah Aliyah dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD”  merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung.  

 

 

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut memberikan doa, 

bantuan, dukungan, saran, dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis berdoa kepada 

Yang Mahakuasa, semoga semua pihak diberikan kebaikan dan keberkahan. 

Penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua pihak yang 

membantu penulisan tesis ini. 

1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung, 

2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas 

Lampung, 

3. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, sekaligus penguji II dalam ujian tesis 

ini, 



iii 

4. Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing I dalam 

penelitian dan penulisan tesis ini, 

5. Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister 

Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung, sekaligus ahli materi dalam penilaian bahan ajar,  

6. Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku Pembimbing II dalam penelitian dan 

penulisan tesis ini,  

7. Dr. Budi Koestoro, M.Pd., selaku Pembahas dan Penguji I, 

8. Bapak Suharsono, S.M.S., M.Sc., Ph.D., selaku ahli media dalam penilaian 

bahan ajar, 

9. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Magister 

Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung, 

10. Bapak Jumiran, S.H.I.,M.Pd.I., selaku Kepala MA Bustanul Ulum Lampung 

Tengah yang telah memberikan izin penelitian, 

11. Keluargaku, Bapak Heri Suryono, Ibu Suminah, kakakku Apriyani, dan 

adikku Era Defta Oktovia, 

12. Keluarga di Jayasakti, K.H. Syuhudi Mubarok dan Umi Syifa Muslikhah, 

Bapak Marsayid, BA dan Ibu Sholihatun Masturoh, S.Pd.I., Ustadz Husnul 

Badar dan Ibu Husnul Mu’amalah, M.Pd.I, Ustadz Ratno Ghani, MA dan Ibu 

Siti Nurhamidah, S.Pd.I., serta semua guru yang telah mendidik saya, 

13. Adinda Farida Ariyani, S.Pd., yang telah memberikan motivasi dan doanya, 



iv 

14. Ibu Nurul Fitriyah, S.Pd. dan Ibu Desi Tri Handayani Chandra, S.Pd., selaku 

guru matematika di MA Bustanul Ulum serta seluruh siswa kelas X MIA 

yang turut berpartisipasi dalam penelitian, 

15. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014, Program Pascasarjana Magister 

Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung, saya ucapkan terima kasih atas motivasinya selama ini, 

16. Almamaterku, Universitas Lampung, saya ucapkan terima kasih atas fasilitas 

dan wawasan kependidikan yang telah diberikan selama ini,  

17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, waktu, dan 

tenaga dalam penyelesaian tesis ini. 

 

 

Penulis mengharapkan keikhlasan semua pihak atas segala dukungan, bantuan, 

doa, waktu, dan tenaganya.  Penulis menyadari tesis ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan 

penulisan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

Bandar Lampung, 29 November 2016 

 Penulis,  

 

 

Dedi Andrianto 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

PERSEMBAHAN  ..........................................................................................  i 

SANWACANA  ..............................................................................................  ii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  iv 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................   

 

I. PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang Masalah  .................................................................................  1 

 B. Rumusan Masalah  ...........................................................................................  19 

 C. Tujuan Penelitian  ............................................................................................  19 

 D. Manfaat Penelitian  ..........................................................................................  20 

 E. Definisi Operasional  .......................................................................................  21 

II.  LANDASAN TEORI  

 A. Bahan Ajar  ......................................................................................................  

1. Pengertian Bahan Ajar  ...............................................................................  

2. Jenis- Jenis Bahan Ajar  .............................................................................  

3. Fungsi Bahan Ajar  .....................................................................................  

4. Karakteristik Bahan Ajar  ...........................................................................  

5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Bahan Ajar  ...................................................  

6. Kualitas Bahan Ajar ...................................................................................  

23 

23 

25 

27 

29 

32 

33 

 B. Kemampuan Penalaran  ...................................................................................  

1. Pengertian Kemampuan Penalaran  ............................................................  

37 

37 



vi 

2. Penalaran Matematika  ...............................................................................  

3. Jenis-Jenis Penalaran Matematika  .............................................................  

4. Indikator Kemampuan Penalaran Matematika  ..........................................  

40 

42 

46 

 C. Student Teams Achievement Divisions (STAD)  .............................................  

1. Pengertian Student Teams Achievement Divisions (STAD) .......................  

2. Langkah-Langkah Pembelajaran STAD  ....................................................  

3. Cara Pemberian Penghargaan Kelompok STAD .......................................  

48 

48 

50 

53 

 D. Nilai-Nilai Islami  ............................................................................................  

1. Pengertian Nilai-Nilai Islami ......................................................................  

2. Bahan Ajar Matematika Terintegrasi Nilai-Nilai Islami  ...........................  

54 

54 

55 

 E. Penelitian yang Relevan  ..................................................................................  59 

 F. Kerangka Pikir Penelitian  ...............................................................................  61 

III.  METODOLOGI PENELITIAN  

 A. Tempat dan Waktu Penelitian  .........................................................................  64 

 B. Jenis Penelitian ................................................................................................  64 

 C. Prosedur Pengembangan  .................................................................................  

1. Analysis (Tahap Analisis) ....................................................................................  

2. Design (Tahap Perancangan)  .....................................................................  

3. Development (Tahap Pengembangan)  .......................................................  

4. Implementation (Tahap Penerapan)  ...........................................................  

5. Evaluation (Tahap Evaluasi)  .....................................................................  

64 

64 

64 

67 

68 

69 

 D. Subjek Penelitian  ............................................................................................  69 

 E. Instrumen Penelitian  .......................................................................................  

1. Instrumen Analisis Kebutuhan .........................................................................  

2. Instrumen Penilaian Bahan Ajar ....................................................................  

3. Angket Respon Siswa  ................................................................................  

4. Instrumen Kemampuan Penalaran  .............................................................  

69 

70 

70 

72 

73 

 F. Teknik Analisis Data .......................................................................................  

1. Analisis Validitas Bahan Ajar ....................................................................  

81 

81 



vii 

2. Analisis Kepraktisan Bahan Ajar  ..............................................................  

3. Analisis Efektivitas Bahan Ajar  ................................................................  

83 

84 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 A. Hasil Penelitian  ...............................................................................................  

1. Hasil Analisis Pendahuluan ..............................................................................  

2. Hasil Pengembangan Bahan Ajar ...............................................................  

3. Hasil Analisis Validasi Bahan Ajar  ...........................................................  

4. Hasil Analisis Kepraktisan Bahan Ajar  .....................................................  

5. Hasil Analisis Efektivitas Bahan Ajar  .......................................................  

85 

85 

90 

96 

100 

100 

 B. Pembahasan .....................................................................................................  

1. Validitas Bahan Ajar ..........................................................................................  

2. Kepraktisan Bahan Ajar..............................................................................  

3. Efektivitas Bahan Ajar ...............................................................................  

103 

103 

105 

107 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN  

 A. Kesimpulan  .....................................................................................................  

LAMPIRAN  ...................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

   B. Saran ...................................................................................................  113 

 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................

 

114

124 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel  Halaman 

2.1 Sintaks Pembelajaran STAD  ...........................................................................  51 

2.2 Kriteria Nilai Peningkatan Kemampuan Penalaran 52 

3.1 Kriteria Skor Penilaian Bahan Ajar  .................................................................  70 

3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Untuk Ahli Materi ........................  71 

3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Untuk Ahli Media .........................  72 

3.4 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa .......................................................................  73 

3.5 Kisi-Kisi Validasi Intrumesn Kemampuan Penalaran ......................................  74 

3.6 Klasifikasi Koefisien Validitas  ........................................................................  75 

3.7 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas  ....................................................................  76 

3.8 Kriteria Daya Pembeda (DP) ............................................................................  77 

3.9 Kriteria Indeks Kesukaran (IK) ........................................................................  78 

3.10 Validitas Instrumen Kemampuan Penalaran  ...................................................  78 

3.11 Tingkat Kesukaran Instrumen Kemampuan Penalaran  ...................................  79 

3.12 Daya Pembeda Instrumen Kemampuan Penalaran  ..........................................  80 

3.13 Kriteria Peskoran Soal Penalaran .....................................................................  81 

3.14 Kriteria Penilaian Bahan Ajar  .........................................................................  83 

3.15 Skala Penilaian Angket Respon Siswa .............................................................  83 

3.16 Kriteria Penilaian Efektivitas Bahan Ajar  .......................................................  85 



ix 

4.1 Distribusi Materi pada Bahan Ajar  ..................................................................  93 

4.2 Analisis Validasi Ahli Media ...........................................................................  99 

4.3 Analisis Validasi Ahli Materi  ..........................................................................  100 

4.4 Hasil Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar .......................................................  102 

4.5 Hasil Analisis Kemampuan Penalaran .............................................................  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar  Halaman 

1.1 Kutipan Bahan Ajar yang Ada  ......................................................................... 11 

2.1 Kerangka Pikir Penelitian  ................................................................................ 63 

3.1 Persentase Tingkat Kesukaran Soal .................................................................. 80 

4.1 Kutipan Pengantar Materi pada Bahan Ajar ..................................................... 94 

4.2 Kutipan Kemampuan Penalaran  pada Bahan Ajar .......................................... 95 

4.3 Kutipan Tugas-Tugas Kooperatif pada Bahan Ajar ......................................... 96 

4.4 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa  .............................................................. 103 

4.5 Persentase Ketuntasan Indikator Kemampuan Penalaran ................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran  Halaman 

1 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Ahli Materi ...................................  124 

2 Lembar Penilaian Bahan Ajar Ahli Materi .......................................................  125 

3 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Ahli Media ....................................  130 

4 Lembar  Penilaian Bahan Ajar Ahli Media ......................................................  131 

5 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa .......................................................................  136 

6 Lembar Angket Respon Siswa .........................................................................  137 

7 Lembar Validasi Intrumesn Kemampuan Penalaran ........................................  140 

8 Pedoman Wawancara untuk Guru ....................................................................  143 

9 Pedoman Wawancara untuk Siswa ...................................................................  144 

10 Silabus Matematika Wajib Kelas X (Materi Statsitika) ...................................  145 

11 Produk Pengembangan (Bahan Ajar Matematika)  ..........................................  149 

12 Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Penalaran  ...................................................  202 

13 Lembar Instrumen Kemampuan Penalaran  .....................................................  204 

14 Pedoman Penskoran Kemampuan Penalaran ...................................................  210 

15 Hasil Wawancara Kepada Guru .......................................................................  215 

16 Hasil Wawancara Kepada Siswa ......................................................................  218 

17 Data Penilaian Bahan Ajar Ahli Materi ...........................................................  219 

18 Analisis Data Penilaian Bahan Ajar Ahli Materi  ............................................  224 



xii 

19 Data Penilaian Bahan Ajar Ahli Media ............................................................  225 

20 Analisis Data Penilaian Bahan Ajar Ahli Media ..............................................  230 

21 Data Validasi Instrumen Kemampuan Penalaran .............................................  231 

22 Analisis Angket Respon Siswa .........................................................................  234 

23 Analisis Validitas Instrumen Kemampuan Penalaran ......................................  235 

24 Analisis Reliabilitas Instrumen Kemampuan Penalaran ..................................  236 

25 Analisis Indeks Kesukaran Instrumen Kemampuan 

Penalaran ..........................................................................................................  

 

237 

26 Analisis Daya Pembeda Instrumen Kemampuan 

Penalaran ..........................................................................................................  

 

238 

27 Analisis Kemampuan Penalaran Siswa ............................................................  239 

28 Kemampuan Awal Siswa (Pemeringkatan Kelas) ............................................  240 

29 Pembagian Kelompok Kooperatif ....................................................................  241 

30 Surat- Surat Penelitian ......................................................................................  242 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini, keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya 

kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan dari berbagai 

aspek kehidupan.  Pusat Penilaian Pendidikan (2012:  2) memaparkan bahwa 

pendidikan sebagai suatu upaya pengembangan sumber daya manusia.  

Pendidikan yang terencana akan menciptakan proses pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan 

masyarakat. 

  

Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilakukan 

pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fitriyah, 2015:  88).  Pasal 3 dalam undang-

undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pemahaman di atas dikuatkan oleh Syamsul (2012) yang mengemukakan bahwa 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia.  Pernyataan lain dijelaskan oleh Faruq (2013) bahwa mutu sumber 

daya manusia berkorelasi positif dengan mutu pendidikan.  Seperti yang dikatakan 

Mulyasa (2005:  31) bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran 

pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.  

 

Menurut Suharsaputra (2013) masalah sumber daya manusia menjadi hal yang 

sangat dominan dalam proses pendidikan, hal ini berarti bahwa mengelola sumber 

daya manusia merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses 

pendidikan di sekolah.  Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, 

kualitas pendidikan menentukan kualitas masyarakat yang tentunya akan 

menentukan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus 

selalu ditingkatkan agar mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Salah satu standar nasional pendidikan yang sangat penting dalam peningkatan 

kualitas pendidikan adalah standar isi yang secara umum mencakup struktur 

program pendidikan (Pusat Penilaian Pendidikan, 2012: 2).  Struktur program 

pendidikan merupakan bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran karena 

dapat membentuk sistem pembelajaran yang diharapkan berhasil secara maksimal, 

di dalamnya memuat materi yang sedemikian rupa sehingga kemampuan-

kemampuan atau sikap-sikap yang akan ditumbuhkembangkan sesuai dengan 
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tujuan pendidikan nasional. Permendikbud No. 64 Tahun 2013 memaparkan ada 

empat kompetensi inti yang harus dicapai siswa dalam proses pembelajaran. 

Keempat kompetensi inti tersebut terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual, 

kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti 

keterampilan.  

 

Standar isi matematika memuat kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang 

dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari.  Secara eksplisit dalam 

standar isi dinyatakan bahwa pemberian pelajaran matematika dimaksudkan untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.  Buchori (2001:  122) menganggap 

bahwa matematika memiliki peranan strategis untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan suatu masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  Dengan kata lain, matematika merupakan salah satu ilmu 

pengetahuan yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia.  

 

Apriyanti (2014: 1) memaparkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang sangat penting bagi siswa, karena dengan mempelajari matematika siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan baik masa sekarang maupun 

masa yang akan datang.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarmo (2004: 2) yang 

mengemukakan bahwa hakikat pendidikan matematika mempunyai dua arah 

pengembangan, yaitu memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan 

datang.  Oleh karena itu, matematika mempunyai peranan penting untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. 
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Sumber daya manusia yang berkualitas ditunjukkan dengan hasil belajar siswa 

yang optimal. Namun, fakta di lapangan mengidentifikasikan bahwa hasil belajar 

matematika siswa belum optimal.  Fitri (2014) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa hasil belajar matematika sampai sekarang belum mencapai hasil yang 

optimal.  Selain itu, pendapat Zulkardi (Apriyanti, 2014:  1) menyatakan bahwa 

permasalahan kondisi pada pendidikan matematika adalah hasil belajar siswa 

yang kurang memuaskan.  

 

Kurang optimalnya hasil belajar siswa juga dapat dilihat pada salah satu penilaian 

matematika tingkat internasional yang diikuti Indonesia, yaitu Program for 

International Student Assessment (PISA).  Penilaian tersebut merupakan sistem 

ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan.  Pengumpulan data 

PISA diselenggarakan setiap tiga tahun sekali pada siswa berusia 15 tahun yang 

dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi, yaitu membaca 

(literasi) , matematika dan sains.  Indonesia selalu berpartisipasi pada setiap 

penyelenggraan PISA, yaitu tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, dan 2015.  

 

Hasil survei PISA (Indriani, 2016) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat 69 dari 76 negara peserta.  Berdasarkan nilai median, capaian nilai 

matematika siswa Indonesia sebenarnya meningkat 17 poin, dari 386 poin (tahun 

2012) menjadi 403 poin (tahun 2015).  Namun, peningkatan tersebut belum 

mencapai poin ideal yang ditetapkan (500 poin).  Dengan demikian, hasil belajar 

siswa Indonesia masih tergolong rendah.  Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) mengemukakan bahwa 
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informasi mengenai pencapaian ini akan dapat membantu pengambilan kebijakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia.  

 

Hasil belajar matematika tingkat nasional juga masih belum optimal.  Fakta ini 

dapat dilihat pada hasil ujian nasional tahun pelajaran 2014/2015.  Laporan 

Kemendikbud (2015) tentang hasil ujian nasional mata pelajaran matematika 

untuk jenjang SMA/MA negeri dan swasta, program studi IPA yang diikuti oleh 

12.591 sekolah memperoleh rata-rata nilai yang tergolong rendah (59,17).  

Khusus jenis sekolah madrasah aliyah (MA) negeri dan swasta, program studi IPA 

hanya memperoleh rata-rata nilai 55,98 (tergolong rendah).  Dengan demikian, 

rata-rata nilai mata pelajaran matematika MA lebih rendah daripada rata-rata nilai 

matematika tingkat nasional jenjang SMA/MA.  Selain itu, rata-rata nilai ujian 

nasional mata pelajaran matematika di MA Bustanul Ulum Lampung Tengah juga 

masih tergolong rendah (59,35).  

 

Hasil observasi (tanggal 18 Januari 2016) tentang daya serap ujian nasional mata 

pelajaran matematika tahun 2014/2015 pada kemampuan mengolah, menyajikan 

dan menafsirkan data, serta mampu menerapkan dalam pemecahan masalah, 

menunjukkan hasil (1) daya serap siswa MA Bustanul Ulum Lampung Tengah 

adalah 57,78% (tergolong rendah), (2) daya serap siswa skala kabupaten Lampung 

Tengah adalah 56,34% (tergolong rendah), (3) daya serap siswa skala provinsi 

Lampung adalah 50,23% (tergolong rendah), dan (4) daya serap siswa skala 

nasional hanya mencapai 45,46% (tergolong rendah).  Berdasarkan data hasil 

ujian nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa daya serap matematika masih 

rendah, mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional.  Selain itu, nilai 
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matematika merupakan rata-rata nilai mata pelajaran ujian yang paling rendah 

dibandingkan lima mata pelajaran lainnya. 

 

Pusat Penilaian Pendidikan (2015:  4) menyatakan bahwa hasil ujian nasional 

tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan hasil kelulusan, tetapi juga untuk 

pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.  Hasil ujian nasional 

diolah untuk memberikan informasi yang lebih rinci kepada guru, sekolah atau 

dinas pendidikan agar dapat melihat kekurangan atau kesulitan yang dihadapi 

siswa serta menjadi acuan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian 

pembelajaran.   

 

Rendahnya hasil belajar matematika disebabkan karena kemampuan-kemampuan 

matematis siswa masih rendah, terutama kemampuan penalaran siswa.  Penelitian 

Utami (2014:  7) memaparkan bahwa hasil belajar siswa rendah dikarenakan 

rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa. John Locke (Nurjaman, 2014:  

171) berpendapat bahwa kemampuan penalaran siswa akan menentukan hasil 

belajar siswa yang ditunjang oleh lingkungan.  Sejak lama, Sumarmo (1987) telah 

menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap penyelesaian soal matematika 

memerlukan kemampuan penalaran, kurangnya kemampuan penalaran merupakan 

salah satu penyebab siswa tidak mampu menyelesaikan soal matematika dengan 

baik.  Lebih lanjut, Ruseffendi (1991:  234) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika disebabkan 

penggeneralisasian (penalaran) yang tidak tepat.  Pernyataan tersebut didukung 

oleh penelitian Baroody (1993) yang mengatakan bahwa penalaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Penalaran merupakan salah satu keterampilan matematika yang sangat erat 

kaitannya dengan karakteristik matematika itu sendiri.  Hal tersebut sejalan 

dengan Pusat Penilaian Pendidikan (2012:  2) yang memaparkan bahwa 

matematika merupakan ilmu yang mempunyai ciri-ciri khusus, salah satunya 

adalah penalaran dalam matematika yang bersifat deduktif aksiomatis yang 

berkenaan dengan ide-ide, konsep-konsep, dan simbol-simbol yang abstrak serta 

tersusun secara hirarkis.  Matematika bersifat deduktif artinya matematika sebagai 

sarana untuk bernalar secara deduktif.  Umah (2014:  448) memaparkan dalam 

latar belakang penelitiannya bahwa materi matematika dan penalaran merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan, materi matematika dipahami melalui 

penalaran dan penalaran dilatih melalui belajar materi matematika. 

 

Kemampuan penalaran menjadi penting dalam pembelajaran matematika. Hasil 

keputusan National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000:  29) 

menetapkan bahwa kemampuan penalaran (reasoning) merupakan salah satu dari 

lima kemampuan standar yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar 

matematika.  Penalaran juga ditetapkan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

tentang standar isi mata pelajaran matematika, yaitu menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Penalaran 

(Permendikbud No. 64 Tahun 2013) juga merupakan keterampilan pada 

kompetensi inti ke-4, yaitu mengolah, menyajikan dan menalar. Lebih lanjut, 

Boediono dan Kaster (Utami, 2014) mengemukakan bahwa prestasi yang dicapai 

oleh bangsa Jepang karena pendidikan pada mata pelajaran statistika lebih 

menekankan dalam hal penalaran.  
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Hasil wawancara (tanggal 18 Januari 2016) dengan guru matematika MA 

Bustanul Ulum Lampung Tengah menyimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

siswa perlu ditingkatkan.  Guru menyatakan bahwa siswa kesulitan dengan soal-

soal yang menuntut untuk berpikir tinggi, termasuk di dalamnya soal penalaran 

dan siswa cenderung hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang sama 

dengan contoh soal.  Oleh karena itu, kemampuan penalaran siswa perlu 

dikembangkan, karena penalaran berperan penting dalam matematika. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sumarmo (Mukhtar, 2013:  79) bahwa kemampuan 

penalaran dalam pembelajaran matematika perlu dikembangkan karena dapat 

membantu siswa meningkatkan kemampuan dalam matematika, yaitu dari yang 

hanya sekedar mengingat kepada kemampuan pemahaman.  

 

Pengembangan kemampuan penalaran siswa tidak dapat tercapai dengan 

sendirinya tanpa adanya upaya dan fasilitas yang mendukung.  Salah satu fasilitas 

yang mendukung adalah bahan ajar.  Shigeo (2000) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan guru dalam 

mengembangkan penalaran siswa adalah bahan ajar.  Berkaitan dengan bahan 

ajar, Nurkhasanuddin (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tidak 

semua bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, 

dalam hal ini masalah kemampuan penalaran.  Uraian tersebut mengisyaratkan 

bahwa perlu adanya pengembanagn bahan ajar matematika yang mampu 

meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

 

Menurut Belawati (2003:  14) bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki 
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mutu pendidikan.  Pendapat lain dinyatakan Majid (Rohati, 2011:  66) bahwa 

bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau 

kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu.  Pernyataan tersebut setara 

dengan pendapat Ramdani (2012:  50) yang menyatakan bahwa bahan ajar dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam pembelajaran, hal tersebut dikarenakan 

materi dan kegiatan dalam bahan ajar tidak terlepas dari ketentuan kompetensi 

matematika yang diterapkan. 

 

Kualitas bahan ajar yang ada saat ini (Nurkhasanuddin, 2014)  masih berorientasi 

pada hasil akhir siswa setelah menggunakan bahan ajar tersebut tanpa melihat 

proses yang dilaksanakan selama pembelajaran menggunakan bahan ajar.  Dalam 

hal ini, Sriasih (Nurjaya, 2012: 104) menyatakan bahwa melaui bahan ajar 

pembelajar akan memperoleh pengalaman yang berhubungan dengan (1) fakta-

fakta dalam kehidupan, (2) model-model kehidupan, dan (3) simbol-simbol yang 

dipakai dalam kehidupan. 

 

Hasil observasi (tanggal 18 Januari 2016) menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dimiliki siswa dan guru adalah buku teks dari penerbit.  Muslich (2008) 

memaparkan bahwa konteks dan materi yang terdapat dalam buku teks sering 

tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa sasaran.  Sesuai hal ini, 

Prastowo (2011:  18) mengatakan bahwa dalam realitas pendidikan di lapangan, 

masih banyak guru yang menggunakan bahan ajar konvensional tanpa upaya 

merencanakan, menyiapkan dan menyusunnya sendiri, sehingga resikonya sangat 

dimungkinkan jika bahan ajar yang digunakan tidak kontekstual, tidak menarik, 
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monoton, dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.  Berdasarkan uraian tersebut, 

guru perlu menyusun bahan ajar sendiri agar tidak  terjadi resiko seperti di atas. 

 

Setelah dilakukan observasi terhadap bahan ajar yang ada, hasilnya menunjukkan 

bahwa buku teks yang dimiliki siswa belum sesuai dengan Kurikulum 2013, 

karena masih mengacu pada KTSP 2008.  Padahal, distribusi materi pada kedua 

kurikulum tersebut berbeda. Materi statistika pada KTSP 2008 disajikan di kelas 

XI semester ganjil, sedangkan pada Kurikulum 2013, materi statistika disajikan di 

kelas X semester genap dan kelas XI semester ganjil. Setelah dikonfirmasikan 

kepada guru (wawancara, 18 Januari 2016) tentang bahan ajar yang ada, pihak 

sekolah belum menyediakan buku siswa yang sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Sehingga dalam pembelajaran matematika, guru menggunakan referensi lain 

berupa buku teks yang diunduh dari internet. 

 

Berdasarkan kutipan buku teks yang ada, hasil analisis menunjukkan bahwa (1) 

materi masih dijabarkan secara langsung; hal ini belum mencukupi segi variasi 

aktivitas siswa, (2) secara umum penjabaran materi belum memfasilitasi 

kemampuan penalaran siswa, (3) penyajian materi bersifat monoton; tidak disertai 

ilustrasi atau gambar yang dapat mendukung penjabaran materi, (4) penyajian 

materi belum memenuhi karakteristik siswa madrasah aliyah, belum menyertakan 

sikap-sikap yang harus dikembangkan sesuai lingkungan madrasah, (5) materi 

belum memunculkan komunikasi agar siswa memahami konsep tersebut, (6) 

penyajian bahan ajar belum dilengkapi dengan informasi atau refleksi yang dapat 

menguatkan materi pembelajaran, sehingga materi yang disajikan kurang 

bermakna bagi siswa, dan (7) secara keseluruhan warna bahan ajar hanya biru 
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dengan tulisan hitam dan kosakata yang ada dalam bahan ajar tersebut belum 

memotivasi siswa, hal ini kurang menarik perhatian.  Contoh kutipan buku teks 

yang ada dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
 

 

Gambar 1.1 Kutipan Bahan Ajar yang Ada. 

 

 

Berhubungan dengan analisis buku teks, Tarigan (Dahlan, 2015) mengemukakan 

bahwa buku teks yang ideal adalah buku yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu 

(1) mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang melandasi 

konsep-konsep yang digunakan dalam buku teks harus jelas, (2) relevan dengan 
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kurikulum, (3) menarik minat pembaca yang menggunakannya, (4) mampu 

memberi motivasi kepada para pemakainya, (5) dapat menstimulasi aktivitas 

siswa, (6) membuat ilustrasi/gambar/info yang mampu menarik penggunaannya, 

(7) pemahaman harus didahului komunikasi yang tepat, (8) isi menunjang mata 

pelajaran lain, (9) menghargai perbedaan individu, (10) berusaha memantapkan 

nilai yang berlaku dalam masyarakat, (11) mempertimbangkan aspek linguistik 

sesuai dengan kemampuan siswa, (12) menggunakan konsep yang jelas sehingga 

tidak membingungkan siswa, dan (13) mempunyai sudut pandang (point of view) 

yang jelas.  

 

Pendapat lain yang mendukung kriteria di atas adalah Maman (Dahlan, 2015) 

yang menyebutkan terdapat tujuh kriteria dan prinsip yang berlaku dalam 

penulisan buku teks pelajaran, yaitu (1) memiliki landasan sudut pandang yang 

jelas dan mutakhir, (2) berisi materi yang memadai, (3) berisi materi yang disusun 

secara sistematis dan bertahap, (4) berisi materi yang disajikan dengan metode 

dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik membaca buku, (5) 

berisi materi yang mendalam sehingga memungkinkan siswa terbantu dalam 

memecahkan masalah-masalah akademis yang dihadapinya, (6) berisi alat 

evaluasi yang memngkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah 

dicapainya, dan (7) berisi bahan (refleksi) yang memungkinkan siswa memiliki 

kesempatan untuk memantapkan hal yang telah dipelajari. 

 

Bahan ajar yang ada di MA Bustanul Ulum Lampung Tengah belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria ideal bahan ajar.  Dengan demikian, keberadaan bahan ajar 

yang ada menjadi suatu kendala dalam pembelajaran matematika.  Ibrahim (2012) 
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mengemukakan bahwa bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan lingkungan sosial siswa.  Selain itu, Simanjuntak (2013) 

menyatakan bahwa alasan guru perlu mengembangkan bahan ajar diantaranya 

adalah ketersediaan bahan belum sesuai dengan tuntutan kurikulum, belum sesuai 

dengan karakteristik sasaran, dan belum sesuai dengan tuntutan pemecahan 

masalah belajar.  

 

Terdapat kesamaan antara pendapat Ibrahim dengan Simanjutak di atas, yaitu 

keduanya menyarankan bahwa pengembangan bahan ajar harus menyesuaikan 

dengan karakteristik sasaran.  Menurut Multazam (2013) kegiatan 

mengidentifikasi karakteristik siswa dalam pengembangan program pembelajaran 

sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga 

dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan 

pembelajaran.  Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008: 8-9) 

menjelaskan bahwa karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, 

geografis maupun tahapan perkembangan siswa.  Sedangkan Danim (2010: 4) 

menyatakan ada empat hal dominan dari karakteristik siswa, (1) kemampuan 

dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual, (2) latar belakang kultural 

lokal, status sosial, status ekonomi, atau agama, (3) perbedaan-perbedaan 

kepribadian seperti sikap, perasaan, atau minat, dan (4) cita-cita, pandangan ke 

depan, keyakinan diri atau daya tahan.  

 

Berdasarkan observasi (tanggal 18 Januari 2016) tentang karakteristik siswa, 

diperoleh hasil (1) berdasarkan nilai akhir semester ganjil, rata-rata nilai 
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matematika siswa laki-laki lebih rendah daripada kemampuan siswa perempuan, 

(2) berdasarkan latar belakang agama, semua siswa beragama Islam, (3) siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi duduk dengan temannya yang memiliki 

kemampuan tinggi juga (4) beberapa siswa memiliki motivasi yang rendah, 

mereka banyak terdiam dalam belajar, (6) siswa terlihat bingung, namun tidak 

mau bertanya, (7) siswa senang berdiskusi, dan (8) umur siswa berkisar 15 sampai 

17 tahun. Berdasarkan hasil observasi tersebut, perlu adanya pembelajaran yang 

dapat menjawab karakteristik siswa yang pasif, perlu motivasi, serta perlu 

pemerataan kemampuan dalam berdiskusi. 

 

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa siswa masih bersikap 

pasif dalam pembelajaran matematika, di antaranya penelitian Masita (2012:  21), 

Narso (2013:  171) dan Andayani (2016:  1).  Sedangkan dalam penelitian 

Munawwarah (2015), Gani (2015:  338) dan Jasminar (2016: 1) diketahui bahwa 

motivasi siswa dalam matematika masih rendah.  Narso (2013:  171) 

mengungkapkan bahwa keaktifan siswa saat pembelajaran juga masih kurang, 

sebagian peserta didik tidak mau mengerjakan soal latihan atau tugas rumah.  Hal 

ini menjadi tugas guru matematika untuk mempersiapkan teknik pembelajaran 

matematika yang aktif, menyenangkan dan mudah dipahami sehingga akan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Teknik pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) menjadi 

alternatif pembelajaran dan sebagai solusi berbagai karakteristik siswa di atas. 

STAD merupakan salah satu teknik dalam model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif, termasuk STAD menurut Arends (Andayani, 2016:  2) 
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lebih mengedepankan pada dinamika kelompok dan dalam mempelajari 

matematika perlu bekerjasama agar terjadi difusi pengetahuan dari yang 

berkemampuan tinggi kepada siswa yang berkemampuan rendah agar terjadi 

pemahaman yang merata.  Dengan demikian, pembelajaran STAD diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga siswa aktif dalam  

mempelajari bahan ajar secara kelompok, secara merata siswa mampu 

mengembangkan kemampuan penalarannya, sehingga hasil belajar menjadi lebih 

baik.  Sesuai dengan pendapat Wulandari (2010) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa siswa yang mempunyai motivasi dan kemampuan belajar awal yang tinggi 

akan mempunyai prestasi belajar yang lebih baik.  

 

Menurut Slavin (2005: 143) STAD merupakan teknik pembelajaran kooperatif 

yang mewajibkan individu untuk memberikan yang terbaik untuk timnya. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Isjoni (2009) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada adanya aktivitas dan 

interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu menguasai 

materi pelajaran agar mencapai prestasi yang maksimal.  Teknik pembelajaran 

STAD menuntut siswa untuk memiliki kemampuan penalaran dalam memahami 

bahan ajar baik individu maupun keterampilan proses kelompok. 

  

Penggunaan teknik tersebut didukung oleh teori Vygotsky (Hamruni, 2012:  174) 

bahwa pengetahuan dan pemahaman siswa banyak ditopang oleh komunikasi 

dengan orang lain.  Suatu permasalahan akan susah apabila dipecahkan sendiri, 

sehingga membutuhkan bantuan orang lain.  Kerjasama dengan saling memberi 

dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan.  Selain itu, 
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Komalasari (2010: 10) mengemukakan bahwa kerja sama tidak hanya membantu 

siswa menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memberikan wawasan pada 

dunia nyata untuk menyelesaikan suatu tugas akan lebih berhasil jika dilakukan 

secara bersama-sama atau kerjasama dalam bentuk tim kerja. 

 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa STAD efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa.  Hasil penelitian Majoka, Dad, dan Mahmood (2010) menunjukkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat 

berpengaruh daripada model pembelajaran tradisional. Penelitian Hua (2011) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran STAD menjadikan siswa lebih proaktif 

dalam belajar.  Penelitian Esmawati (2011) menyimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian yang dilakukan Narso (2013) menyimpulkan bahwa kemampuan 

yang diujikan pada kelas eksperimen (menggunakan STAD) lebih baik dari pada 

kelas kontrol (konvensional).  Penelitian Andayani (2016:  9-10) menunjukkan 

hasil bahwa dengan penggunaan STAD, hasil belajar meningkat sebesar 6,1 poin. 

 

Selain teknik pembelajaran di atas, upaya pengembangan bahan ajar matematika 

juga diintegrasikan dengan agama Islam, hal ini dilakukan karena melihat 

karakteristik siswa berdasarkan latar belakang agama.  Integrasi tersebut akan 

menjadikan nilai tambah untuk bahan ajar yang dikembangkan.  Plomp (1999) 

menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat menunjukkan nilai 

tambah.  Selain itu, Fitriyah (2015:  90) jika nilai-nilai Islami disisipkan dalam 

pembelajaran dan proses pembelajaran dilaksanakan dalam lembaga pendidikan 

Islam yaitu madrasah, maka hal tersebut sangat berkaitan, sebab lembaga 
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madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memadukan antara ilmu 

agama dengan ilmu pengetahuan umum serta akan membuat siswa semangat 

dalam belajar matematika. 

 

Kusno (2012) menyatakan bahwa matematika merupakan alat yang sangat 

strategis untuk menyampaikan pesan religius sehingga perkembangan nalar siswa 

selalu berdampingan dengan pemahaman nilai.  Pengkonstruksian nilai-nilai 

religiusitas yang berlandaskan pada matematika akan memberikan kebermaknaan 

materi matematika secara kontekstual dalam kehidupan siswa dan akan 

menguatkan keyakinan siswa terhadap kebenaran wahyu Illahi yang sinergis 

dengan fakta hukum alam yang ada di lapangan.  Pernyataan tersebut dikuatkan 

oleh penelitian Mujiyono (2014), Isandespha (2015) dan Fitriyah (2015). Dalam 

penelitian tersebut mengemukakan bahwa pembelajaran matematika di madrasah 

perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam, sehingga 

siswa dapat mempelajari keagungan Allah melalui pendekatan-pendekatan pada 

materi matematika. 

 

Menurut Nurizzati (Fitriyah, 2015: 91) integrasi ilmu agama dan ilmu umum itu 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena dalam Al-Qur’an surat Al-Qashash 

ayat 77, Allah memerintahkan kita agar hidup seimbang.  Sedangkan secara 

definitif, Alim (Fitriyah, 2015) menyatakan bahwa integrated knowledge 

(integrasi pengetahuan) merupakan produk dari berpikir terpadu, yaitu berpadunya 

logika penalaran dengan iman kepada wahyu agama, dengan kata lain berpadunya 

produk dan dzikir.  Dengan demikian, integrasi agama Islam dalam pembelajaran 
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matematika diharapkan akan menambah motivasi serta keaktifan siswa dalam 

mempelajari bahan ajar yang berorientasi pada kemampuan penalaran siswa.  

Berlandaskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan, guru hendaknya 

mengembangkan kemampuannya untuk membuat bahan ajar yang ideal, sesuai 

dengan kurikulum serta sesuai dengan karakteristik sasaran.  Prastowo (2012:  5) 

yang menyatakan bahwa kompetensi-kompetensi inti yang wajib dimiliki seorang 

guru di antaranya adalah mengembangkan materi pembelajaran.  Selain itu, Mujib 

(2013:  9) mengungkapkan bahwa pengembangan bahan ajar sebenarnya dilandasi 

oleh persepsi bahwa buku teks/bahan ajar menjadi alternatif stategis-akseleratif 

dalam pembangunan mutu pendidikan.  Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk 

mengembangkan bahan ajar matematika yang berorientasi pada kemampuan 

penalaran siswa dengan teknik pembelajaran STAD.  Hal ini didukung penelitian-

penelitian sebelumnya oleh Nurjaya (2012), Ramdani (2012), Mukhtar (2013), 

Mahanani (2015), Suryadi (2015), dan Ikram (2015). Nurkhasanuddin (2014) 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran dan dampak dari penggunaan bahan ajar 

yang dikembangkan tentunya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan 

masalah kemampuan penalaran. 

 

Seels dan Richey (1994) mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu 

pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi 

program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, 

kepraktisan, dan efektivitas.  Akker (1999:  126) bahwa produk dari penelitian 

pengembangan harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu valid, praktis, dan efektif. 

Lebih lanjut, Plomp (1999) bahan ajar yang dikembangkan dapat menunjukkan 

nilai tambah selain ketiga kriteria tersebut.  Oleh karena itu, perlu adanaya kajian 



19 

 

tentang kualitas bahan ajar yang dikembangkan.  Dengan bahan ajar yang 

memenuhi kriteria berkualitas, diharapkan pembelajaran matematika akan lebih 

baik sehingga hasil belajar dapat mencapai tujuan yang optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengembangan bahan ajar matematika berorientasi pada 

kemampuan penalaran siswa madrasah aliyah dengan teknik STAD yang 

dikembangkan dapat mencapai kriteria valid, praktis, dan efektif.  Oleh karena itu, 

berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana validitas bahan ajar matematika berorientasi pada kemampuan 

penalaran siswa madrasah aliyah dengan teknik pembelajaran STAD yang 

dikembangkan? 

2. Bagaimana kepraktisan bahan ajar matematika yang dikembangkan ditinjau 

dari respon siswa? 

3. Bagaimana efektivitas bahan ajar matematika yang dikembangkan ditinjau dari 

kemampuan penalaran siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar matematika yang valid, 

praktis, dan efektif ditinjau dari kemampuan penalaran siswa.  Lebih rinci, tujuan 

penelitian ini mengetahui kualitas bahan ajar yang dikembangkan sebagai berikut. 
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1. Mengetahui validitas bahan ajar matematika berorientasi pada kemampuan 

penalaran siswa madrasah aliyah dengan teknik pembelajaran  STAD yang 

dikembangkan, 

2. Mengetahui kepraktisan bahan ajar matematika yang dikembangkan ditinjau 

dari respon siswa, 

3. Mengetahui efektivitas bahan ajar matematika yang dikembangkan ditinjau 

dari kemampuan penalaran siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi untuk mengoptimalkan 

hasil belajar siswa sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

1. Untuk Siswa 

 

Siswa memiliki bahan ajar matematika yang lebih menarik, siswa memiliki 

pengalaman pembelajaran dengan teknik STAD dan siswa mengetahui 

kemampuan penalarannya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, serta 

siswa dapat memahami konsep matematika dengan landasan nilai-nilai Islami, 

yaitu mampu berilmu, beriman, dan memahami keagungan Allah melalui bahan 

ajar dan proses pembelajaran yang berlangsung. 

 

2. Untuk Guru 

 

Membantu guru dalam mempermudah pembelajaran, menambah wawasan tentang 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, membantu guru untuk 

lebih memahami karakteristik siswa dalam pembejaran, guru mengetahui nilai-
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nilai Islami yang dapat diintegrasikan dalam konsep matematika, serta 

memberikan dukungan untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan 

kurikulum dan karakteristik siswa. 

 

3. Untuk Sekolah 

 

Sekolah memiliki referensi baru tentang sumber belajar, media, dan model 

pembelajaran, serta penelitian ini diharapkann menjadi acuan sekolah untuk 

mengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

E. Definisi Operasional  

 

Penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep pokok yang digunakan secara 

operasional berikut. 

1. Bahan ajar matematika yang dikembangkan dengan jenis cetak, berupa buku 

bahan ajar. Bahan ajar yang disusun memperhatikan indikator kemampuan 

penalaran, mengacu pada teknik pembelajaran STAD, serta adanya integrasi 

agama Islam dalam pembelajarannya, 

2. Kemampuan penalaran siswa adalah kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan melalui langkah-langkah formal yang didukung oleh argumen 

matematis berdasarkan pernyataan yang diketahui benar atau yang telah 

diasumsikan kebenarannya. Kemampuan penalaran dilihat dari hasil nilai tes 

siswa dalam mengerjakan soal-soal penalaran. Indikator yang dikembangkan 

yaitu (a) kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, 

gambar dan diagram; (b) kemampuan melakukan manipulasi matematika; (c) 
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(d) kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan; (e) Menemukan pola 

atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi, 

3. Tekhnik pembelajaran kooperatif yang digunakan yaitu Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). Langkah-langkah pembelajarannya adalah (a) 

guru menyampaikan materi atau permasalahan sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai, (b) guru membentuk kelompok, (c) bahan ajar yang telah 

dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok, (d) guru mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari, (e) 

guru memberikan tes/kuis kepada siswa secara individual, dan (f) guru 

menghitung skor kelompok dan memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai, 

4. Bahan ajar matematika yang diintegrasikan dengan agama Islam adalah bahan 

ajar matematika yang dalam mengandung nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami 

yang terdapat dalam bahan ajar, yaitu menyebut nama Allah, penggunaan 

istilah, penggunaan masalah nyata yang Islami, aplikasi matematis atau contoh 

dalam konteks Islami, menyisipkan ayat Al-Qur’an atau hadis yang relevan, 

sejarah Islam, interweaving dan symbol ayat-ayat kauniah.  
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Bahan Ajar  

 

1. Pengertian Bahan Ajar 

 

Istilah bahan ajar yang diungkapkan oleh Pribadi (2009:  105) sama dengan media 

pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari 

sumber belajar kepada siswa.  Beberapa pengertian lain menyebutkan bahwa 

bahan ajar (Depdiknas, 2007:  4) merupakan segala bentuk bahan atau materi yang 

disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.  Hal ini dikuatkan oleh Pannen 

(Belawati, 2003:  1-3) yang menyatakan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Secara rinci, Siddiq (2008:  28) mengemukakan bahwa bahan ajar dapat dibentuk 

sebagai alat peraga pembelajaran, media pembelajaran atau dalam bentuk 

berbagai sumber belajar.  Bahan ajar dalam bentuk media pembelajaran berfungsi 

sebagai perantara dalam komunikasi pembelajaran, karena pembelajaran pada 

hakikatnya adalah proses komunikasi antara siswa dengan sumber pesan 
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pembelajaran.  Pesan pembelajaran yang didesain dalam bentuk media 

pembelajaran akan membuat komunikasi pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

efisien.  Efisiensi dan efektivitas pembelajaran diwujudkan dalam bentuk 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang dipelajari, dan respon siswa 

yang didasarkan atas pemahaman materi pelajaran yang dipelajari. 

 

KTSP (Depdiknas, 2008) menguraikan bahwa secara garis besar, bahan ajar 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.  Hal ini senada 

dengan Widodo dan Jasmadi (2008:  40) yang menjelaskan bahwa bahan ajar 

adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, serta cara mengevaluasi yang didesain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

 

Menurut Sudjana (Siddiq, 2008) bahan ajar merupakan suatu perangkat yang 

digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga siswa dapat mengikuti 

proses belajar mengajar.  Seperti yang diungkapkan Trianto (2010:  96) bahwa 

bahan ajar merupakan salah satu perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran (Nazarudin, 2007;  111) termasuk bahan ajar merupakan 

persiapan yang disusun oleh guru baik selaku individu maupun kelompok agar 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran berjalan secara sistematis dan 

memperoleh hasil belajar yang optimal. 
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Sesuai beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang 

diinginkan, dapat memenuhi kebutuhan guru dan siswa, didesain secara menarik 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, sehingga hasil belajar dapat 

optimal. 

 

2. Jenis- Jenis Bahan Ajar 

 

Jenis bahan ajar dalam Amri dan Khoiru (2010:  161) meliputi bahan ajar visual, 

audio, audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif.  

a. Bahan ajar pandang (visual); terdiri atas bahan ajar cetak seperti hand out, 

buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan 

non cetak seperti model/market, 

b. Bahan ajar dengar (audio); seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio, 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual); seperti video compact disk dan film, 

d. Bahan ajar multimedia interaktif; seperti Computer Assisted Instruction (CAI), 

Compact Disk (CD) multimedia, dan bahan ajar berbasis web. 

 

Menurut Siddiq (2008) ada dua bentuk bahan ajar, yaitu bahan ajar lengkap dan 

tidak lengkap.  Bahan ajar yang didesain secara lengkap tersebut memuat semua 

komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, 

materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi/media dan peraga 

pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik.  Contoh bahan 
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pembelajaran yang disusun secara lengkap meliputi modul, video, pembelajaran 

berbasis komputer atau web.  Sedangkan, bahan ajar yang didesain tidak lengkap 

tersebut terbatas pada beberapa komponen pembelajaran, seperti dalam bentuk 

sumber belajar, media/alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran.  Contoh bahan ajar yang disusun secara tidak lengkap meliputi 

belajar dengan transparansi, peta, globe, model kerangka, dan alat/media lainnya. 

 

Lebih lanjut, Hermawan (2015) menyebutkan bahwa bahan ajar mencakup dua 

bentuk penyajian, yaitu bahan ajar cetak (printed materials) dan bahan ajar 

elektronik (electonic materials).  Bahan ajar cetak terdiri atas handout, buku 

pelajaran, modul, dan programed materials. Sedangkan, bahan ajar elektronik 

terdiri atas CD interactive, TV, dan radio.  

 

Hermawan (2015:  5) memaparkan bahwa terdapat perbedaan antara handout, 

buku bahan ajar, dan modul.  Berikut penjelasan dari masing-masing bahan ajar 

yang dimaksud.  Handout diartikan sebagai buku pegangan siswa yang berisi 

tentang suatu materi pembelajaran secara lengkap.  Handout menyajikan 

keseluruhan materi yang harus dipelajari.  Materi yang disajikan dalam handout 

memunculkan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembelajaran yang 

meliputi, tujuan pembelajaran/kompetensi, materi prasyarat, prosedur 

pembelajaran, materi pembelajaran, latihan/tugas, dan soal-soal evaluasi. 

 

Buku pelajaran adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, memuat 

bahan ajar yang tersusun secara sistematis dari suatu mata pelajaran atau bahan 

kajian yang minimal harus dikuasai siswa pada tingkat dan jenis pendidikan 

tertentu.  Isi buku pelajaran harus sesuai kurikulum yang berlaku, relevan dengan 
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tujuan mata pelajaran, sesuai dengan perkembangan IPTEK, memiliki nilai 

kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, dan kedalaman dan keluasan isi buku 

sesuai dengan jenjang pendidikan. 

 

Modul merupakan satu unit program pembelajaran yang terencana, didesain untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pelatihan.  Paket program pembelajaran bersifat 

self-contained dan self-instruction, yaitu bahan pembelajaran mendiri.  Siswa 

diberikan kesempatan untuk mengelola waktu belajarnya dan memahami materi 

secara mandiri.  Model pembelajaran yang diterapkan berbeda dengan handout, 

buku teks, dan bahan ajar tertulis lainnya. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang jenis bahan ajar di atas, maka dalam 

penelitian akan dikembangkan bahan ajar cetak (printed materials) berbentuk 

buku bahan ajar.  Bahan ajar tersebut dipilih karena memiliki kelebihan, yaitu 

tersusun secara sistematis yang harus sesuai kurikulum yang berlaku, relevan 

dengan tujuan mata pelajaran, sesuai dengan perkembangan IPTEK, memiliki 

nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, dan kedalaman dan keluasan isi 

buku sesuai dengan jenjang pendidikan.   

 

3. Fungsi Bahan Ajar 

 

Menurut Prastowo (2012:  24) berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan, 

fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi guru dan 

fungsi bagi siswa.  Fungsi bahan ajar bagi guru, yaitu (a) menghemat waktu guru 

dalam mengajar, (b) mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi 

fasilitator,(c) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 
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interaktif, (d) pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya 

diajarkan kepada siswa, dan (e) alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran.  

 

Fungsi bahan ajar bagi siswa, yaitu (a) siswa dapat belajar tanpa harus ada guru 

atau teman siswa lain, (b) siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja yang 

dikehendaki, (c) siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, 

(d) siswa dapat belajar berdasarkan urutan yang dipilihnya sendiri, (e) membantu 

potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri, dan (f) pedoman bagi siswa 

yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 

Berdasarkan fungsi tersebut, keberadaan bahan ajar sangat penting baik bagi 

siswa maupun bagi guru. 

 

Menurut Prastowo (2012:  25) berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, 

fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembelajaran 

klasikal, individual, dan kelompok.  

a) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu (1) sebagai satu-satunya 

sumber informasi dan pengawas, serta pengendali proses pembelajaran, siswa 

pasif dan belajar sesuai dengan keepatan guru dalam mengajar, dan (2) sebagai 

bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan,  

b) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu (1) media utama dalam 

proses pembelajaran, (2) alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi 
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proses siswa memperoleh informasi, dan (3) penunjang media pembelajaran 

individual lainnya,  

c) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok,  yaitu (1) bersifat sebagai 

bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara 

memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran 

orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang 

proses pembelajaran kelompoknya sendiri, dan (2) sebagai bahan pendukung 

bahan belajar utama yang jika dirancang sedemikian rupa dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

4. Karakteristik Bahan Ajar 

 

Bahan ajar memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan komponen 

lain.  Pengembangan bahan ajar memperhatikan karakteristik bahan ajar itu 

sendiri.  Adapun, karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi (2008: 

50), yaitu (1) self instructional; melalui bahan ajar siswa dapat memahami materi 

secara mandiri, bahan ajar harus memuat tujuan pembelajaran yang jelas agar 

siswa dapat mengukur sendiri pencapaian hasil belajarnya, (2) self contained; di 

dalam bahan ajar harus berisi satu kesatuan materi yang utuh, (3) stand alone; 

bahan ajar yang dikembangkan bisa digunakan sendiri tanpa harus melibatkan 

bahan ajar yang lain, (4) adaptive; bahan ajar hendaknya menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi yang ada serta sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

(5) user friendly; bahan ajar haruslah sesuai dengan perkembangan penggunannya 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami isi bahan ajar tersebut. 
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a. Self Instructional 

 

Maksud dari self instructional ini tidak lain adalah bahan ajar yang berbentuk 

cetak maupun online harus dapat bermanfaat dan digunakan oleh siswa secara 

individual.  Setiap siswa tentunya memiliki kebutuhan akan buku pelajaran 

sebagai penunjang atau media yang dapat memudahkan pelaksanaan pembelajaran 

itu berlangsung.  Memiliki bahan ajar mandiri dapat meningkatkan kesadaran 

seseorang untuk mau mencoba menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa 

melihat hasil kerja orang lain.  Bahan ajar akan memudahkan siswa yang 

mengalami kesulitan ketika hendak menyelesaikan tugas. Selain itu, bahan ajar 

juga dapat membantu siswa menghadapi ujian. 

 

Bahan ajar dikatakan self instructional apabila memenuhi beberapa persyaratan, 

antara lain (a) terdapat tujuan yang jelas, (b) materi dikemas dalam unit-unit 

kecil/spesifik, (c) terdapat contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi pembelajaran, (d) terdapat soal-soal latihan, tugas atau latihan, 

(e) disajikan dengan pendekatan kontekstual, (f) bahasa sederhana dan 

komunikatif, (g) terdapat rangkuman materi pembelajaran, (h) terdapat instrument 

penilaian berbasis self assessment, (i) terdapat instrument yang digunakan 

penggunanya mengukur atau mengevaluasi tingkat penguasaan materi, (j) terdapat 

umpan balik atas penilaian, sehingga penggunanya mengetahui tingkat 

penguasaan materi, dan (k) tersedia informasi tentang rujukan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, bahan ajar yang 

dikembangkan memperhatikan karakteristik self instructional, dengan agar siswa 

dapat mengkontruksikan pemahaman secara mandiri. 



31 

 

b. Self Contained 

 

Self contained merupakan suatu bentuk informasi cetak dan tertulis yang sengaja 

disajikan untuk dipelajari oleh siswa yang berisikan semua materi atau teori 

pelajaran, dan dikelompokkan dalam satu halaman atau satu unit kompetensi dan 

juga disertai dengan sub kompetensi.  Siswa dapat mempelajari semua ilmu 

pengetahuan yang perlu dipelajari, setelah itu siswa dapat mencoba untuk 

menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan di setiap babnya dengan tujuan 

untuk mempertajam pengetahuan serta penguasaan ilmu yang telah dipelajarinya 

dari bahan ajar tersebut. 

 

c. Stand Alone 

 

Bahan ajar memenuhi karakteristik stand alone jika bahan tersebut bisa berdiri 

sendiri, yaitu tidak membutuhkan bantuan dari bahan ajar lainnya.  Bahan ajar 

yang baik sudah mencakup segala materi pelajaran sehingga tidak membutuhkan 

bahan ajar lain untuk melengkapinya.  Apabila siswa masih menggunakan dan 

bergantung pada bahan ajar lain selain bahan ajar yang digunakan tersebut, maka 

bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai bahan ajar yang berdiri sendiri. 

 

d. Adaptive 

 

Bahan ajar yang baik tidak hanya bisa berdiri sendiri, tetapi juga bisa mengikuti 

perkembangan teknologi.  Dikatakan adaptif jika bahan ajar tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fleksibel 

digunakan di berbagai tempat, serta isi materi pembelajaran dan perangkat 

lunaknya dapat digunakan sampai kurun waktu tertentu.  Bahan ajar yang baik, 
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bukan hanya berisi akan sumber ilmu saja, melainkan juga diciptakan dengan cara 

yang lebih tinggi kualitasnya. 

 

e. User Friendly 

 

Bahan ajar yang baik seharusnya dapat memudahkan penggunanya ketika hendak 

memakainya.  Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan.  Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan 

merupakan salah satu bentuk user friendly. 

 

5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

 

Amri dan Khoiru (2010:  162) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam bahan 

ajar meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.  Prinsip relevansi; 

artinya materi pembelajaran hendaknya relevan dan memiliki keterkaitan dengan 

pencapaian kompetensi dasar.  Prinsip konsistensi; artinya adanya kesesuaian 

antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.  Prinsip 

kecukupan; artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam 

membantu siswa menguasai kompetensi yang diajarkan. 

 

Menurut Widodo dan Jasmadi (2008) untuk menghasilkan bahan ajar yang 

mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, bahan 

ajar perlu dirancang dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen 

yang mensyaratkannya.  Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan 
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bahan ajar, antara lain konsistensi, format, organisasi, dan perwajahan.  Masing-

masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Konsistensi;  penyusunan bahan ajar harus memperhatikan konsistensi dalam 

hal pemakaian font, spasi, dan tata letak, 

b. Format;  penyajian dalam bahan ajar perlu memperhatikan format kolom 

tunggal atau multi, format kertas vertikal atau horizontal, dan icon yang mudah 

dipahami, 

c. Organisasi;  materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, artinya  

membuat materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara 

sistematis, 

d. Perwajahan; daya tarik siswa terhadap bahan ajar pada umumnya lebih banyak 

dari bagian sampul.  Oleh sebab itu, bagian sampul dianjurkan untuk 

menampilkan gambar, kombinasi warna, dan ukuran huruf yang serasi. Selain 

itu, dalam bahaan ajar juga dapat diberikan tugas dan latihan yang dikemas 

dengan menarik sehingga siswa tidak merasa bosan. 

 

Depdiknas (2008:  11) mengungkapkan bahwa pengembangan bahan ajar 

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, antara lain (1) mulai dari 

yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk memahami 

yang abstrak, (2) pengulangan memperkuat pemahaman; (3) umpan balik positif 

memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa, (4) motivasi yang tinggi 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, (5) mencapai tujuan 

dan (6) mengetahui hasil yang dicapai.  Berdasarkan uraian di atas, bahan ajar 

yang dikembangkan harus memuat prinsip relevan, konsisten dan kecukupan, baik 

dari aspek materi maupun aspek media.  Selain itu, perlu memperhatikan prinsip 
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konsistensi, format, organisasi, dan perwajahan, serta memulai dari yang mudah 

menuju yang sulit, kongkret menuju abstrak, dan dapat memotivasi siswa. 

 

6. Kualitas Bahan Ajar 

 

Akker (1999:  126) menyatakan bahwa produk dari penelitian pengembangan 

harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu valid, praktis, dan efektif.  Oleh karena 

itu, kualitas bahan ajar tercapai apabila pengembangan bahan ajar memenuhi 

kriteria beberapa kriteria penilaian sebagai berikut. 

 

a. Validitas bahan ajar 

 

Nurham (2013) dalam artikelnya menjelsakan bahwa validitas sering diartikan 

dengan kesahihan.  Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai 

apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan 

lebih efektif dari yang lama atau tidak.  Lebih lanjut, dikatakan secara rasional, 

karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan.  Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang dirancang tersebut.  Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.  Validasi desain dapat 

dilakukan dalam forum diskusi.  Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan 

proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 

 

Validitas dalam penelitian pengembangan meliputi validitas isi (aspek materi) dan 

validitas konstruk (aspek media) sesuai dengan ungkapan Akker (1999:  10) yang 

menyatakan bahwa validity refers to the extent that design of the intervention is 
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based on state of the art knowledge (content validity) and that the various 

components of the intervention are consistently linked to each other (construct 

validity).  Sedangkan, menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2007) ada empat 

aspek yang perlu diperhatikan dalam validitas bahan ajar, yaitu aspek isi atau 

materi, aspek penyajian materi, aspek bahasa dan keterbacaan, dan aspek grafika. 

Berdasarkan beberapa uraian, maka yang disebut validitas dalam penelitian 

meliputi penilaian ahli materi dan ahli media dengan menetapkan kriteria-kriteria 

tertentu dan dilakukan tanpa melalui forum diskusi.  

 

b. Kepraktisan bahan ajar 

 

Futriyana (2012) menyatakan bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia 

kepraktisan diartikan sebagai suatu yang bersifat praktis atau efisien.  Kepraktisan 

juga merupakan salah satu ukuran suatu instrumen evaluasi dikatakan baik atau 

tidak.  Berkaitan dengan kepraktisan dalam penelitian pengembangan, Akker 

(1999:  10) menyatakan bahwa practically refers to the extent that user (or other 

expert) consider the intervention as appealing and usable in normal conditions, 

artinya kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna (atau pakar-pakar 

lainnya) mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam 

kondisi normal. 

 

Menurut Nieveen (1999:  126-127) suatu produk memiliki kualitas baik apabila 

memenuhi kriteria praktis.  Aspek praktis bahan ajar dapat diartikan bahwa bahan 

ajar yang dikembangkan dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam 

penggunaanya.  Aspek kepraktisan menurut Nieveen merujuk pada dua hal, yaitu 

(1) apakah praktisi atau ahli menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 
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dapat diterapkan dan (2) apakah bahan ajar yang dikembangkan benar-benar dapat 

diterapkan di lapangan. 

 

Pendapat Suryadi (Futriyana, 2012) menyatakan bahwa indikator kepraktisan 

bahan ajar diantaranya (1) sintaks pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, 

(2) siswa/guru dapat melaksanakan kegiatan/aktivitas sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam bahan ajar, dan (3) respon siswa/guru terhadap pembelajaran 

yang dilaksanakan baik/positif.  Berdasarkan beberapa uraian tentang kepraktisan 

bahan ajar, maka dalam penelitian ini akan diukur respon siswa terhadap bahan 

ajar untuk menentukan kriteria kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan.  

 

c. Efektivitas bahan ajar 

 

Berkaitan dengan efektivitas bahan ajar yang dikembangkan, Akker (1999: 10) 

menyatakan bahwa effectiveness refer to the extent that the experiences and 

outcomes with the intervention are consistent with the intended aims, artinya 

efektivitas mengacu pada tingkatan bahwa pengalaman dan hasil intervensi 

konsisten dengan tujuan yang dimaksud.  Efektivitas suatu bahan ajar biasanya 

dilihat dari potensial efek berupa kualitas hasil belajar, sikap, dan motivasi siswa.  

 

Menurut Akker (Futriyana, 2012) ada dua aspek efektivitas yang harus dipenuhi 

oleh suatu bahan ajar, yaitu (1) ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya 

menyatakan bahwa bahan ajar tersebut efektif, dan (2) secara operasional bahan 

ajar tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan.  Indikator untuk 

menyatakan bahwa keterlaksanaan bahan ajar dikatakan efektif dilihat dari 

komponen-komponen ketercapaian tujuan pembelajaran dan pengalaman siswa.  
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Januszewski & Molenda (2008: 57) mengemukakan bahwa dalam konteks 

pendidikan, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan, yaitu sekolah, perguruan tinggi atau pusat 

pelatihan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang diinginkan oleh para stakeholder.  Lebih lanjut, menurut Kurniawan 

(2005: 109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefiniskan 

efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (operasi 

kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya 

tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. 

 

Reigeluth (Futriyana, 2012) menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada 

indikator belajar yang tepat (seperti tingkat prestasi dan kefasihan tertentu) untuk 

mengukur hasil pembelajaran.  Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai siswa dalam suatu 

pembelajaran, target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu indikatornya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dalam penelitian dan pengembangan ini akan 

diukur efektivitas bahan ajar ditinjau dari kemampuan penalaran siswa yang 

dicapai. 

 

B. Kemampuan Penalaran 

 

1. Pengertian Kemampuan Penalaran 

 

Kemampuan penalaran merupakan gabungan dari kata kemampuan dan penalaran. 

Pengertian kemampuan (Robbins, 2008:  55-56) adalah kapasitas seorang individu 
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untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.  Lebih lanjut, Robbins 

menyatakan bahwa kemampuan (ability) diartikan juga sebuah penilaian terkini 

atas apa yang dapat dilakukan seseorang.  Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2016), kata kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, 

sanggup melakukan sesuatu atau dapat, kemudian mendapatkan imbuhan ke-an 

sehingga kata kemampuan berarti kesanggupan melakukan sesuatu hal.  

 

Sejalan dengan pengertian di atas, Zain (Yusdi, 2011) mengartikan bahwa 

kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk berusaha dengan 

diri sendiri.  Sedangkan menurut Shane dan Glinow (Siadari, 2015) ability is the 

natural aptitudes and learned capabilities required to successfullycomplete a task 

(kemampuan adalah kecerdasan-kecerdasan alami dan kapabilitas dipelajari yang 

diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas).  Selain itu, Thoha (Moenir, 2008) 

memaparkan bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan 

berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari 

pendidikan, pelatihan atau suatu pengalaman.  

 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kemampuan merupakan suatu bentuk 

kecakapan untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuan atau keterampilan. 

Kemampuan dapat dilatih melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman.  Hal 

ini berati bahwa kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.  

 

Kata penalaran yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) 

berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan tentang baik/buruk dan 

sebagainya, akal budi, atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir 
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logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir.  Lebih lanjut, pengertian penalaran (KBBI, 

2016) dinyatakan menjadi beberapa pengertian, yaitu (1) cara (perihal) 

menggunakan nalar, (2) cara beripikir logis, (3) jangkauan pemikiran, (4) hal 

mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan 

perasaan atau pengalaman, dan (5) proses mental dalam mengembangakan pikiran 

dari beberapa fakta atau prinsip.  

 

Beberapa kata yang terkait dengan penalaran dalam KBBI diantaranya, bernalar, 

kebernalaran, dan menalarkan.  Bernalar artinya mempunyai nalar, menggunakan 

nalar, berpikir logis.  Arti kata kebernalaran adalah perihal atau keadaan yang 

sesuai dengan nalar atau pikiran logis.  Sedangkan, menalarkan artinya 

menjadikan bernalar. 

 

Menurut Copi (Shadiq, 2007) menyatakan bahwa reasoning is a special kind of 

thinking in which inference takes place, in which conclusions are drawn from 

premises.  Maksudnya, penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas 

berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar atau yang 

dianggap benar yang disebut premis.  Dari definisi yang dinyatakan oleh Copi 

tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan penalaran terfokus pada upaya 

merumuskan kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang dianggap benar. 

 

Soekadijo (Nurahman, 2011) membuat kronologi mengenai terjadinya penalaran.  

Proses berfikir dimulai dari pengamatan indera atau observasi empirik.  Proses itu 

di dalam pikiran menghasilkan sejumlah pengertian dan proposisi sekaligus. 

Berdasarkan pengamatan-pengamatan indera yang sejenis, pikiran menyusun 



40 

 

proposisi yang sejenis pula.  Proses tersebut yang disebut dengan penalaran yaitu 

bahwa berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar 

kemudian digunakan untuk menyimpulkan sebuah proposisi baru yang 

sebelumnya tidak diketahui.  Shurter dan Pierce (Nataliasari, 2014) menjelaskan 

penalaran sebagai terjemahan dari reasoning yang didefinisikan sebagai proses 

pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. 

 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, penalaran merupakan kemampuan 

berpikir untuk menghubungkan data-data dengan menggunakan induksi atau 

deduksi untuk memperoleh suatu kesimpulan.  Kesimpulan ini sejalan dengan 

pendapat Santrock (2011:  8) yang mengungkapkan bahwa penalaran adalah 

pemikiran logis yang menggunakan induksi dan deduksi untuk mencapai sebuah 

kesimpulan.  Kesimpulan yang dimaksud dapat berupa konsep, sifat atau prinsip. 

  

2. Penalaran Matematika 

 

Yaniawati (2010) menyatakan bahwa dalam matematika diperlukan penalaran 

matematika untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, karena dalam 

penalaran matematika ada tahapan yang logis serta sistematis tentang jalannya 

proses berpikir.  Proses berpikir yang diharapkan adalah proses berpikir 

matematis.  Proses berpikir matematis adalah suatu kejadian yang dialami 

seseorang ketika menerima respon, sehingga menghasilkan kemampuan untuk 

menghubung-hubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya secara matematis 

untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan, sehingga menghasilkan 

ide/gagasan serta pemecahan yang logis.  
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Menurut Suherman (Iqbal, 2016) matematika merupakan ilmu yang di peroleh 

dengan cara bernalar.  Hal ini bukan berarti disiplin ilmu lain dalam memperoleh 

hasilnya tidak menggunakan penalaran, namun dalam bidang matematika lebih 

menekankan penalaran dalam memperoleh hasil.  Sedangkan, penalaran dalam 

matematis merupakan cara berpikir logis tentang objek matematika yang di 

lakukan secara logis untuk membuat suatu generalisasi dan akhirnya menarik 

suatu kesimpulan.  Pada hakikatnya matematika merupakan suatu ilmu yang 

menggunakan penalaran deduktif dan abstrak, sehingga hasil karyanya hanya ada 

dalam pikiran manusia. 

 

Istilah penalaran matematika atau biasa yang dikenal dengan penalaran matematis 

dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical reasoning.  Brodie (2010) 

menyatakan bahwa mathematical reasoning is reasoning about and with the 

object of mathematics.  Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran 

matematis adalah penalaran mengenai objek matematika.  Objek matematika 

dalam hal ini adalah cabang-cabang matematika yang dipelajari seperti statistika, 

aljabar, geometri dan sebagainya. 

 

Referensi lain yang menyatakan definisi penalaran matematis, yaitu Math 

Glossary (2015) bahwa mathematical reasoning:  thinking through math 

problems logically in order to arrive at solutions. It involves being able to identify 

what is important and unimportant in solving a problem and to explain or justify a 

solution.  Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran matematis adalah 

berpikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk 

memperoleh penyelesaian.  Penalaran matematis juga mensyaratkan kemampuan 
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untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah 

penyelesaian.  

 

Dari definisi yang tercantum pada Math Glossary tersebut, dapat diketahui bahwa 

terdapat dua hal yang harus dimiliki siswa dalam melakukan penalaran matematis, 

yaitu kemampuan menjalankan prosedural penyelesaian masalah secara matematis 

dan kemampuan menjelaskan atau memberikan alasan atas penyelesaian yang 

dilakukan.  Berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan tentang penalaran 

matematika merupakan tahapan berpikir matematika tingkat tinggi, mencakup 

kapasitas untuk berpikir secara logis dan sistematis.  Penalaran matematika 

digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya sebuah argumen matematika. 

Sehingga, dengan penalaran matematika siswa dapat menentukan kesimpulan 

yang benar.  

 

3. Jenis-Jenis Penalaran Matematika 

 

a. Penalaran Induktif 

 

Penalaran induktif menurut Santrock (2011:  9-10) adalah kemampuan seseorang 

dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum melalui pernyataan yang bersifat 

khusus.  Secara umum, langkah-langkah penalaran induktif yang digunakan dalam 

matematika adalah (1) mengamati pola-pola yang terjadi, (2) membuat dugaan 

(konjektur) tentang pola umum yang mugkin berlaku, (3) membuat generalisasi, 

dan (4) membuktikan generalisasi secara deduktif.  
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Pengertian penalaran induktif menurut Shadiq (2007) adalah pengalaman 

peristiwa nyata atau intuisi.  Penalaran induktif terjadi ketika proses berpikir yang 

berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta khusus yang sudah diketahui 

menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum (general).  Hal yang sama 

diungkapkan Wardhani (2008:  2) bahwa penalaran induktif adalah proses berpikir 

yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian khusus yang 

sudah diketahui menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum.  

 

Penalaran induktif melibatkan persepsi tentang keteraturan, misalnya untuk 

mendapatkan kesamaan dari contoh-contoh yang berbeda.  Dalam matematika, 

mendapatkan kesamaan tersebut dapat menjadi dasar dalam rangka pembentukan 

konsep, yaitu dengan cara mengurangi hal-hal yang harus diingat.  Proses tersebut 

dinamakan abstraksi konsep.  Sebagai contoh, dalam penalaran induktif, 

hubungan antara fakta dapat diturunkan menjadi konsep baru atau fakta baru bagi 

penurunan konsep-konsep yang lain.  Proses menurunkan tersebut hingga didapat 

fakta baru atau konsep atau prinsip seringkali dapat dilakukan dengan 

mengandalkan pada kekuatan bernalar. 

 

Penalaran induktif memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan 

matematika.  Sebagai fakta, penemuan matematika ada pula yang berawal dari 

suatu penarikan kesimpulan dengan menerapkan panalaran induktif.  Kesimpulan 

yang ditarik secara induktif tidak selalu dapat dibuktikan secara deduktif.  

Kesimpulan demikian dinamakan suatu konjektur.  Konjektur adalah suatu 

tebakan, penyimpulan, teori, atau dugaan yang didasarkan pada fakta yang tak 

tertentu atau tak lengkap. 



44 

 

Penalaran induktif dalam penelitian ini meliputi penalaran analogi dan penalaran 

generalisasi.  Penalaran analogi merupakan kegiatan dan proses penyimpulan 

berdasarkan kesamaan data atau fakta, sedangkan penalaran generalisasi 

merupakan penarikan kesimpulan umum dari suatu data atau fakta-fakta yang 

diberikan atau yang ada.  Shurter dan Pierce (Nurahman, 2011) menyatakan 

bahwa analogi induktif adalah penalaran dari satu hal tertentu kepada satu hal lain 

yang serupa kemudian menyimpulkannya.  Copi dan Soekadijo (Nurahman, 2011) 

menyatakan bahwa generalisasi induktif adalah proses penalaran untuk 

memperoleh kesimpulan umum berdasarkan data empiris. 

 

b. Penalaran Deduktif 

 

Penalaran deduktif (Ramdani, 2012) merupakan penalaran dari hal yang umum ke 

hal yang khusus.  Penalaran deduktif selalu pasti, yaitu jika aturan atau asumsi 

awalnya adalah benar maka kesimpulannya juga benar.  Dengan menggunakan 

penalaran deduktif, diperoleh informasi lebih banyak daripada penalaran induktif, 

sehingga keterangan yang dapat di tarik kesimpulan tanpa perlu memeriksanya 

secara langsung.  

 

Pengertian penalaran deduktif menurut Sumarmo (Nurahman, 2011) adalah proses 

pengambilan kesimpulan yang berjalan dari hal umum ke hal yang khusus. 

Penalaran deduktif hampir selalu pasti dalam pengertian bahwa jika aturan atau 

asumsi awalnya benar, maka konklusinya akan mengikuti logika secara benar. 

Penalaran deduktif dimulai dengan premis-premis (proposisi umum) yang 

memunculkan sesuatu untuk dapat ditarik kesimpulan.  
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Penalaran deduktif menjamin kesimpulan yang benar jika (a) premis dari argumen 

adalah benar, dan (b) argumen adalah valid (logis).  Namun, kesimpulan boleh 

jadi benar hanya dalam situasi tertentu.  Misalnya, jika premis tidak benar maka 

kesimpulan mungkin akan salah.  Penalaran deduktif dapat dikerjakan secara 

murni dan tak murni.  Argumen yang valid dapat menghasilkan kesimpulan yang 

benar, sedangkan argumen yang tidak valid dapat menghasilkan kesimpulan yang 

masih dapat dipertanyakan.  

 

Menurut Matlin (2009) ada dua jenis penalaran deduktif, yaitu kondisional dan 

silogisme.  Penalaran kondisional menjelaskan hubungan “jika…maka…”. 

Sedangkan, penalaran silogisme merupakan kuantor, yaitu jenis penalaran yang 

menggunakan kata-kata semua, beberapa, dan tidak satupun.   

Contoh penalaran kondisional: 

Jika n bilangan genap maka ia habis dibagi dua.  

n bilangan genap 

Oleh karena itu, n habis dibagi dua. 

Contoh penalaran silogisme: 

Beberapa bilangan asli adalah bilangan prima.  

Beberapa bilangan prima adalah bilangan ganjil.  

Oleh karena itu, beberapa bilangan asli adalah bilangan ganjil. 

 

4. Indikator Kemampuan Penalaran Matematika 

 

Departemen Pendidikan Nasional dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004 sebagaimana yang dikutip oleh Shadiq (2007) memberikan 

cakupan aktivitas penalaran yang lebih luas sekaligus melengkapi penjelasan 
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cakupan kemampuan penalaran matematis dalam Math Glossary, yaitu (1) 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, (2) 

mengajukan dugaan (conjectures), (3) melakukan manipulasi matematika, (4) 

menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi, (5) menarik kesimpulan dari pernyataan, (6) memeriksa 

kesahihan suatu argumen, (7) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis 

untuk membuat generalisasi. 

 

Secara garis besar, menurut Sumarmo (Yaniawati, 2010:  74) penalaran 

matematika merupakan salah satu aspek berpikir matematika yang dikembangkan 

dalam membaca matematika untuk siswa sekolah menengah.  Selanjutnya, 

Sumarmo (Yaniawati, 2010) mengemukakan bahwa penalaran matematika atau 

penalaran dalam matematika meliputi beberapa indikator, yaitu (1) menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, serta diagram, (2) 

mengajukan dugaan (conjectures), (3) melakukan manipulasi dalam matematika; 

(4) menarik kesimpulan, (5) menyusun bukti, (6) memberikan alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi, (7) menarik kesimpulan dari pernyataan, (8) menarik 

kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

 

Indikator penalaran juga ditetapkan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, 

yaitu (1) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, (2) melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, dan (3) menyusun bukti, menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika.  Selanjutnya, berdasarkan NCTM 

(Yaniawati, 2010) menyatakan bahwa indikator penalaran matematika, yaitu (1) 
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membuat dan menguji konjektur, (2) merumuskan yang bukan contoh, (3) 

mengikuti argument yang logis, (4) mempertimbangkan validitas dari argumen 

yang valid, (5) mengkontruksi argumen yang valid, dan (6) mengkontruksi bukti-

bukti untuk pernyataan matematika, termasuk bukti tidak langsung dan bukti 

dengan induksi matematika. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, indikator kemampuan penalaran 

matematika dalam penelitaian ini adalah (1) menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan, tertulis, gambar, atau diagram, (2) melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan, atau menyusun bukti, (3) mengajukan dugaan 

(konjektur), menemukan pola atau sifat matematis, (4) menarik kesimpulan dari 

pernyataan dan menemukan sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi, dan (5) memeriksa kesahihan suatu argumen. Indikator tersebut akan 

dituangkan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa melalui tes kemampuan 

penalaran. 

 

C. Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

1. Pengertian Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

 

Model pembelajaran menurut Soekamto (Trianto, 2010) merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.  Sedangkan menurut Joyce (Trianto, 

2011: 22) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dalam 



48 

 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat termasuk di dalamnya buku-

buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

 

Arends (Trianto, 2010) menjelaskan bahwa model pembelajaran mengarah pada 

suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungannya, dan sistem pengelolaannya.  Istilah model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus, yaitu (1) rasional teoritis 

logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya, (2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai), (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan 

agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.  Berdasarkan uraian tersebut, model 

pembelajaran sangat penting bagi guru karena akan memudahkan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 

 

Dalam penelitian ini model pembelajaran yang digunakan adalah model 

kooperatif.  Sedangkan, tekhnik yang digunakan adalah Student Teams 

Achievement Divisions (STAD).  Menurut Slavin (2005:143) STAD merupakan 

salah satu pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model 

yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif.  Isjoni (2009) menguraikan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan tipe kooperatif yang menekankan pada adanya 

aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 
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membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal.  

 

Ide utama dari STAD menurut Slavin (2005) adalah memotivasi siswa untuk 

mendorong dan untuk saling membantu di antara siswa dalam menguasai 

keterampilan atau pengetahuan yang disajikan oleh guru.  Jika siswa-siswa 

mengizinkan agar kelompoknya memperoleh penghargaan (reward) maka mereka 

harus membantu teman-teman mereka mempelajari bahan yang disajikan guru.  

Siswa bekerja sama setelah guru menyajikan bahan ajar.  Mereka dapat bekerja 

secara berpasangan dan saling membandingkan jawaban, membahas tiap 

perbedaan, dan saling menolong apabila terdapat kesalahan pengertian.  Mereka 

dapat membahas strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan 

masalah, atau mereka dapat saling mengajukan soal atau kuis mengenai materi 

yang mereka pelajari.  Mereka bekerja dengan teman-teman sekelompok, coba 

menilai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri sehingga dapat membantu 

mereka berhasil baik dalam kuis. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD 

lebih menekankan kepada pembentukan kelompok.  Kelompok yang dibentuk 

nantinya akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  Oleh karena 

itu, model pembelajaran STAD dapat membuat siswa untuk saling membantu 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  Sesuai dengan pendapat Utomo dan 

Primiani (Gofur, 2016) bahwa STAD didesain untuk memotivasi siswa-siswa 

supaya kembali bersemangat dan saling menolong untuk mengembangkan 

keterampilan yang diajarkan oleh guru.  
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2. Langkah-Langkah Pembelajaran STAD 

 

Menurut Suprijono (Gofur, 2016), langkah-langkah model pembelajaran STAD 

adalah (1) membentuk kelompok yang anggotanya  4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain), (2) guru 

menyajikan pelajaran, (3) guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota-anggota kelompok, anggotanya yang sudah mengerti dapat 

menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu 

mengerti, (4) guru memberi kuis kepada seluruh siswa, pada saat menjawab kuis 

tidak boleh saling membantu, (5) memberi evaluasi, (6) kesimpulan. 

 

Berbeda dengan langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menurut Slavin (2005), yaitu (1) guru menyampaikan materi atau permasalahan 

sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, (2) guru memberikan tes/kuis 

secara individu untuk mengetahui skor awal, (3) guru membentuk kelompok, (4) 

bahan ajar yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok, (5) guru 

memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan 

penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari, (6) guru memberikan 

tes/kuis kepada siswa secara individual, dan (7) guru memberikan penghargaan 

pada kelompok berdasarkan perolehan nilai.  

 

Lebih ringkas, Isjoni (2009) mengemukakan bahwa tahapan STAD secara umum 

adalah (1) tahap penyajian materi, (2) tahap kegiatan kelompok, (3) tahap tes 

individual, (4) tahap penghitungan skor perkembangan individu, (5) tahap 

pemberian penghargaan kelompok.  Sementara Trianto (2010:  68) menuturkan 

bahwa STAD merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif 
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dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 

kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.  Diawali dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran, kemudian penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan 

penghargaan kelompok. 

Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

Menyampaikan tujuan 

dan motivasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar 

Pembagian kelompok beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri 

dari 4 – 6 siswa yang heterogen. 

Presentasi dari guru Guru menyampaikan materi pelajaran dan 

pentingnya pokok bahasan tersebut 

dipelajari. Guru memberi motivasi kepada 

siswa agar dapat belajar dengan aktif dan 

kreatif. Guru juga menjelaskan keterampilan 

dan kemampuan yang diharapkan, tugas dan 

pekerjaan serta cara-cara mengerjakannya. 

Kegiatan belajar dalam 

tim 

Siswa belajar dengan kelompok yang telah 

dibentuk. Guru menyiapkan lembaran kerja 

sebagai pedoman bagi kerja kelompok 

sehingga semua anggota menguasai dan 

masingmasing memberikan kontribusi. 

Evaluasi (kuis) Guru mengevaluasi hasil belajar dengan 

pemberian kuis tentang materi yang telah 

dipelajari. 

Penghargaan prestasi 

tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa 

hasil kerja siswa dan diberikan angka 

dengan rentang 0-100. Selanjutnya 

pemberian penghargaan atas keberhasilan 

kelompok. 

Sumber :  Rusman (Gofur, 2016) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, disimpulkan pengertian model 

pembelajaran STAD adalah model pembelajaran yang sangat melibatkan siswa 

untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen (tingkat prestasi, jenis 

kelamin, budaya, dan suku) yang terdiri dari 4-5 siswa. Langkah-langkah 
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pembelajarannya, yaitu (1) penyampaian tujuan pembelajaran, (2) penyampaian 

materi, (3) kegiatan kelompok, (4) kuis, dan (5) penghargaan kelompok.  

 

3. Cara Pemberian Penghargaan Kelompok STAD 

 

Menurut Slavin (2005), guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dari nilai dasar (awal) ke 

nilai kuis/tes setelah siswa bekerja dalam kelompok.  Cara-cara penentuan nilai 

penghargaan, yaitu (1) menentukan nilai dasar (awal) masing-masing siswa. Nilai 

dasar (awal) dapat berupa nilai tes/kuis awal atau menggunakan nilai ulangan 

sebelumnya, (2) menentukan nilai tes/kuis yang telah dilaksanakan setelah siswa 

bekerja dalam kelompok, misal nilai kuis I, nilai kuis II, atau rata-rata nilai kuis I 

dan kuis II kepada setiap siswa, yang disebut dengan nilai kuis terkini, dan (3) 

menentukan nilai peningkatan hasil belajar yang besarnya ditentukan berdasarkan 

selisih nilai kuis terkini dan nilai dasar (awal) masing-masing siswa dengan 

menggunakan kriteria berikut ini. 

Tabel 2.2 Kriteria Nilai Peningkatan Kemampuan penalaran 

 

 

Kriteria 
Nilai 

Peningkatan 

Nilai kuis/tes terkini turun lebih dari 10 poin di bawah nilai 

awal 
5 

Nilai kuis/tes terkini turun 1 sampai dengan 10 poin di 

bawah nilai awal 
10 

Nilai kuis/tes terkini sama dengan nilai awal sampai dengan 

10 di atas nilai awal 
20 

Nilai kuis/tes terkini lebih dari 10 di atas nilai awal 30 
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Penghargaan kelompok menurut Muslimin (2000) diberikan berdasarkan rata-rata 

nilai peningkatan yang diperoleh masing-masing kelompok dengan memberikan 

predikat cukup, baik, sangat baik, dan sempurna.  Kriteria untuk status kelompok: 

1) Cukup, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok kurang dari 15 (rata-rata nilai 

peningkatan kelompok < 15), 

2) Baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 15 dan 20 (15 ≤ rata-rata 

nilai peningkatan kelompok < 20), 

3) Sangat baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 20 dan 25 (20 ≤ 

rata-rata nilai peningkatan kelompok < 25), 

4) Sempurna, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok lebih atau sama dengan 

25 (rata-rata nilai peningkatan kelompok ≥ 25). 

 

D. Nilai-Nilai Islami 

 

1. Pengertian Nilai-Nilai Islami 

 

Menurut Kohar (2010:  4) nilai-nilai Islami didefinisikan sebagai sifat-sifat atau 

hal-hal di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang digunakan 

sebagai dasar penentu tingkah laku atau rujukan seseorang dalam melaksanakan 

sesuatu sebagai bekal hidup dunia dan akhirat.  Arti dari Islami adalah segala 

sesuatu yang bertalian dengan agama Islam.  

 

Konsep nilai-nilai Islami dijelaskan Muhadjir (Muhaimin, 2009) bahwa secara 

hierarkis nilai dapat dikelompokkan kedalam dua macam, yaitu nilai-nilai 

ilahiyah; yang terdiri dari nilai ubudiyah dan nilai-nilai syariah dan (2) nilai-nilai 

insaniyah; yang terdiri dari: nilai rasional, nilai sosial, nilai individual, nilai 

http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-islam.html
http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-islam.html
http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-islam.html
http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-islam.html
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biofisik, nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai estetika.  Mengkaji nilai-nilai Islami 

secara menyeluruh merupakan pekerjaan yang sangat besar, karena nilai-nilai 

Islami tersebut menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah yang luas.  

 

Kajian nilai-nilai Islami (Muhaimin, 2009) menyangkut beberapa aspek yang 

dimiliki oleh seorang muslim. Nilai-nilai Islami tersebut perlu dikembangkan 

lebih lanjut dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an.  Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur’an itu sesungguhnya memiliki makna yang lebih luas, 

lebih kompleks dan aplikatif jika dibandingkan dengan nilai-nilai yang muncul 

dari hasil pikiran manusia.  Misalnya, nilai istiqamah jauh lebih luas dari nilai 

komitmen dan konsisten.  Begitu pula makna ikhlas jauh lebih mendalam 

dibandingkan dengan makna rela berkorban.  Bahkan, istilah akhlak juga jauh 

lebih kompleks dibanding dengan istilah moral, etika, atau karakter.  Pada proses 

pembelajaran, nilai-nilai Islami tersebut dirumuskan dalam bentuk “Indikator 

Penanaman Nilai” oleh guru dalam rencana pembelajarannya untuk diintegrasikan 

dengan materi tiap mata pelajaran.  

 

2. Bahan Ajar Matematika Terintegrasi Nilai-Nilai Islami 

 

Pembelajaran matematika tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang lain.  Pembelajaran 

matematika juga dapat diintegrasikan dengan pendidikan agama, khususnya 

agama Islam.  Bahan Ajar matematika yang bernuanasa Islami dapat digunakan 

untuk memperkuat karakter bangsa.  Sehingga, penerapan nilai-nilai Islami akan 

memunculkan dan menciptakan generasi matematika khaira ummah, yaitu suatu 

generasi yang matematika professional, generasi matematika yang mampu 

http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-islam.html
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tangguh dalam bersaing secara global berdasarkan konsep Islami dan suatu 

generasi yang juga diharapkan oleh Allah. 

 

Beberapa integrasi pembelajaran yang dikaitkan dengan konsep Islami yang dapat 

dilakukan dalam pembelajaran matematika (Fathurrahman dan Sutikno, 2009), 

yaitu selalu (1) menyebut nama Allah, (2) penggunaan istilah, (3) ilustrasi visual, 

(3) aplikasi atau contoh-contoh, (4) menyisipkan ayat atau hadits yang relevan, (5) 

penelusuran sejarah, (6) jaringan topik, dan (7) simbol ayat-ayat kauniah.  

Masing-masing integrasi nilai-nilai Islami tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

a. Selalu menyebut nama Allah 

 

Sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai 

Islami diawali dengan menyebut nama Allah dan berdoa bersama-sama 

mengharapkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah.  Sehingga, bahan ajar 

yang dikembangakan memuat secara tertulis ucapan basmallah dan dalam 

pembelajaran siswa diarahkan untuk membaca doa belajar.  Kemudian pada setiap 

tahap demi tahap dalam penyelesaian permasalahan matematika serta dalam 

mengakhiri kegiatan pembelajaran diupayakan ditutup secara bersama-sama 

dengan mengucap Alhamdulillah.  Guru hendaknya selalu mengingatkan kepada 

siswa betapa pentingnya kita selalu ingat dan mengatas namakan Allah untuk 

segala aktivitas serta bersyukur kepada Allah ketika sedang menggali materi 

matematika yang merupakan ilmu-Nya Allah.  
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b. Penggunaan istilah 

 

Bahan ajar matematika yang dikembangkan memuat istilah-istilah yang 

mengandung nilai-nilai Islami.  Istilah dalam matematika diantaranya adalah 

penggunaan nama, peristiwa atau benda yang bernuansa Islam. Nama yang 

mengandung nilai Islami; misalnya Ahmad, Abdul, Aisyah, atau Fatimah, 

kemudian peristiwa yang bernilai Islami; seperti jumlah penduduk muslim atau 

jumlah jama’ah haji, sedangakan tempat yang mengandung nilai-nilai Islami; 

seperti masjid, pesantren, baitullah, atau Arab Saudi. 

 

c. Ilustrasi visual 

 

Gambar-gambar ilustrasi dan media pembelajaran dalam bahan ajar matematika 

dapat divisualisasikan dengan gambar-gambar atau potret yang Islami.  Misalnya 

dalam membicarakan data dapat diberikan gambar santri di pesantren, gambar 

jama’ah dalam pengajian, atau daftar penerima zakat. 

 

d. Aplikasi atau contoh-contoh 

 

Dalam menjelaskan suatu kompetensi dapat menggunakan bahan ajar dengan 

memberikan contoh-contoh aplikatif.  Misalnya dalam pembahasan pengumpulan 

data dapat dikaitkan dengan mengumpulkan jumlah ayat makiyyah dan 

madaniyah yang sesuai dengan pembahasan Al-Qur’an.  Materi tentang data 

keuangan dan perdagangan dapat diterangkan dengan bantuan praktek bank 

syariah dengan sistem bagi hasil. 
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e. Menyisipkan ayat atau hadits yang relevan 

 

Dalam pembahasan materi tertentu dapat menyisipkan ayat atau hadits yang 

relevan, misalnya dalam pembahasan statistika sosial, disisipkan ayat 9 dan 10 

surat Al-Jumu’ah (tentang perniagaan) dan hadits tentang jual beli.  Ketika 

membahas pecahan disisipkan ayat 11 dan 12 surat An-Nisaa’ tentang tata cara 

pembagian warisan.  Ketika memberikan materi populasi dapat menyisipkan ayat 

atau hadits tentang penyebutan jumlah kaum muslimin.  

 

f. Penelusuran sejarah 

 

Penjelasan suatu kompetensi dapat dikaitkan dengan sejarah perkembangan ilmu 

pengetahuan oleh sarjana muslim.  Misalnya dalam pembahasan bilangan bulat 

dapat disampaikan penemu bilangan nol, pada penjelasan materi trigonometri 

dapat dijelaskan penemuan sinus dan kosinus oleh Ibnu Jabbir Al Battani, 

penemuan rumus akar persamaan kuadrat (terkenal rumus ABC) dalam aljabar 

yang ditemukan oleh Al Khawarizmi, yang menemukan sebuah bilangan yang 

dapat dibagi oleh semua angka yang ditemukan oleh Ali bin Abu Thalib. 

 

g. Jaringan topik  

 

Mengaitkan matematika dengan topik-topik dalam disiplin ilmu lain, misalnya 

dalam menjelaskan bahasan tentang relasi dengan rantai makanan makan, seperti 

ayam makan padi, burung makan serangga, atau kerbau makan rumput dikaitkan 

dengan rizki yang Allah berikan kepada segenap makhluk-Nya di muka bumi ini. 

Ketika menjelaskan tentang terbentuknya bangun ruang yang berasal dari bangun 

datar, bangun datar berasal dari sebuah garis, sebuah garis berasal dari sebuah titik 
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yang akhirnya titik berasal dari sebuah zat yang diciptakan oleh Yang Serba 

Maha, sampai sekarang belum ada seorangpun yang mampu mendefinisikan 

sebuah titik, karena sebuah titik adalah rahasia Allah SWT.  

 

h.  Simbol ayat-ayat kauniah (ayat-ayat alam semesta) 

 

Dalam mengajarkan tentang simetri putar dapat diberikan contoh bertapa 

teraturnya Allah menciptakan gerakan beredarnya bulan mengelilingi bumi dan 

bumi mengelilingi matahari, atau tentang rotasi bumi pada sumbunya.  Ketika 

mengajarkan tentang bilangan tak hingga dapat dikaitkan dengan banyaknya pasir 

di pantai atau berapa liter air laut di muka bumi ini atau berapa volume udara yang 

dihirup oleh makhluk hidup selama masih ada kehidupan di dunia ini.  

 

E. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian Muharom (2014) memaparkan bahwa kemampuan penalaran 

matematika siswa selama ini kurang dikembangkan dengan baik.  Kepasifan siswa 

dan pemilihan model pembelajaran yang kurang relevan berpengaruh terhadap 

kemampuan penalaran siswa.  Upaya meningkatkan kemampuan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diharapkan dapat 

meningkatkan keaktivan siswa sehingga mampu mengkontruksikan 

pengetahuannya dalam belajar. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa 

kemampuan penalaran matematika siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif 

tipe STAD lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran langsung 

berdasarkan level kemampuan awal. Penelitian ini dianggap relevan karena 

penggunaan model pembelajarannya menggunakan STAD. Penelitian penerapan 
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tersebut menghasilkan hasil yang optimal apabila dalam pembelajaran STAD, 

bahan ajar dirancang untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

 

Penelitian Permana (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sub pokok bahasan segitiga dan segiempat 

sudah berjalan baik dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  Selain itu, 

hasil belajar siswa juga meningkat, analisa data menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini mencapai 

82,14%.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.  

 

Penelitian Mujiyono (2014) menghasilkan produk bahan ajar yang efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Terdapat peningkatan nyata partisipasi siswa 

dalam proses pembelajaran, siswa telah termotivasi, antusias, bersemangat, dan 

aktif secara fisik dan kejiwaan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses 

pembelajaran. Selanjutnya bahan ajar yang dikembangkan dapat dimanfaatkan 

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, penalaran ilmiah siswa, dan 

penanaman nilai-nilai Islami.  Selain itu, penelitian Winarti (2015) menuturkan 

hasil bahwa perangkat pembelajaran bermuatan integrasi Islam-sains yang telah 

dikembangkan dinilai sangat baik dan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran suhu dan kalor, analisa data menunjukkan bahwa siswa 

merasa tertarik karena mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah 

didapatkan.  Berdasarkan uji lapangan didapatkan bahwa siswa sangat antusias 

mengikuti pembelajaran dan menjadi lebih ingin tahu lagi tentang konsep-konsep 

fisika lain yang dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an.  Penelitian tersebut, 
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relvan dengan integrasi nilai-nilai Islami yang akan dikembangkan dalam bahan 

ajar matematika.  Berdasarkan temuan ini, bahan ajar yang memuat nilai-nilai 

Islami dapat menjadi motivasibagi siswa untuk lebih mendalami matematika. 

Penelitian Salafudin (2015) tentang pengembangan bahan ajar matematika yang 

diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami, seperti (1) nilai akidah, (2) nilai syari’ah, 

dan (3) nilai mu’amalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa matematika masih 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi siswa.  Kekurangan dari model 

pembelajaran matematika yang dikembangkan belum efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika dan menanamkan nilai-nilai islam siswa.  Di samping 

itu, materi serta soal latihan dalam bahan ajar kurang bermuatan nilai-nilai Islami 

dan kurang lengkap. 

 

Penelitian Hidayat dan Sumarmo (2013) menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kemampuan komunikasi dan penalaran matematika antara siswa yang 

memperoleh pendekatan berbasis masalah disertai dengan model kooperatif dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  Kemampuan penalaran 

matematika siswa masih tergolong sedang.  Beberapa kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas penalaran, di antaranya adalah tugas 

mengestimasi adanya korelasi, dalam hal ini memeriksa kesahihan serta membuat 

suatu generalisasi.  Selain beberapa kesulitan tersebut, diperoleh juga kesan siswa 

agak bosan dengan belajar kelompok melalui bahan ajar yang diberikan dalam 

waktu terlalu lama.  Siswa mengusulkan adanya selingan pembelajaran langsung 

dari guru.   
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F. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, 

melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan sebagai 

suatu upaya pengembangan sumber daya manusia.  Syamsul (2012) 

mengemukakan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  Pernyataan lain dijelaskan oleh 

Faruq (2013) bahwa mutu sumber daya manusia berkorelasi positif dengan mutu 

pendidikan.  

 

Matematika memiliki peranan strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

suatu masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal tersebut karena dalam standar isi matematika memuat kemampuan-

kemampuan dan sikap-sikap yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-

hari.  Dengan kata lain, matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang 

berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia.  

 

Sumber daya manusia yang berkualitas ditunjukkan dengan hasil belajar siswa 

yang optimal. Namun, fakta dilapangan mengidentifikasikan bahwa hasil belajar 

matematika siswa belum optimal. Hasil pemeringkatan PISA (2015) menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa Indonesia pada matematika belum mencapai skor ideal. 

Laporan ujian nasional dari Puspendik (2015) juga menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai mata pelajaran matematika merupakan nilai terendah dibandingkan lima 

pelajaran lainnya. Serta, kemampuan penalaran siswa MA Bustanul Ulum juga 

masih perlu ditingkatkan.  
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Rendahnya hasil belajar matematika disebabkan karena kemampuan-kemampuan 

matematis siswa masih rendah, terutama kemampuan penalaran siswa. Umah 

(2014) memaparkan dalam latar belakang penelitiannya bahwa materi matematika 

dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, materi matematika 

dipahami melalui penalaran dan penalaran dilatih melalui belajar materi 

matematika.  Selain itu, NCTM (2000), Permendiknas No. 22 Tahun 2006, dan 

Permendikbud No. 64 Tahun 2013 telah memaparkan bahwa salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam matematika adalah kemapuan 

penalaran. 

 

Salah satu hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan penalaran 

siswa adalah bahan ajar. Bahan ajar yang ada belum mengembangkan kemampuan 

penalaran.  Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa perlu adanya pengembangan 

bahan ajar matematika yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

Bahan ajar yang ideal harus sesuai dengan karakteristik siswa.  Hal ini menjadi 

tugas guru matematika untuk mempersiapkan teknik pembelajaran matematika 

yang aktif, menyenangkan dan mudah dipahami sehingga akan meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa.  Teknik pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dan integrasi nilai-nilai Islami pada materi matematika menjadi 

alternatif pembelajaran sebagai solusi berbagai karakteristik siswa MA Bustanul 

Ulum Lampung Tengah.  

 

Proses pembelajaran STAD dan dampak dari penggunaan bahan ajar yang 

dikembangkan tentunya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah 

kemampuan penalaran.  Sehingga, dengan mengembangkan bahan ajar yang valid, 
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praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan penalaran diharapkan hasil 

belajar matematika menjadi optimal.  Dengan demikian, akan meningkatkan 

kualitas pendidikan yang akan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian. 

Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) meningkat  

Kualitas 

Pendidikan/Pembelajaran 

Meningkat 

Idealita: 

- Mutu pendidikan korelasi positif 

dengan Mutu SDM 

- SDM berkualitas ditunjukkan 

dengan hasil belajar optimal 

- NCTM, KTSP, Kur-13 sebagai 

upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. 

Realita: 

- Kualitas pendidikan masih rendah.  

- Rendahnya hasil belajar siswa 

(PISA, UN) 

- Rendahnya kemampuan penalaran 

siswa 

- Siswa pasif dan belum termotivasi 

dalam belajar  

Masalah: 

Belum tersedia proses dan perangkat pembelajaran yang 

mengembangkan kemampuan penalaran matematika siswa 

 

Solusi: 

Pengembangan bahan ajar yang valid, praktis, dan efektif 

ditinjau dari kemampuan penalaran siswa  

Penalaran 
Matematika 

STAD Nilai-Nilai 
Islami 

Target: 

Hasil belajar siswa Optimal 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat penelitian ini adalah MA Bustanul Ulum Lampung Tengah, dengan 

alamat Jl. Kawista No. 15 RT.006, RW.001 Jayasakti, Kecamatan Anak Tuha, 

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.  Adapun, waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016.  

 

B. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and 

development).  Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah bahan ajar matematika yang berorientasi pada kemampuan penalaran siswa 

madrasah aliyah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada materi statistika kelas X. 

 

C. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari model 

pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carry 

(Mulyatiningsih, 2012:  200).  Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima 

tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 
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Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan pengembangan dengan model 

ADDIE secara terperinci. 

 

1. Analysis (Tahap Analisis) 

 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis masalah perlunya 

suatu pengembangan.  Tahap analisis memuat analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan analisis karakteristik siswa.  Analisis kebutuhan dapat dilakukan 

dengan wawancara kepada guru, observasi kelas, serta menganalisis bahan ajar 

yang tersedia.  Melalui tahap ini, akan diketahui bahan ajar yang perlu 

dikembangkan untuk memfasilitasi siswa.  Selanjutnya, menganalisis kurikulum 

yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang digunakan.  

Hal ini dilakukan agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan 

kurikulum yang berlaku.  Langkah selanjutnya adalah mengkaji silabus untuk 

merumuskan indikator-indikator pencapaian pembelajaran.  Analisis yang terakhir 

adalah analisis karakteristik siswa yang dilakukan dengan wawancara dan 

observasi saat pembelajaran matematika. 

 

2. Design (Tahap Perancangan) 

 

Setelah tahap analisis selesai, selanjutnya adalah design. Pada tahap ini, dilakukan 

penentuan komponen-komponen penyusun perangkat pembelajaran berupa bahan 

ajar.  Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan bahan ajar 

sebagaimana dijelaskan Ditjen Dikdasmenum (2004) berikut ini.  

a. Memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, silabus, program 

semeter, dan rencana pelaksanaan pembelajaran;  langkah pertama yang harus 
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dilakukan dalam menyusun bahan pembelajaran adalah memahami standar isi 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) berarti memahmai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  Hal ini telah dilakukan guru ketika menyusun silabus, 

program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran.  Memahami standar 

kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 Tahun 2006) juga telah dilakukan 

ketika menyusun silabus.  Walaupun demikian, ketika menyusun bahan 

pembelajaran, dokumen-dokumen tersebut perlu dihadirkan dan dibaca 

kembali.  Hal itu membantu penyusun bahan ajar dengan mengaplikasikan 

prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.  Selain itu, penyusunan bahan 

ajar akan terpandu ke arah yang jelas, sehingga bahan ajar yang dihasilkan 

benar-benar berfungsi, 

b. Mengidentifikasi jenis bahan pembelajaran berdasarkan pemahaman terhadap 

poin;  mengidentifikasi jenis bahan pembelajaran dilakukan agar penyusun 

bahan ajar mengenal dengan tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang akan 

disajikan, 

c. Melakuan pemetaan materi; hasil identifikasi dipetakan dan diorganisasikan 

sesuai dengan pendekatan yang dipilih (prosedural atau hierarkis).  Pemetaan 

materi dilakukan berdasarkan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), dan standar kompetensi lulusan (SKL).  Tentu saja di dalamnya terdapat 

indikator pencapaian yang telah dirumuskan pada saat menyusun silabus.  Jika 

penyusunan silabus telah terpeta dengan baik maka pemetaan tidak diperlukan 

lagi, bahan ajar tinggal mempedomani yang ada pada silabus.  Akan tetapi jika 

belum terpetakan dengan baik, perlu pemetaan ulang setelah penyusunan 

silabus, 
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d. Menetapkan bentuk penyajian;  bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan. Bentuk-bentuk tersebut adalah seperti buku teks, modul, diktat, 

lembar informasi, atau bahan ajar sederhana.  Masing-masing bentuk penyajian 

ini dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya dapat dilihat dari sisi 

kompleksitas struktur dan pekerjaannya. Bentuk buku teks tentu lebih 

kompleks dibandingkan dengan yang lain, 

e. Menyusun struktur (kerangka) penyajian;  jika bentuk penyajian sudah 

ditetapkan, penyusunan bahan ajar berdasarkan struktur atau kerangka 

penyajian. Kerangka-kerangka itu diisi dengan materi yang telah ditetapkan,  

f. Membaca buku sumber;  membaca buku sumber diperlukan untuk menentukan 

materi yang diisikan pada struktur atau kerangka penyajian.  Kegiatan 

pengisian dilakukan setelah penyusunan struktur penyajian,   

g. Membuat draf bahan ajar;  kegiatan membuat draf (termasuk membahasakan, 

membuat ilustrasi/gambar, atau merumuskan pelengkap bahan ajar) dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

3. Development (Tahap Pengembangan) 

 

Setelah selesai merancang bahan ajar, tahap selanjutnya adalah development. 

Tahap ini merupakan tahap pengembangan rancangan bahan ajar.  Kegiatan yang 

dilakukan adalah menulis draf bahan ajar dan mengembangkannya berdasarkan 

kerangka rancangan pada tahap design.  Proses pengembangan perlu 

memperhatikan syarat dan prinsip penyusunan bahan ajar serta komponen-

komponen yang akan digunakan, yaitu kemampuan penalaran, terintegrasi nilai-

nilai Islami, dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  Pada tahap ini juga 
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dilakukan penyusunan instrumen penilaian bahan ajar, angket respon siswa, dan 

instrumen kemampuan penalaran siswa.  

 

Instrumen penilaian bahan ajar disusun dengan memperhatikan aspek penilaian 

bahan ajar, yaitu aspek materi dan aspek medeia.  Kemudian, bahan ajar tersebut 

divalidasi oleh ahli.  Hasil validasi akan digunakan sebagai acuan untuk revisi 

produk yang dikembangkan.  Validasi dilakukan hingga pada akhirnya bahan ajar 

dinyatakan valid.  Pengembangan angket respon siswa digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan.  Sedangkan, 

pengembangan instrumen kemampuan penalaran digunakan untuk mengukur 

tingkat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. 

 

4. Implementasion (Tahap Penerapan) 

 

Setelah bahan ajar dinyatakan valid, produk tersebut diterapkan pada sekolah 

yang telah ditentukan sebagai tempat penelitian.  Tahap penerapan ini dilakukan 

untuk mengetahui kualitas bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan aspek 

kepraktisan dan efektivitasnya. 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penerapan ini adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan bahan ajar yang telah dikembangkan, melaksanakan 

pengujian soal kemampuan penalaran siswa pada akhir pertemuan serta meminta 

pengisian angket respon siswa tentang bahan ajar yang telah digunakan.  Setelah 

didapatkan data dari tes kemampuan penalaran siswa dan angket respon siswa 

maka data tersebut diolah kemudian dianalisis untuk tahap evaluasi. 
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5. Evaluation (Tahap Evaluasi) 

 

Setelah melaui tahap penerapan, tahapan penelitian dilanjutkan dengan evaluasi.  

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil analisis data kulaitas bahan ajar, yaitu 

analisis nilai tes kemampuan penalaran siswa untuk mengetahui efektivitas dari 

bahan ajar matematika yang dikembangkan dan analisis hasil pengisian angket 

respon siswa untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar matematika yang 

dikembangkan.  Selain itu, pada tahap ini dilakukan penyempurnaan produk 

dengan melakukan revisi berdasarkan saran atau masukan siswa dan evaluasi saat 

penerapan bahan ajar dilaksanakan. 

 

D. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian dan pengembangan ini adalah kelas X MIA MA Bustanul Ulum 

Lampung Tengah yang terdaftar pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 

sebanyak 32 siswa.  Subjek validasi bahan ajar terdiri dari satu ahli materi dan 

satu ahli media. 

  

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen disusun untuk mendapatkan data dan fakta yang diperlukan dalam 

penelitian yang akan mendukung pengumpulan data.  Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara untuk analisis kebutuhan, 

instrumen penilaian bahan ajar untuk menilai validitas bahan ajar yang 

dikembangakan, angket respon siswa untuk menilai aspek kepraktisan bahan ajar, 

dan instrumen kemampuan penalaran untuk menilai efektivitas bahan ajar. 
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1. Pedoman Wawancara 

 

Instrumen yang digunakan pada saat tahap analisis kebutuhan adalah pedoman 

wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada guru dan siswa untuk 

mengetahui pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas serta permasalahan-

permasalahan pembelajaran.  Pedoman wawancara tersebut memuat pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh guru, meliputi  fungsi bahan ajar, cara 

mengembangkan bahan ajar, nilai-nilai Islami, kemampuan penalaran siswa, 

strategi pembelajaran yang digunakan, dan pembelajaran matematika yang 

diharapkan. 

 

2. Instrumen Penilaian Bahan Ajar 

 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian bahan ajar berupa seperangkat 

pertanyaan tertulis untuk diberikan respon (Widoyoko, 2014:  155).. Instrumen ini 

terdiri dari penilaian untuk ahli materi dan penilaian untuk ahli media.  Instrumen 

penilaian bahan ajar ini berupa angket berskala Likert dengan empat skala, kriteria 

skor penilaian dengan empat skala dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Skor Penilaian Bahan Ajar 

 

 

Skor Kriteria Penilaian 

4 Sangat Baik (SB) 

3 Baik (B) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 
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a. Instrumen penilaian ahli materi 

 

Beberapa aspek yang menjadi penilaian dari ahli materi, yaitu aspek kelayakan isi, 

kelayakan :penyajian, dan kelayakan bahasa. 

1) Aspek kelayakan isi dengan indikator kesesuaian materi dengan silabus yang di 

kembangkan, keakuratan materi, pendukung materi pembelajaran, dan 

kemutahiran materi, 

2) Aspek kelayakan penyajian dengan indikator teknik penyajian, pendukung 

penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian, 

3) Aspek kelayakan bahasa dengan indikator komunikatif, dialogis dan interaktif, 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, dan keruntutan dan 

keterpaduan alur pikir. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Untuk Ahli Materi 

 

 

No. Aspek Indikator 

1 Kelayakan Isi 

Kesesuaian materi dengan silabus yang di 

kembangkan 

Keakuratan Materi 

Pendukung materi pembelajaran 

Kemutakhiran Materi 

2 
Kelayakan 

Penyajian 

Teknik Penyajian 

Pendukung Penyajian 

Penyajian Pembelajaran 

Kelengkapan Penyajian 

3 Penilaian Bahasa 

Komunikatif  

Dialogis dan Interaktif  

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

siswa 

Keruntutan dan keterpaduan alur pikir  
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b. Instrumen penilaian ahli media 

 

Beberapa aspek yang menjadi penilaian dari ahli media, meliputi aspek ukuran 

bahan ajar, desain sampul bahan ajar (cover), dan desain isi bahan ajar. 

1) Aspek ukuran bahan ajar dengan indikator ukuran fisik bahan ajar, 

2) Aspek sampul bahan ajar (cover) dengan indikator tata letak kulit sampul, 

huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca, serta ilustrasi sampul bahan 

ajar, 

3) Aspek isi bahan ajar dengan indikator konsistensi tata letak, unsur tata letak 

harmonis, unsur tata letak lengkap, unsur letak mempercepat pemahaman, 

tipografi isi bahan ajar sederhana, tipografi mudah dibaca, tipografi 

memudahkan pemahaman, serta ilustrasi isi. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Bahan Ajar Ahli Media 

 

 

No. Aspek Indikator 

1 Ukuran Bahan Ajar Ukuran Fisik Bahan Ajar 

2 
Desain Sampul Bahan 

Ajar (Cover) 

Tata Letak Kulit Modul 

Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

dibaca 

Ilustrasi Sampul Modul 

3 Desain Isi Bahan Ajar 

Konsistensi Tata Letak  

Unsur Tata Letak Harmonis 

Unsur tata letak lengkap 

Tata letak mempercepat pemahaman 

Tipografi Isi Buku Sederhana 

Tipografi Mudah Dibaca 

Tipografi Isi Buku Memudahkan Pemahaman 

Ilustrasi Isi 

 

 

 



73 

 

3. Angket Respon Siswa 

 

Aspek dalam angket respon siswa dikembangkan sesuai dengan indikator yang 

dibutuhkan.  Aspek yang dimaksud, yaitu aspek bahasa, penyajian, dan kondisi. 

Angket berskala Likert dengan empat kategori penilaian, yaitu sangat setuju, 

setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Berikut adalah tabel kisi-kisi angket respon 

siswa yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

 

 

Aspek Pernyataan 

Bahasa 

Setiap bahasa dalam bahan ajar mudah dipahami 

Bahan ajar menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan 

makna ganda 

Petunjuk kegiatan pada bahan ajar jelas 

Penyajian 

Penyajian bahan ajar menarik dan tidak membosankan 

Materi dan isi dalam bahan ajar lengkap dan disajikan secara 

runtut 

Saya dapat mengikuti tahap-tahap pembelajaran dan kegiatan 

dalam bahan ajar ini 

Bahan ajar ini memberikan wawasan yang baru 

Saya menyukai komposisi warna dan tampilan dalam bahan ajar 

ini. 

Kondisi 

Saya sulit memahami simbol-simbol dan lambang-lambang 

matematika dengan jelas 

Gambar, grafik, dan ilustrasi yang disajikan tidak ada kaitannya 

dengan budaya madrasah 

Permasalahan dan ilustrai yang disajikan dalam bahan ajar 

jarang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

Tugas-tugas dalam bahan ajar ini terlalu sulit 

  

 

4. Instrumen Kemampuan Penalaran Siswa 

 

Instrumen kemampuan penalaran di validasi oleh ahli dengan mengembangkan 

kisi-kisi penilaian sesuai kebutuhan penelitian.  Validasi ini bertujuan untuk 
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mengukur kualitas  instumen secara teoristis.  Adapun, kisi-kisi pengembangan 

lembar validasi instrumen kemampuan penalaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Validasi Instrumen Kemampuan Penalaran 

 

 

NO Aspek Indikator 

1 Materi 

Soal sesuai indikator 

Karakteristik butir soal dinyatakan dengan jelas 

Masing-masing butir soal sudah dilengkapi pedoman 

pemberian skor 

2 Konstruksi 

Rumusan sikap butir soal kata/perintah/pernyataan yang 

menuntut jawaban siswa 

Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

Butir soal tidak tergantung pada jawaban butir soal 

yang lain 

3 Bahasa 

Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang 

sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami 

Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Rumusan setiap butir soal menggunakan bahasa yang 

baku 

 

 

Selain validasi secara teoristis oleh ahli, kualitas intsrumen kemampuan penalaran 

juga dianalisis melalui validitas isi dengan uji coba produk.  Analisis tersebut 

untuk mengetahui validitas tiap butir soal, reliabilitas soal, daya pembeda, dan 

indeks kesukaran tiap butir soal.  

 

a. Validitas Butir Soal 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kevaliditasan atau keabsahan 

dari suatu alat ukur.  Validitas untuk tiap butir soal menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Karl Person (Suherman, 2003:  120) sebagai berikut. 

r xy
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Keterangan: 

 =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N    =  banyaknya subjek 

X    =  Skor item 

Y    =  Total skor 

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

dengan menggunakan tolak ukur yang dibuat Guilford (Suherman, 2003:113) 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 Klasifikasi KoefisienValiditas 

 

 

Nilai  Interpretasi 

0,90 ≤  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤  < 0,70 Sedang 

0,20 ≤  < 0,40 Rendah 

0,00 ≤  < 0,20 Sangat Rendah 

 < 0,00 Tidak valid 

 

  

b. Reliabilitas Instrumen 

 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus 

Cronbach Alpha (Suherman, 2003:  155) sebagai berikut.  
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Keterangan:  

r 11  = koefisien reliabilitas 

n    = banyak butir soal 
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2iS  = varians skor tiap butir soal 

S
2t
 = varians total skor 

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria tertentu dengan menggunakan tolak ukur yang dibuat Guilford 

(Suherman, 2003:139) seperti pada Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

 

 

Nilai r 11  Interpretasi 

r 11≤ 0,20 sangat rendah 

0,20 40,0r11   rendah 

0,40 70,0r11   sedang 

0,70 90,0r11   tinggi 

0,90 00,1r11   sangat tinggi 

 

 

c. Daya Pembeda (DP) 

 

Suherman (2003:  159) mengatakan bahwa daya pembeda adalah seberapa jauh 

kemampuan butir soal dapat membedakan antara testi yang mengetahui jawaban 

dengan benar dan dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut (atau testi 

menjawab dengan salah).  Untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal 

menggunakan rumus daya pembeda  sebagai berikut. 

DP = 
b

XX BA     

Keterangan: 

DP   = Daya Pembeda 

AX    = Rata-rata skor siswa kelas atas 
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BX    = Rata-rata skor siswa kelas bawah 

 b     = Skor maksimum tiap butir soal 

 

Kriteria untuk daya pembeda tiap butir soal (Suherman, 2003: 161) dinyatakan 

sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Kriteri Daya Pembeda (DP) 

 

 

Daya Pembeda Kriteria 

DP ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

 

d. Indeks Kesukaran (IK) 

 

Perhitungan indeks kesukaran menggunakan rumus indeks kesukaran menurut 

Suherman (2003:43) sebagai berikut. 

IK = 
b

x
  

Keterangan:  

IK    = Indeks kesukaran  

x      = Rata-rata skor kelompok atas dan kelompok bawah  

b      = Skor maksimum tiap butir soal 

 

Penentuan kriteria dari indeks kesukaran soal dilihat dari nilai klasifikasi dari soal 

tersebut.  Klasifikasi indeks kesukaran butir soal berdasarkan (Suherman, 2003:  

170) dinyatakan sebagai berikut. 
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Tabel 3.9 Kriteria Indeks Kesukaran (IK) 

 

 

IK (Indeks Kesukaran) Interpretasi 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Soal mudah 

 

 

Hasil validasi instrumen  kemampuan penalaran dianalisis untuk mengetahui 

validitas butir setiap soal, reliabilitas soal, daya beda dan tingkat kesukaran dalam 

instrumen kemampuan penalaran yang akan diterapkan dalam uji coba lapangan.  

 

1) Validitas Instrumen Kemapuan Penalaran 

 

Hasil analisis validitas secara empiris ditunjukkan dengan tabel berikut. 

Tabel 3.10 Validitas Instrumen Kemapuan Penalaran 

 

 

NO SOAL VALIDITAS KRITERIA 

1 0,91 Sangat Tinggi 

2 0,80 Tinggi 

3 0,69 Sedang 

4 0,88 Tinggi 

5 0,60 Tinggi 

 

 

Berdasarkan analisis validitas di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 butir soal hasil 

tes uji coba dapat dipersentasekan bahwa terdapat 100% valid.  Ditinjau dari 

validitas tiap butir soal, instrumen kemapuan penalaran yang dikembangkan telah 

memiliki kriteria valid.  

 

 



79 

 

2) Reliabilitas Instrumen Kemampuan Penalaran 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas soal 

matematika pada tes uji coba adalah 0,82.  Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

soal memenuhi kriteria reliabel dengan kategori tinggi.  

 

3) Tingkat Kesukaran Instrumen Kemapuan Penalaran 

 

Hasil analisis tentang tingkat kesukaran instrumen kemampuan penalaran dapat 

diketahui melalui sajian tabel berikut. 

Tabel 3.11 Tingkat Kesukaran Instrumen Kemapuan Penalaran 

 

 

No. Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,9 Mudah 

2 0,6 Sedang 

3 0,55 Sedang 

4 0,5 Sedang 

5 0,3 sukar 

 

 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, hasil tingkat kesukaran soal pada uji 

coba dapat dihitung rata-rata soal di atas berada pada kategori sedang yaitu 0,57. 

Berdsarkan persentase pada gambar di bawah, perbandingan antara soal mudah, 

sedang, dan sukar adalah 1:3:1.  Oleh karena itu, instrumen tes kemampuan 

penalaran siswa yang dikembangkan memiliki satu kategori soal yang mudah 

(soal nomor 1), tiga kategori soal dengan tingkat kesukaran sedang (soal nomor 

2,3, dan 4), serta memiliki satu kategori soal yang sulit (soal nomor 5). Untuk 

persentase tingkat kesukaran dapat dilihat melaui gambar berikut. 
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Gambar 3.2 Persentase Tingkat Kesukaran Soal. 

 

 

4) Daya Pembeda Instrumen Kemapuan Penalaran  

 

Berdasarkan hasil analsis daya pembeda, rata-rata soal memiliki daya pembeda 

yang cukup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.12 Daya Pembeda Instrumen Kemapuan Penalaran 

 

 

No. Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 0,25 Cukup 

2 0,17 Jelek 

3 0,29 Cukup 

4 0,21 Cukup 

5 0,17 Jelek 

 

 

Ditinjau dari tabel daya pembeda di atas, diketahui bahwa soal nomor 1,3, dan 4 

memiliki daya pembeda yang cukup. Sedangkan soal nomor 2 dan 5 memiliki 

daya pembeda dengan kategori yang jelek yang tidak bisa membedakan 

kemampuan siswa tingkat atas dengan siswa tingkat bawah.  Sehingga soal nomor 

2 dan 5 ditinjau kembali agar mendapatkan instrumen kemampuan penalaran yang  

cukup.  Berdasarkan analisis kualitas instrumen kemampuan penalaran yang telah 

20% 

60% 

20% Mudah

Sedang

sukar
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dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara empiris instrumen ini 

dinyatakan valid dan reliabel, memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan 

memiliki daya pembeda yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan penalaran siswa.  

 

Instrumen kemampuan penalaran ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 

penilaian kemampuan penalaran setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar yang dilaksanakan di akhir uji coba.  Adapun, kriteria 

penskoran soal-soal penalaran disajikan oleh Thomson (2006) seperti yang tertera 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.13 Kriteria Penskoran Soal Penalaran 

 

 

Kriteria Skor 

a. Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap 

dan benar 
4 

b. Respon (penyelesaian) diberikan dengan satu 

kesalahan/ kekurangan yang signifikan. 
3 

c. Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan 

lebih dari satu kesalahan/kekurangan yang 

signifikan 

2 

d. Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara 

keseluruhan namun mengandung sekurang-

kurangnya satu argumen yang benar 

1 

e. Respon (penyelesaian) berdasarkan pada proses 

atau argumen yang salah, atau tidak ada respon 

sama sekali 

0 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Validitas Bahan Ajar 

 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis validitas adalah angket penilaian. 

Analisis data pada tahap ini meliputi teknik analisis deskripstif kualitatif dan 
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analisis deskriptif kuantitatif.  Data kualitatif berupa masukan dan saran perbaikan 

bahan ajar dari ahli materi dan ahli media dideskriptifkan secara deskriptif 

kualitatif sebagai panduan untuk merevisi bahan ajar.  Data kuantitatif berupa data 

skor penilaian ahli materi dan media dari lembar validasi yang diisi oleh kedua 

ahli dianalisis dengan acuan yang diadaptasi dengan menggunakan skala Likert 

dengan 4 skala yang nantinya akan dideskriptifkan secara kualitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut.  

a. Melakukan tabulasi data oleh validator yang diperoleh dari ahli materi dan ahli 

media. Tabulasi data dilakukan dengan memberikan penilaian pada aspek 

penilaian dengan memberikan skor 4, 3, 2, 1 berdasarkan skala pengukuran 

Skala Likert, Skor 4 untuk kategori sangat baik, skor 3 untuk kategori baik, 

skor 2 untuk kategori kurang dan skor 1 untuk kategori sangat kurang, 

b. Perhitungan rata-rata skor tiap aspek. Pada tahap ini, data skor penilaian 

kevalidan bahan ajar yang telah ditabulasi kemudian dihitung rata-ratanya 

untuk setiap aspek. Rata-rata skor tiap aspek penilaian kevalidan bahan ajar 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.  

𝑥   = 
∑    
   

 
 

Keterangan:  

 

𝑥    = rata-rata tiap aspek penilaian kevalidan produk  

∑    
     = jumlah skor tiap aspek penilaian kevalidan produk  

𝑛   = jumlah butir penilaian tiap aspek penilaian kevalidan produk, 

c. Pembandingan rata-rata skor tiap aspek dengan kriteria yang ditentukan. Cara 

yang digunakan untuk menyatakan rata-rata skor tiap aspek dalam nilai 
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kualitatif (Widoyoko, 2012: 112) adalah dengan membandingkannya dengan 

kriteria penilaian kualitas tertentu.  Kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan sebagai berikut. 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Bahan Ajar 

 

 

Interval Rerata Skor Kriteria Kualitatif 

3,25 < 𝑋  ≤  4,00 Sangat baik 

2,50 < 𝑋  ≤  3,25 Baik 

1,75  < 𝑋  ≤  2,50 Kurang 

1,00  < 𝑋 .≤ .1,75 Sangat Kurang  

 

 

2. Analisis Kepraktisan Bahan Ajar 

 

Analisis kepraktisan dinilai berdasarkan respon siswa terhadap bahan ajar 

matematika yang dikembangkan.  Berikut adalah langkah-langkah analisis data 

kepraktisan tersebut. 

a. Analisis data ini menggunakan skala Likert, yaitu pemberian skor 1-4 terhadap 

pernyataan, 

Tabel 3.15 Skala Penilaian Angket Respon Siswa 

 

 

Pilihan Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 
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b. Setelah dilakukan penskoran, selanjutnya menghitung rata-rata skor untuk 

masing-masing aspek yang diamati menggunakan rumus berikut. 

x  = 
∑    

  
 

Keterangan:  

 

k    = banyaknya responden 

x   = rata-rata perolehan tiap aspek  

∑      = jumlah perolehan tiap aspek 

n  = banyaknya butir pernyataan tiap aspek, 

c. Mengkonversikan rata-rata skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif sesuai 

kriteria klasifikasi rata-rata skor tiap aspek menjadi data kualitatif sesuai tabel 

3.14 di atas. 

 

3. Analisis Efektivitas Bahan Ajar 

 

Analisis efektivitas dinilai dari hasil kemampuan penalaran siswa.  Untuk 

menentukan intrepretasi data digunakan pedoman sebagai berikut. 

 

 

Persentase Ketuntasan (p) = 
                         

                    
 x 100% 

 

Berikut ini adalah pedoman yang akan digunakan untuk menentukan interpretasi 

data ketuntasan belajar siswa menurut Widoyoko (2009:  242) yang disajikan 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3.16 Kriteria Penilaian Efektivitas Bahan Ajar 

 

 

Persentase Ketuntasan (%) Klasifikasi 

p ≥ 80 Sangat Baik 

60 < p ≤ 80 Baik 

40 < p ≤ 60 Cukup 

20 < p ≤ 40 Kurang 

p ≤ 20 Sangat Kurang 

 

Bahan ajar matematika dianggap efektif apabila persentase ketuntasan berada 

pada kriteria baik, yaitu 60 < p ≤ 80.  Selain itu, rata-rata nilai yang diperoleh 

            ≥ 70 (KKM).  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini menghasilkan bahan ajar matematika yang berorientasi pada 

kemampuan penalaran siswa madrasah aliyah dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Bahan ajar yang dikembangkan memenuhi 

tiga kriteria, yaitu validitas, kepraktisan, dan efektivitas.  

1. Validitas bahan ajar matematika yang dikembangakan memenuhi kriteria 

sangat baik (3,77 dari skor maksimal 4,00) ditinjau dari aspek materi  dan 

kriteria baik (3,00 dari skor maksimal 4,00) ditinjau dari aspek media. Dengan 

demikian, bahan ajar dapat dinyatakan valid,  

2. Kepraktisan bahan ajar matematika yang dikembangkan memenuhi kriteria 

baik ditinjau dari rata-rata skor respon siswa mencapai 2,78 dari skor maksimal 

4,00. Dengan demikian, bahan ajar dapat dinyatakan praktis ditinjau dari 

respon siswa, 

3. Efektivitas bahan ajar ditinjau dari kemampuan penalaran siswa memenuhi 

kriteria baik dengan persentase siswa tuntas mencapai 71,88% dan rata-rata 

nilai tes mencapai 72,50. Dengan demikian, bahan ajar dapat dinyatakan efektif 

ditinjau dari kemampuan pealaran siswa. 
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B. Saran 

 

Saran dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar matematika ini ditujukan 

agar pengembangan bahan ajar yang dimaksud dapat digunakan secara maksimal: 

1. Guru sebaiknya sering malatih kemampuan penalaran siswa. Dengan adanya 

pengembangan bahan ajar matematika yang berorientasi pada kemampuan 

penalaran ini, siswa lebih cepat memahami konsep matematika, 

2. Pembelajaran matematika dengan menggunakan bahan ajar yang berorientasi 

kemampuan penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak enam kali 

pembelajaran dan tiga kali kuis. Berdasarkan hasil observasi, siswa sudah 

menunjukkan indikator kemampuan penalaran cukup baik. Untuk itu, 

disarankan kepada guru agar dapat memaksimalkan kemampuan penalaran 

dalam kurun waktu yang lama agar kemampuan penalaran siswa dapat 

maksimal. 

3. Sebaiknya guru lebih memperhatikan sikap siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa, mereka lebih termotivasi karena 

adanya penanaman sikap melalui integrasi nilai-nilai Islami yang diberikan 

dalam pengembangan bahan ajar ini,  

4. .Saran bagi penelitian yang akan datang, pengembangan bahan ajar matematika 

yang berorientasi kemampuan penalaran siswa dikembangkan melalui forum 

diskusi, agar hasil bahan ajar lebih optimal dalam pelaksanaan pembelajaran. 

5. Guru lebih memperhatikan siswa yang memiliki motivasi rendah dari awal, 

karena dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan semua siswa 

aktif dalam mencapai prestasi kelompok.  



114 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Akker, J. 1999. Principles and Method of Development Research. London. Dlm. 

van den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson, K., Nieveen, N., & Plomp, 

T. (pnyt.). Design approaches and tools in educational and training. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publisher 

 

Ali, Z. 2011. Motivation And Student’s Behavior: A Tertiary Level Study. 

International Journal Of Psychology and Counselling, vol 3 (2) pp 29-

32. 

 

Amri, S dan Khoiru, I. 2010. Konstruksi Pengembangan Pembalajaran 

Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Dan Praktik Kurikulum. Jakarta: 

Pretasi Pustaka. 

 

Andayani, S. 2016. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menggunakan Pendekatan Realistik Pada Mata Kuliah Statistika 

Matematika I. Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas 

Muhammadiyah Metro. e-ISSN 2442-5419 Vol. 5, No. 1 (2016) 1-12. 

 

Apriyanti, H. 2014. Implementasi Pendekatan Pembelajaran Saintifik Untuk 

Meningkatkan Haasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika. 

Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | 

Perpustakaan.Upi.Edu. 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2015. Survei Internasional PISA. Tersedia di 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa. 

Akses tanggal 8 Desember 2016. 

 

Baroody, A.J. 1993. Problem Solving, Reasoning, and Communicating, K-S. 

Helping Children think Mathematically. New York: Macmillan 

Publishing. 

 

Belawati, T. 2003. Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta:  Divapress. 

 

Brodie, K. 2010. Teaching Mathematical Reasoning in Secondary School 

Classroom. Newyork: Springer. 

 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-pisa


115 
 

Buchori, M. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Penerbitan Kanisius. 

 

Dahlan, A. 2015. Kriteria Buku Teks Pelajaran. Tersedia di Http://Www. 

Eurekapendidikan.Com/2015/05/Kriteria-Buku-Teks-Pelajaran.Html. 

Akses Tanggal 4 Maret 2016. 

 

Danim, S. 2010. Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Alfabeta. 

 

Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

 

_________. 2007. Panduan Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 

 

_________ 2008. Penulisan Bahan Ajar. Direktorat Tenaga Kependidikan 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

www.teguhsasmit.osdp1.files.wordpress.com/2010/06/26-kode-05-a2-b-

penuli san-modul2.pdf. diakses 1 November 2016 

 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2008. Panduan pengembangan 

bahan ajar. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Ditjen Dikdasmenum.  2004. Pedoman Umum Pemilihan dan Pemanfaatan bahan 

Ajar. Jakarta: Depdiknas. 

 

Faruq, U. 2013. Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia. Tersedia  Http://Umarfaruq Jambi.Blogspot.Co.Id/2013/02/ 

Peranan-Pendidikan-Dalam-Meningkatkan.Html. Akses Tanggal 10 

September 2016. 

 

Fathurrahman, P dan Sutikno, S. 2009. Strategi Belajar Mengajar melalui Konsep 

Umum dan Islam. Bandung : Refika Aditama. 

 

Fitri, R, Helma, Dan Syarifudin, H. 2014. Penerapan Strategi The Firing Line 

Pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Batipuh. Jurnal Pendidikan Matematika : Part 2 Hal 18-22. Vol. 3 No. 1 

(2014. 

 

Fitriyah. N. 2015. Implementasi Model Pembelajaran Matematika Berintegrasi 

Keislaman dalam Meningkatkan Karakter Demokrasi Siswa. Jurnal 

EduMa Vol. 4 No. 2 Desember 2015 ISSN 2086 – 3918. 

 

Futriyana, M. 2012. Reliabilitas, Kepraktisan, dan Efek Potensial Suatu 

Instrumen. Tersedia di http://merlitajodi.blogspot.co.id/p/validitas-dan-

reliabilitas.html. Akses 8 Maret 2016. 

 

http://www.teguhsasmit.osdp1/
http://merlitajodi.blogspot.co.id/p/validitas-dan-reliabilitas.html.%20Akses%208%20Maret%202016
http://merlitajodi.blogspot.co.id/p/validitas-dan-reliabilitas.html.%20Akses%208%20Maret%202016


116 
 

Gani, A. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran dan Persepsi Tentang Matematika 

Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Negeri di 

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Jurnal Daya Matematis 

Volume 3 No. 3 November 2015. 

 

Gofur, A. 2016. Model Pembelajaran STAD. Tersedia di 

https://modelpembelajaranblog.wordpress.com/2016/02/11/model-

pembelajaran-stad/. Akses tanggal 4 Desember 2016. 

 

Hamruni. 2012. Strategi Dan Model-Model Pembelajaran Aktif dan 

Menyenangkan. Yagyakarta: Investidaya. 

 

Hidayat, W dan Sumarmo, U. 2013. Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Logis 

Matematik serta Kemamdirian Belajar. Delta-Pi: Jurnal Matematika dan 

Pendidikan Matematika Vol. 2, No. 1, April 2013. ISSN 2089-855X. 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. 

 

Hermawan, A.H. 2015. Pengembangan Bahan Ajar. Tersedia di http://file. upi. 

edu.com. Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Hua, C. 2011. A Case Study of Cooperative Learning in Mathematics: Middle 

School Course Design. Journal of Mathematics Education, Vol 4 No 1. 

 

Ibrahim, H. 2012. Telaah Buku Teks, Buku Teks Dan Bahan Ajar. Tersedia di 

http://misterphysicseducation.blogspot.co.id/2012/11/telaah-buku-teks-

buku-teks-dan-bahan_19.html. Akses tanggal 4 maret 2016. 

 

Ikram. M. 2015. Menumbuhkembangkan Kemampuan Penalaran Mahasiswa 

Melalui Design Bahan Ajar Matematika Diskrit yang Interaktif dengan 

Program Latex. Tersedia di 

Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication

/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasis

wa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_

Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=

Publication_List. Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Indriani. 2016. Peringkat PISA Indonesia Alami Peningkatan. Tersedia di 

http://www.antaranews.com/berita/600165/peringkat-pisa-indonesia-

alami-peningkatan. diakses pada tanggal 8 Desember 2016. 

 

Iqbal. M. 2016. Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Dalam Menemukan 

Rumus Barisan Aritmatika Berbantuan Alat Peraga Sederhana. Tesis. 

Prodi Magister Pendidikan Matematika, Universitas Syiah Kuala, Banda 

Aceh. Tidak diterbitkan. 

 

Isandespha, I. Nurmala. 2015. Pengembangan Bahan Ajar Materi Pembelajaran 

Matematika SD dengan Pendekatan Realistik Bernuansa Islami Untuk 

Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan 

https://modelpembelajaranblog.wordpress.com/2016/02/11/model-pembelajaran-stad/
https://modelpembelajaranblog.wordpress.com/2016/02/11/model-pembelajaran-stad/
http://misterphysicseducation.blogspot.co.id/2012/11/telaah-buku-teks-buku-teks-dan-bahan_19.html
http://misterphysicseducation.blogspot.co.id/2012/11/telaah-buku-teks-buku-teks-dan-bahan_19.html
https://www.researchgate.net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasiswa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=Publication_List
https://www.researchgate.net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasiswa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=Publication_List
https://www.researchgate.net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasiswa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=Publication_List
https://www.researchgate.net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasiswa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=Publication_List
https://www.researchgate.net/Profile/Muhammad_Ikram24/Publication/298380397_Menumbuhkembangkan_Kemampuan_Penalaran_Mahasiswa_Melalui_Design_Bahan_Ajar_Matematika_Diskrit_Yang_Interaktif_Dengan_Program_Latex/Links/56e8f6e308aea51e7f3b6b7a.Pdf?Origin=Publication_List
http://www.antaranews.com/berita/600165/peringkat-pisa-indonesia-alami-peningkatan
http://www.antaranews.com/berita/600165/peringkat-pisa-indonesia-alami-peningkatan


117 
 

Matematika Volume 2 No. 1 Ja-nuari 2015. Universitas Ahmad Dahlan, 

Yogyakarta. 

 

Isjoni. 2009. Cooperative Learning Efektifitas Learning Efektifitas Pembelajaran 

Kelompok. Bandung: Alfabets. 

 

Januszewski, A., dan Molenda, M. 2008. Definition. In Educational Technology: 

A Definition With Commentary. New York, NY: Lawrence Erlbaum 

 

Jasminar. 2016. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan 

Matematika Realistik Pada Operasi Hitung Di Kelas II SDN 16 Sungai 

Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Jurnal Konseling dan 

Pendidikan. ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880 

http://jurnal.konselingindonesia.com Volume 4 Nomor 2, Juni 2016. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Tersedia di http://kbbi.web.id/nalar-2. 

Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Kemendikbud. 2015. Laporan Hasil Ujian Nasional. Tersedia di  

Http://118.98.234.50/Lhun/Statistik.Aspx. Akses tanggal 10 September 

2016. 

 

Kohar, A. W. 2010. Membumikan Pendidikan Nilai Melalui Integrasi Islam 

Dalam Pembelajaran Matematika. Makalah Seminar Pendidikan 

Matematika FMIPA UNESA. Online ps://www.academia.edu. Akses 

tanggal 10 Januari 2016. 

 

Komalasari, K. 2010. Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasi. Bandung: 

PT Refika Aditama. 

 

Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. 

 

Kusno. 2012. Pendidikan Karakter Religiusitas Berbasis Sains Matematika 

Melalui Pembelajaran Kolaboratif. Makalah. Disampaikan di Unsoed 

Tanggal 21 April 2012. 

 

Mahanani. I. 2015. Pengembangan Bahan Ajar Dengan Pendekatan Pmri Pada 

Materi Kesebangunan Dan Kekongruenan Untuk Memfasilitasi 

Pencapaian Kemampuan Penalaran Dalam Literasi Matematis Siswa 

Kelas Ix. Jurnal Penelitian Matematika. Tersedia Http://E-

Jurnalpenelitian.Blogspot.Co.Id/2015/03/Jurnal-Matematika-

Pengembangan-Bahan_26.Html. Akses Tanggal 20 September 2016. 

 

Majoka, M., Dad, M.H. dan Mahmood, T. 2010. Student Team Achievment 

Division (STAD) as an active learning strategy : Empirical Evidence 

from Mathematics Classroom. Journal of Education and Sociology 

(2010). 

 

http://jurnal.konselingindonesia.com/
http://kbbi.web.id/nalar-2
http://118.98.234.50/lhun/statistik.aspx
http://e-jurnalpenelitian.blogspot.co.id/2015/03/jurnal-matematika-pengembangan-bahan_26.html
http://e-jurnalpenelitian.blogspot.co.id/2015/03/jurnal-matematika-pengembangan-bahan_26.html
http://e-jurnalpenelitian.blogspot.co.id/2015/03/jurnal-matematika-pengembangan-bahan_26.html


118 
 

Masita. M. 2012. Peningkatan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Matematika 

Melalui Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching And Learning) 

Vol. 1 No. 1 (2012) : Jurnal Pendidikan Matematika, Part 2 : Hal. 21-24. 

  

Matlin, M.W. 2009. Cognitive Psychology Seventh Edition International Student 

Version. Printed In Asia: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Moenir, A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Muhaimin. 2009. Rekontruksi Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

 

Muharom, T. 2014. Pengaruh Pembelajaran Dengan Model Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Kemampuan 

Penalaran Dan Komunikasi Matematik Peserta Didik Di SMK Negeri 

Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan dan Keguruan 

Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 1. Pascasarjana Universitas Terbuka. 

 

Mujib, F. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Tingkat MTs Kelas VII Dan VIII di Penerbit PT. Tiga Serangkai Mandiri 

Solo. Tesis.  UIN Sunan Kalijaga. Tidak diterbitkan.  

 

Mujiyono. 2014. Pengembangan Bahan Ajar Menulis Berbasis Nilai-Nilai 

Karakter Islam Untuk MTs. Jurnal J-Simbol (Bahasa, Sastra, dan 

Pembelajarannya). Hal. 2. Universitas Lampung.  

 

Mukhtar. 2013. Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Pemahaman Konsep 

Siswa SMA. Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Volume 19 Nomor 2 

September 2013. 

 

Multazam, A. 2013. Kemampuan Awal Dan Karakteristik Peserta Didik. Tersedia 

di http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/10/kemampuan-awal-

dan-karakteristik. html. Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Mulyasa, E. 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukseskan 

MBS Dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Mulyatiningsih, E. 2012. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. 

Bandung: Alfabeta 

 

Munawwarah. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar SiswaKelas XIS-3 SMAN 3 

Lau Maros (Studi pada Materi Pokok Stoikiometri). Prosiding 

Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 

2015) 8 dan 9 Juni 2015, Bandung, Indonesia.  

 

http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/10/kemampuan-awal-dan-karakteristik.%20html
http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/10/kemampuan-awal-dan-karakteristik.%20html


119 
 

Muslich, M. 2008. Ada Apa Dengan Buku Teks. Tersedia Di Http://Masnur-

Muslich.Blogspot.Co.Id/2008/10/Ada-Apa-Dengan-Buku-Teks.Html. Di 

Akses tanggal 4 Maret 2016. 

 

Narso, D. 2013. Model Kooperatif Tipe STAD Bermuatan Kewirausahaan Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Peluang. Unnes 

Journal Of Mathematics Education Research.  ISSN 2252-6455.  

Nataliasari, I. 2014. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share (TPS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa MTs. Jurnal Pendidikan dan 

Keguruan Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 3. Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka. 

 

Nazarudin. 2007. Manajemen Pembelajaran. Implementasi Konsep, Karakteristik, 

dan Metodologi Pendidikan Agama Islam. Jogjakarta: Sukses Offset 

 

NCTM. 2000. Principle and Standard for School Mathematics. Reston: The 

National Council of Teacher Mathematics, Inc. 

 

Nieveen, N. 1999. Design Approachess and Tools in Education and Training. 

Boston: Kluwer Academic Publisher. 

 

Nurahman, I. 2011. Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Accelerated Instruction 

(TAI) Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 

Matematika Siswa SMP. Pasundan Journal of Mathematics Education 

Jurnal. Vol 1, (1), 96-130. 

 

Nurham, H. 2013. Pengertian Validitas dan Jenis-Jenis Validitas. Tersedia di 

https://hamimnurham.wordpress.com/2013/05/02/pengertian-validitas-

dan-jenis-jenis-validitas/ Akses tanggal 8 Maret 2016 

 

Nurjaman, A. 2014. Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematik Dan 

Disposisi Matematik Siswa SMP Melalui Pendekatan Analogi. Prosiding 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi. Volume 2, 

Tahun 2014. Issn 2338-8315. 

 

Nurjaya, G. 2012. Pengembangan Bahan Ajar Metode Pembelajaran Bahasa Dan 

Sastra Indonesia Berbasis Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Dan Kemampuan Aplikatif Mahasiswa. 

Jurnal Pendidikan Indonesia. Issn: 2303-288x. Vol. 1, No. 2, Oktober 

2012. 

 

Nurkhasanuddin. 2014. Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis 

Kontekstual Dengan Metode Group Investigation (GI) Untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

SMP/MTS Pada Materi Garis Singgung Lingkaran. Naskah Publikasi. 

Tidak diterbitkan. 

 

http://masnur-muslich.blogspot.co.id/2008/10/ada-apa-dengan-buku-teks.html
http://masnur-muslich.blogspot.co.id/2008/10/ada-apa-dengan-buku-teks.html
https://hamimnurham.wordpress.com/2013/05/02/pengertian-validitas-dan-jenis-jenis-validitas/
https://hamimnurham.wordpress.com/2013/05/02/pengertian-validitas-dan-jenis-jenis-validitas/


120 
 

Permana, A. 2014. Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dalam meningkatkan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Suboh Tahun Ajaran 2013/2014. 

Jurnal Pancaran, Vol. 3, No. 3, hal 41-52, Agustus 2014. Universitas 

Jember. 

 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika. Depdiknas. 

 

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

Permendikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

 

Plomp, Tj. 1999. Educational Design: Introduction. From Tjeerd Plomp (eds). 

Educational &Training System Design: Introduction. Design of 

Education and Training (in Dutch). Utrecht (the Netherlands): Lemma. 

Netherland. Faculty of Educational Science andTechnology, University 

of Twente. 

 

Prastowo, A. 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar. Yogyakarta: DIVA 

press. 

 

Pribadi, A. B. 2009. Model Desain System Pembelajaran. Jakarta: PT. Dian 

Rakyat. 

 

Pusat Penilaian Pendidikan. 2015. Penilaian yang Berkualitas Untuk Pendidikan 

Yang Berkualitas. Kemendikbud. 

 

Ramdani, Y. 2012. Pengembangan Instrumen Dan Bahan Ajar Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran, Dan Koneksi 

Matematis Dalam KonSep Integral. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol 

13(1): 44-52, April 2012. 

 

Robbins, S. P.; Judge, dan Timothy, A. 2008. Perilaku Organisasi. Buku 1. 

Jakarta: Salemba Empat.  

 

Rohati. 2011. Pengembangan Bahan Ajar Materi Bangun Ruang Dengan 

Menggunakan Strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring (Reacy) Di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Edumatica. 

Vol. 1 Nomor 2. Www.Online-Journal.Unja.Ac.Id/ 

Index.Php/Edumatica/Article/View/32. Akses 7 September 2016. 

 

Ruseffendi, E.T. 1991. Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan 

Kompetensinya Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan 

CBSA. Bandung: Tarsito. 

 



121 
 

Salafudin. 2015. Pembelajaran Matematika yang Bermuatan Nilai Islam. Jurnal 

Penelitian Vol.12, No. 2, November 2015. Hlm. 223-243. STAIN 

Pekalongan. 

 

Santrock, J. W. 2011. Educational Psychology, diterjemahkan oleh Diana 

Angelica. Jakarta: Salemba Humanika. 

Seels, B.B. dan Richey, R.C. 1994. Teknologi Pembelajaran: Definisi dan 

Kawasannya. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga. Jakarta: Kerjasama 

IPTPI LPTK UNJ. 

 

Shadiq, F. 2007. Penalaran atau Reasoning. Perlu Dipelajari Para Siswa di 

Sekolah?.http://prabu.telkom.us/2007/08/29/penalaran-atau-reasoning/. 

Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Shigeo, K. 2000. On Teaching Mathematical Thinking. In O.Toshio (Ed.), 

Mathematical Education In Japan. Japan: Jsme.  

 

Siadari, C. 2015. Pengertian Kemampuan (Ability) Menurut Para Ahli. Tersedia 

di http://info danpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-

kemampuan-ability-menurut.html. Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Siddiq, M. Djauhar. 2008. Pengembangan Bahan Ajar. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.  

 

Simanjuntak, M. 2013. Mengapa Guru Perlu Mengembangkan Bahan Ajar. 

Tesedia di http://Civicpeople.Blogspot.Co.Id/2014/01/Mengapa-Guru-

Perlu-Mengembangkan-Bahan.Html. Akses tanggal 1 November 2016.  

 

Slavin, R. E. 2005. Cooperative Learning. Teori, Riset dan Praktik. Penerjermah: 

Nurulita Yusron. Bandung: Nusa Media. 

 

Suharsaputra. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Tersedia di 

Http://Uharsputra.Wordpress.Com/ Pendidikan/Manajemen-Sdm-

Pendidikan/(12 Agustus 2014). Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

Suherman, E. 2003. Evaluasi Pembelajaran Matematika. Bandung: JICA. UPI 

 

Sulistiawan, E. Budi. 2015. Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika 

Melalui Pendekatan Saintifik Terintegrasi pada Model Pembelajaran 

Kooperatif STAD. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

Sumarmo, U. 2004. Kemandirian Belajar: Apa, Mengapa, dan Bagaimana 

Dikembangkan pada Peserta Didik. Tersedia di http//kemandirian-belaar-

mat-des-06-new.pdf. Akses tanggal 8 Maret 2016. 

 

http://prabu.telkom.us/2007/08/29/penalaran-atau-reasoning/
http://civicpeople.blogspot.co.id/2014/01/Mengapa-Guru-Perlu-Mengembangkan-Bahan.Html.%20Diakses%201%20Nopember%202016
http://civicpeople.blogspot.co.id/2014/01/Mengapa-Guru-Perlu-Mengembangkan-Bahan.Html.%20Diakses%201%20Nopember%202016


122 
 

Sumarmo.1987. Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematika Siswa SMA 

Dikaitkan Dengan Kemampuan Penalaran Logik Siswa Dan Beberapa 

Unsur Proses Belajar Mengajar. Disertasi. Bandung: FPS UPI. 

 

Suryadi, D. 2015. Desain Didaktis Penalaran Matematis Untuk Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa SMP Pada Luas Dan Volume Limas. Unnes 

Journals. Semarang State University. All Rights Reserved P-Issn: 2086-

2334; E-Issn: 2442-4218. 2015 

Syamsul. 2012. Analisis Wacana Pendidikan: Langkah Strategis Peningkatan 

Kualitas Pendidikan. Tersedia di http://Syamsulnani. 

Blogspot.Co.Id/2012/03/Analisis-Wacana-Pendidikan-Langkah.Html. Di 

Akses tanggal 10 September 2016. 

 

Tella, A. 2007. The Impact Of Motivation On Student’s Academic Achievement 

And Learning Outcomes In Mathematics Among Secondary School 

Student’s In Nigeria. Eurasia Journal Of Mathematics, Science & 

Technolgy Education. 3(2) 149-156. 

 

Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, 

Landasan, Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana Prenada Medi group. 

 

Umah, I. R.. 2014. Penerapan Pendekatan Scientific Open Ended Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Penalaran 

Matematis Serta Kemandirian Belajar Siswa SMA. Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi. Volume 2, Tahun 

2014. Issn 2338-8315. 

 

Utami, N.P. 2014. Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas XI IPA SMAN 

2 Painan Melalui Penerapan Pembelajaran Think Pair Square. Jurnal 

Pendidikan Matematika : Part 2 Hal 7-12. Vol. 3 No. 1 (2014). 

 

Wardhani, S. 2008. Analisis SI Dan SKL Mata Pelajaran Matematika SMP/MTS 

Untuk Mengoptimalkan Tujuan. Depdiknas. 

 

Widodo, C. S. dan Jasmadi. 2008. Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis 

Kompetensi. Jakarta: Gramedia. 

 

Widoyoko, S. E. P. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran, Panduan Praktis 

Bagi Pendidikan Dan Calon Pendidik. Yogyakarta: pustaka pelajar. 

 

_________.2014. Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

Winarti. 2015. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Bermuatan 

Integrasi Islam-Sains untuk menanamkan Nilai-Nilai Spiritual Siswa 

Madrasah Aliyah. JPFK, Vol. 1, No. 2, September 2015, hal 54-60. UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

http://www.masbied.com/2011/06/19/analisis-wacana-pendidikan-langkah-strategis-peningkatan-kualitas-pendidikan/
http://www.masbied.com/2011/06/19/analisis-wacana-pendidikan-langkah-strategis-peningkatan-kualitas-pendidikan/


123 
 

Wulandari, M.P. 2010. Pembelajaran Kimia Melaui Metode STAD Dan TAI 

Ditinjau Dari Kemajuan Awal Dan Aktivitas Belajar Siswa. Tesis. Pasca 

sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak diterbitkan. 

 

Yaniawati, R. Poppy. 2010. E-learning Alternatif Pembelajaran Kontemporer. 

Bandung: Arfino Raya. 

 

Yusdi, M. 2011. Pengertian Kemampuan. Tersedia di http://milmanyusdi. 

blogspot.co.id/2011/07/pengertian-kemampuan.html. Akses tanggal 8 

Maret 2016. 

 


	1.pdf
	2. HALAMAN PEMULA.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

