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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS BASED ALQURUN 

TEACHING MODEL (ATM) ON PYTHAGORAS THEOREM 

 

 

By 

 

Yenda Bella Putri 

 

 

 

The purpose of this research are to develop of teaching materials based on 

Alqurun Teaching Model (ATM) on Pythagoras theorem materials and to know 

the effectiveness of teaching materials based on Alqurun Teaching Model on 

Pythagoras theorem material. This research is a development research which 

adapt research development model from Borg and Gall. Procedure in this study is 

research and informating collecting, planning, develop preliminary form of 

product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, 

operational product revision, and operational field testing. The charactheristics 

of teaching materials based on ATM on Pythagoras theorem included ATM 

syntax, acknowledge, literature, quest, unite, refine, use, and name. Validation of 

the product development is carried out by experts of material, media, and 

language. Subject reader test of trial are 10 students of class VIII.4 in SMPN 1 

Talangpadang. The field trial conducted are 34 students of class VIII.3 in SMPN 

1 Talangpadang. The result of teaching materials ATM effectiveness could be 

seen from the level of completeness posttest result of the student who showed that 

of the 34 students there are 26 students (76%) who reached KKM.  

 

Keywords: ATM, Pythagoras Theorem, Teaching Material. 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ALQURUN TEACHING 

MODEL (ATM) PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 

 

 

Oleh 

 

Yenda Bella Putri 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar berbasis Alqurun 

Teaching Model (ATM) pada materi teorema Pythagoras dan mengetahui 

efektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis ATM pada materi 

teorema Pythagoras. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

mengadaptasi model penelitian pengembangan dari Borg dan Gall. Prosedur 

penelitian yang dilakukan, meliputi studi pendahuluan dan pengumpulan informasi, 

perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba produk awal, revisi produk 

pertama, uji coba terbatas, revisi produk kedua, dan uji lapangan. Karakteristik 

bahan ajar berbasis ATM pada materi teorema Pythagoras dikembangkan 

berdasarkan sintaks ATM, yaitu acknowledge, literature, quest, unite, refine, use, 

dan name. Validasi produk pengembangan ini dilakukan oleh ahli materi, ahli 

media, dan ahli bahasa. Bertindak sebagai subjek uji coba terbatas adalah 10 siswa 

kelas VIII.4, sedangkan subjek uji coba lapangan adalah 34 siswa kelas VIII.3 SMP 

Negeri 1 Talangpadang. Hasil uji efektivitas terhadap penggunaan bahan ajar 

berbasis ATM ditinjau dari ketuntasan hasil posttest siswa menunjukkan bahwa dari 

34 siswa yang mengikuti tes terdapat 26 siswa (76%) yang berhasil mencapai 

KKM. 

 

Kata kunci: ATM, Teorema Pythagoras, Bahan Ajar. 
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 I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

membentuk siswa menjadi pribadi yang berspiritual, berintelektual, bermoral serta 

mampu bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 ayat 

(1) yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan ialah melalui proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran memegang peranan penting untuk setiap mata 

pelajaran, tak terkecuali matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang 

sangat penting diberikan kepada semua siswa. Pentingnya matematika dikemuka-

kan oleh National Research Council (1989) yang mengatakan bahwa ”Mathematics 

is the key to oppotunity”. Artinya, matematika adalah kunci kearah peluang-

peluang. Pendapat ini menunjukkan bahwa bagi seorang siswa keberhasilan 

mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang cemerlang. Hal senada
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juga dikemukakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP (2006: 139) 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Selain itu, Ignacio 

(2006: 16) juga mengemukakan bahwa 

”Learning mathematics has become a necessity for an individual’s full 

development in today’s complex seociety. Technological advances and the 

growing importance of the means of communication make it necessary for 

people  adapt to the new situations that are arising out of social change”.  

 

Maksudnya, mempelajari matematika adalah suatu kebutuhan bagi setiap individu 

saat ini, kemajuan teknologi dan komunikasi membuat orang perlu untuk ber-

adaptasi dengan situasi baru yang timbul dalam perubahan sosial. Bersumber pada 

uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa matematika tidak hanya berperan 

sebagai ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan kemam-

puan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari.  

 

Berdasarkan hasil pemetaan kurikulum matematika jenjang SMP/MTs diperoleh 

data bahwa matematika terdiri dari geometri (41%), aljabar (37%), bilangan (15%), 

serta statistika dan peluang (7%) (Fitriana, 2010). Dari data tersebut terlihat bahwa 

geometri memiliki porsi yang cukup besar dalam pembelajaran matematika. 

Adapun salah satu objek yang penting dipelajari dalam geometri adalah segitiga. 

Banyak konsep yang lahir berasal dari segitiga, salah satunya adalah teorema 

Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah kajian mengenai keterkaitan antara tiga sisi 

sebuah segitiga siku-siku dalam geometri Euclid. Teorema ini dinamai dengan 
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nama filsuf yang juga seorang matematikawan pada abad ke-6 SM di Yunani, yakni 

Pythagoras.  

 

Pembelajaran teorema Pythagoras sangat penting dipelajari oleh siswa, selain 

karena merupakan materi prasyarat dalam mempelajari materi lainnya, teorema 

Pythagoras ini juga dapat digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah di 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teorema Pythagoras harus benar-benar 

dipahami dan dimengerti oleh siswa. Namun, berdasarkan laporan hasil Ujian 

Nasional (UN) Matematika SMP/MTs tahun pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan 

oleh BSNP (2015), menunjukkan bahwa salah satu materi pokok yang tingkat daya 

serapnya rendah di SMP Negeri 1 Talangpadang adalah teorema Pythagoras, yaitu 

pada kompetensi dasar menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. 

Daya serap pada kompetensi tersebut masih di bawah persentase daya serap 

provinsi dan nasional, yaitu sebesar 26,02% (persentase daya serap provinsi sebesar 

43,77% dan nasional sebesar 54,06%). Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman 

siswa terhadap materi teorema Pythagoras.  

 

Robbiana (2015: 232) mengemukakan bahwa kesulitan siswa dalam mempelajari 

teorema Pythagoras adalah karena mereka kurang memahami konsep dasar rumus 

teorema Pythagoras. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan guru 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 1 Talangpadang. Guru tersebut menyatakan 

bahwa kendala yang dihadapi ketika membelajarkan siswa pada materi teorema 

Pythagoras adalah seringnya terjadi kesalahan konsep siswa dalam memahami 

teorema Pythagoras dan menerapkan teorema Pythagoras tersebut ke dalam soal-

soal yang berbentuk rutin dan non-rutin. Hal ini mengakibatkan, tujuan 
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pembelajaran yang diinginkan pada materi tersebut belum dapat tercapai  secara 

optimal. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan upaya guru dan fasilitas 

pembelajaran yang mendukung. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat lebih mudah 

memahami materi teorema Pythagoras. Selain itu, dalam rangka menyongsong 

diberlakukannya Kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Talangpadang maka dibutuhkan 

pula suatu model pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada ranah kognitif saja, 

tetapi juga melibatkan ranah spiritual, afektif, dan psikomotor siswa. Hal ini 

tertuang dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan 

bahwa kompetensi inti yang hendak dicapai pada kurikulum 2013, yaitu 

kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

Adapun salah satu model pembelajaran yang proses pembelajarannya tidak hanya 

berfokus pada ranah kognitif, tetapi juga memperhatikan ranah kompetensi 

spiritual, afektif, dan psikomotor siswa adalah Alqurun Teaching Model/ATM 

(model pembelajaran Alqurun). Menurut Sutiarso (2016: 29), ATM merupakan 

model pembelajaran yang memadukan antara taksonomi Bloom dan empat ranah 

kompetensi (spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotor). Urutan tahapan pembe-

lajaran ATM berasal dari akronim Alqurun, yakni acknowledge (pengakuan), 

literature (penelusuran pustaka), quest (menyelidiki), unite (menggabungkan), re-

fine (menyaring), use (menerapkan), dan name (menamakan). Berdasarkan ketujuh 

tahapan tersebut, tahap quest dan unite adalah tahapan yang paling berperan 
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penting dalam memberikan pengalaman belajar baru karena dalam pembelaja-

rannya siswa difokuskan pada penyelesaian tugas-tugas melalui kegiatan 

menyelidiki dan menggabungkan. 

 

Selain penerapan model pembelajaran yang tepat, dibutuhkan pula fasilitas yang 

mendukung agar pembelajaran terarah dan dapat memudahkan siswa dalam mem-

pelajari suatu materi. Adapun salah satu fasilitas pembelajaran yang dimaksud 

adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Majid, 

2006: 173). Bahan ajar merupakan salah satu elemen penting dalam pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan, bahan ajar merupakan sumber dari materi pembelajaran yang 

diajarkan, sehingga ketiadaan bahan ajar yang memadai dapat menghambat proses 

pembelajaran yang berlangsung.  

 

Depdiknas (2008) menyatakan bahwa kriteria bahan ajar yang baik adalah bahan 

ajar yang disusun sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam penulisan bahan ajar harus 

menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dipahami, menarik, serta 

merangsang rasa ingin tahu siswa.  Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru matematika SMP Negeri 1 Talangpadang diperoleh informasi bahwa bahan 

ajar yang digunakan selama ini adalah bahan ajar yang yang dibeli melalui penerbit 

yang datang ke sekolah dan di lengkapi oleh catatan dari guru. Jika diamati dengan 

cermat, bahan ajar yang digunakan hanyalah berupa latihan-latihan soal dan isinya 

langsung menginformasikan hasil dari suatu konsep tanpa melibatkan peran aktif 

siswa.  
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Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas VIII menyebutkan bahwa 

bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik karena isi bahan 

ajarnya dicetak hitam putih, sehingga membuat siswa malas untuk membacanya. 

Siswa berpendapat bahwa bahan ajar yang menarik adalah bahan ajar yang 

dilengkapi dengan gambar-gambar dengan warna yang menarik, berisi materi yang 

lengkap, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

 

Bersumber uraian dan fakta di atas, dibutuhkan bahan ajar menarik yang dapat 

membantu dan menuntun siswa dalam memahami materi teorema Pythagoras. 

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan bahan ajar berbasis 

ATM. Pengintegrasian tahapan ATM dalam bahan ajar diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang baru kepada siswa, dengan pengalaman yang 

diperoleh siswa sendiri akan memudahkan siswa mengingat dan memahami materi 

teorema Pythagoras dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah mengembangkan bahan ajar matematika berbasis ATM pada 

materi teorema Pythagoras? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis 

ATM  pada  materi teorema Pythagoras? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.  

1. Untuk mengembangkan bahan ajar matematika berbasis ATM pada materi 

teorema Pythagoras. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar mate-

matika berbasis ATM pada materi teorema Pythagoras. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai tahapan dan proses 

pengembangan bahan ajar berbasis ATM pada materi teorema Pythagoras yang 

kemudian dapat dijadikan salah satu acuan untuk mengembangkan bahan ajar 

materi matematika lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media alternatif untuk 

memudahkan siswa dalam mempelajari materi matematika terutama materi  

teorema Pythagoras. 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai masukan bagi guru matematika tentang pemilihan dan pengemba-

ngan bahan ajar matematika yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 
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c. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam mengembangkan 

bahan ajar matematika. Selain itu, bagi peneliti lainnya dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau rujukan dalam pengembangan bahan ajar 

matematika selanjutnya agar menjadi lebih baik serta terciptanya bahan ajar 

yang baru dengan inovasi berbagai model pembelajaran dan materi ajar 

yang lainnya. 

 

E.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini maka perlu dideskripsikan beberapa istilah sebagai berikut. 

1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang  

berguna untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran.  

2.  Alqurun Teaching Model/ATM merupakan model pembelajaran yang memuat 

empat ranah kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, spiritual, afektif, dan 

psikomotor.  

3. Teorema Pythagoras merupakan salah satu materi penting dalam matematika. 

Materi ini diberikan pada kelas VIII semester ganjil. Rumus teorema Pytha-

goras adalah kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari 

panjang kaki-kakinya pada segitiga siku-siku. 

4. Efektivitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan setelah menggunakan 

bahan ajar yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada 

materi teorema Pythagoras. Pembelajaran dikatakan efektif jika minimal 75% 

dari jumlah siswa berhasil yang mengikuti tes mencapai KKM yang ditentukan 

sekolah, yaitu sebesar 75. 
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II.    TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

A.  Bahan Ajar  

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian inti dari proses pembelajaran karena memuat materi-

materi yang akan diterima dan dipelajari oleh siswa. Ketersediaan bahan ajar sangat 

dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar itu sendiri berfungsi 

untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran, dan bagi siswa bahan ajar 

membantu dalam kegiatan belajar. Menurut Depdiknas (2008: 7) bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis, sehingga tercipta lingkungan 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar juga merupakan informasi, 

alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran.  

 

Dick (2009: 230) menambahkan bahwa “Instructional material contain the conten 

either written, mediated, or facilited by an instructor that a student as use to 

achieve the objective also include information that the learners will use to guide the 

progress”. Berdasarkan ungkapan Dick dapat diketahui bahwa bahan ajar berisi 

konten yang perlu dipelajari oleh siswa baik berbentuk cetak atau yang difasilitasi 

oleh pengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan dari ahli lainnya 

mengatakan bahwa bahan ajar  adalah  segala bahan yang disusun secara sistematis, 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 
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digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran (Prastowo, 2014: 17).  

 

Dari beberapa pandangan mengenai pengertian bahan ajar tersebut, dapat dipahami 

bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

dan digunakan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 

dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan.  

       

2. Karakteristik Bahan Ajar 

Karakteristik bahan ajar yang baik menurut Depdiknas (2008), yaitu self instruct-

tional, self contained, stand alone, adaptive, dan use friendly. 

a. Self instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu mem-

belajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. 

b. Self contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau sub 

kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. 

c. Stand alone (berdiri sendiri), yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak ter-

gantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan 

bahan ajar lain. 

d. Adaptive, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi ter-

hadap perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. User friendly, yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. 

 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa bahan ajar haruslah memuat materi 

pembelajaran yang memadai, variatif, fleksibel, menarik, menggunakan bahasa 
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yang mudah dimengerti, serta sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selain itu, bahan 

ajar haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis dan bertahap serta materi 

disajikan dengan metode dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik 

membaca. Terakhir, bahan ajar haruslah berisi soal evaluasi yang memungkinkan 

siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapainya. 

 

3. Prinsip-prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau 

materi pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan Depdiknas (2008: 10) 

meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. 

a. Prinsip Relevansi 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara materi dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, dalam menyajikan 

konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan harus berkaitan dengan 

kebutuhan materi pokok yang terkandung dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, sehingga siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi dan 

mengenali gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep, dan memahami prosedur dalam 

mencapai suatu sasaran tertentu. 

 

b. Prinsip Konsistensi  

Sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian kompetensi. 

Dalam penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan adalah indikator yang harus 

dicapai dalam kompetensi dasar. Apabila terdapat dua indikator maka bahan yang 

digunakan harus meliputi dua indikator tersebut.  
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c.  Prinsip Kecukupan  

Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa 

menguasai kompetensi yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak 

terlalu banyak. Apabila materi yang diberikan terlalu sedikit maka dapat saja siswa 

kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Apabila materi yang diberikan ter-

lalu banyak maka siswa dapat saja merasa bosan dan pembelajaran membutuhkan 

waktu yang banyak. Padahal yang dibutuhkan dalam pembelajaran adalah materi 

yang sesuai dengan kompetensi dasar baik dalam segi isi maupun banyaknya 

materi. 

 

Selain prinsip di atas, Depdiknas (2008: 11) mengungkapkan bahwa pengembangan 

bahan ajar hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu (1) mulai 

dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret 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 penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan bahan 

ajar yang utama harus disesuaikan dengan kurikulum, perangkat pembelajaran, 

serta prinsip-prinsip dari bahan ajar itu sendiri, sehingga bahan ajar dapat di-

gunakan secara optimal. 

 

4. Jenis-jenis Bahan Ajar 

 

Jenis bahan ajar dibedakan atas beberapa kriteria pengelompokan. Menurut 

Depdiknas (2008: 11), bahan ajar cetak dibagi menjadi delapan bentuk, yaitu (1) 
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handout, (2) buku, (3) modul, (4) lembar kerja siswa, (5) brosur, (6) leaflet, (7) 

wallchart, dan  (8) foto/gambar. Berikut paparan kedelapan bentuk bahan ajar cetak 

tersebut. 

a. Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan siswa. Handout biasanya diambilkan dari beberapa 

literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan/kompetensi dasar 

dan materi pokok yang harus dikuasai oleh siswa.  Saat ini handout dapat diperoleh 

dengan berbagai cara, antara lain dengan cara download dari internet, atau 

menyadur dari sebuah buku. 

 

b. Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari 

pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya 

hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil 

imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi.  

 

c. Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar 

secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling 

tidak tentang: (1) Petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru), (2) Kompetensi yang 

akan dicapai, (3) Content atau isi materi, (4) Informasi pendukung, (5) Latihan-

latihan, (6) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK), (7) Evaluasi, dan (8) 

Balikan terhadap hasil evaluasi. 
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d. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Lembar kegiatan siswa (student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan 

dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya.   

 

e. Brosur 

 

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara 

bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa 

dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang 

perusahaan atau organisasi. 

 

f. Leaflet 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit. Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat 

dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta 

mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat 

menggiring siswa untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. 

 

g. Wallchart 

Wallchart adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/proses atau  grafik 

yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Agar wallchart terlihat lebih menarik 

bagi siswa maupun guru maka wallchart didesain dengan menggunakan tata warna 

dan pengaturan proporsi yang baik.  
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h. Foto/Gambar 

Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. 

Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik 

agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto/gambar siswa dapat 

melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi 

dasar. 

 

Adapun produk yang dibuat dalam penelitian ini adalah bahan ajar cetak yang 

dibuat dengan memadukan antara handout dan lembar kerja siswa, di mana bahan 

ajar ini memuat beberapa pustaka yang relevan dengan materi yang akan dipelajari 

dan dilengkapi juga dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas serta 

latihan soal-soal.    

 

5. Peranan Bahan Ajar dalam Pembelajaran 

Bahan ajar sangat penting artinya baik bagi guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi guru untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Kondisi siswa tidak jauh berbeda dengan guru, tanpa 

bahan ajar akan sulit untuk menyesuaikan diri dalam belajar, apalagi jika gurunya 

mengajarkan materi dengan cepat dan kurang jelas. Oleh sebab itu, bahan ajar 

dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa, 

sebagai suatu upaya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Peranan bahan ajar 

disajikan pada Tabel 2.1.   
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Tabel 2.1 Peranan Bahan Ajar 

Peranan Bagi Guru Peranan Bagi Siswa 

 Menghemat waktu guru dalam 

mengajar. 

 Mengubah peranan guru dari se-

orang pengajar menjadi seorang 

fasilitator. 

 Meningkatkan proses pembelaja-

ran menjadi lebih efektif dan 

interaktif. 

 Siswa dapat belajar tanpa harus ada 

guru atau teman siswa yang lain. 

 Siswa dapat belajar kapan saja dan 

di mana saja ia kehendaki. 

 Siswa dapat belajar sesuai dengan 

kecepatan sendiri. 

 Siswa dapat belajar menurut urutan 

yang dipilihnya sendiri. 

 Membantu potensi siswa untuk 

menjadi pelajar mandiri. 

    Sumber : Belawati (2003: 1.17) 

 

6. Keunggulan dan Keterbatasan Bahan Ajar 

Suparman (2012: 286) mengemukakan beberapa keunggulan bahan ajar, yaitu (a) 

biaya pembelajarannya efisien karena dapat diikuti oleh sejumlah besar siswa, (b) 

siswa dapat maju menurut kecepatan mereka masing-masing, (c) bahan ajar dapat 

direview dan direvisi setiap saat secara bertahap, bagian demi bagian untuk me-

ningkatkan efektivitasnya, dan (d) siswa mendapat umpan balik secara teratur 

dalam proses belajarnya.  

 

Selain kelebihan, bahan ajar juga memiliki keterbatasan, yakni (a) biaya pengem-

bangannya tinggi, (b) waktu pengembangan lama, (c) membutuhkan tim pendesain 

yang berketerampilan tinggi dan mampu bekerja sama secara insentif dalam masa 

pengembangannya, (d) siswa dituntut memiliki disiplin belajar yang tinggi, dan (e) 

fasilitator dituntut tekun dan sabar untuk terus menerus memantau proses belajar, 

memberi motovasi dan melayani konsultasi siswa secara individual setiap kali 

dibutuhkan. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya  bahan ajar 

dapat direview dan direvisi setiap saat secara bertahap, namun pengembangan 
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bahan ajar menuntut guru untuk berketerampilan tinggi dan mampu bekerja sama 

secara intensif dalam masa pengembangannya. 

 

B. Kurikulum 2013 

 

Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan-

tantangan di masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan keahlian 

untuk beradaptasi serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa 

berubah. Mulyasa (2013: 163) mengatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 tidak hanya 

menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentukan 

karakter. Kurikulum 2013 juga dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum 

yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan 

standar tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa. Pada kurikulum 

2013 terdapat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD) yang merupakan 

jenjang yang harus dilalui siswa untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang 

satuan pendidikan.  

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan 

bahwa kompetensi inti yang hendak dicapai pada kurikulum 2013, yaitu 

kompetensi sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan 

keterampilan (KI-4), di mana KI-1 dan KI-2 berkaitan dengan tujuan pembentukan 

karakter siswa, sedangkan KI-3 dan KI-4 berkaitan dengan penguasaan kompetensi 

siswa. 
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C. Taksonomi Bloom 

Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tassein yang berarti untuk 

mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan 

sebagai pengelompokkan suatu hal berdasarkan hierarki (tingkatan) tertentu. 

Taksonomi dalam bidang pendidikan telah lama dikembangkan dan tokoh yang 

begitu terkenal dengan konsep taksonominya adalah Benjamin S. Bloom. Takso-

nomi pendidikan yang cetuskan Bloom diabadikan dengan sebutan nama 

penemunya, yaitu Taksonomi Bloom.  

 

Secara teoritis, taksonomi Bloom mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 

tiga domain (bidang), yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan 

intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemam-

puan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari enam 

tingkatan, yaitu (1) pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) 

aplikasi (application), (4) analisis (analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) 

evaluasi (evaluation).  

 

Tahun 2001 Anderson melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom ranah kognitif, 

yakni perubahan dari kata benda (dalam taksonomi Bloom) menjadi kata kerja 

(dalam taksonomi Bloom revisi). Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-

tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom yang telah direvisi Anderson (2001) menjadi: 

mengingat  (remember), memahami/mengerti (understand),  menerapkan  (apply),  

menganalisis  (analyze),  mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). 
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1. Mengingat (Remember) 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau 

ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah 

lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam 

proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan pemecahan masalah 

(problem solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang jauh lebih kompleks.  

 

2. Memahami/Mengerti (Understand) 

Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari 

berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti 

berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan 

(comparing). Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang siswa berusaha 

mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan 

tertentu. 

 

3. Menerapkan (Apply) 

Menerapkan  menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan 

suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. 

Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural (procedural 

knowledge). Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

 

4. Menganalisis (Analyze) 

Menganalisis  merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan 

tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian 
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tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan 

permasalahan. Berbagai mata pelajaran menuntut siswa memiliki kemampuan 

menganalisis dengan baik. Tuntutan terhadap siswa untuk memiliki kemampuan 

menganalisis sering kali cenderung lebih penting daripada dimensi proses kognitif 

yang lain seperti mengevaluasi dan menciptakan.  

 

5. Mengevaluasi (Evaluate) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan 

kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah 

kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat pula 

ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif 

serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Perlu diketahui bahwa tidak semua 

kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi, namun hampir semua 

dimensi proses kognitif memerlukan penilaian.  

 

6. Menciptakan (Create) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa 

untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur 

menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat 

berkaitan erat  dengan pengalaman belajar  siswa  pada pertemuan sebelumnya.  

Meskipun menciptakan  mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara 

total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan  di sini 

mengarahkan siswa  untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat 

dibuat oleh semua siswa.  
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D.  Alqurun Teaching Model/ATM 

 

Alqurun Teaching Model/ATM adalah model pembelajaran yang memiliki urutan 

dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom dan empat ranah 

kompetensi, yakni kompetensi pengetahuan (kognitif), sikap spiritual, sikap sosial, 

dan keterampilan. Model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak 

Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd. tanggal 19 Mei 2016 dalam Seminar Nasional 

Mathematics, Science, and Education National Conference (MSENCo) di IAIN 

Raden Intan Lampung. Beliau merupakan kepala program sudi magister pendidikan 

matematika Universitas Lampung. Semula model pembelajaran ini dinamakan 

dengan nama ”Alquran Teaching Model”, namun berdasarkan saran dari berbagai 

pihak model pembelajaran ini berganti nama menjadi ”Alqurun Teaching Model”, 

di mana huruf ”a”, yaitu apply, diganti dengan huruf ”u”, yaitu use, yang keduanya 

memiliki arti sama, yakni menerapkan/menggunakan. Berikut ini disajikan tahapan-

tahapan ATM dalam implementasi pembelajaran di kelas, sebagaimana terlihat 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tahapan-tahapan ATM 

Fase-fase Perilaku Guru Perilaku Siswa 
Taksonomi 

Bloom 
Kompetensi  

Fase 1                       

Acknowledge 

(Pengakuan) 

1 Guru memberikan 

pengakuan dan mem-

bangkitkan kesadaran 

siswa akan kebesaran 

Allah SWT dan 

perlunya mendekat-

kan diri kepadaNya. 

1 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

  

Kompetensi 

Sikap Spiritual          

  2 Guru melakukan 

apersepsi dengan 

tanya jawab kepada 

siswa. 

2 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh 

guru. 

  

Kompetensi 

Sikap Sosial  
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Fase-fase Perilaku Guru Perilaku Siswa 
Taksonomi 

Bloom 
Kompetensi  

Fase 2                       

Literature                

(Penelusuran 

Pustaka) 

3 Guru menyediakan 

literatur atau dapat 

pula guru menugas-

kan siswa untuk men-

cari literatur pada 

sumber yang telah 

ditentukan oleh guru. 

3 Siswa memperhati-

kan penjelasan guru 

dan mencari literatur 

yang ditugaskan oleh 

guru. 

Pengetahuan 

dan 

Pemahaman 

 

Fase 3                                    

Quest 

(Menyelidiki/

Menganalisis) 

4 Guru meminta siswa 

untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan 

terhadap beberapa 

objek, fakta, atau data 

dari materi yang 

dipelajari.  

4 Siswa melakukan 

kegiatan penyelidi-

kan terhadap 

beberapa objek, 

fakta, atau data dari 

materi yang 

dipelajari.  

Analisis Kompetensi 

Pengetahuan 

 

Fase 4                                    

Unite 

(Menggabung

kan / Mensin-

tesis) 

5 Guru memberikan 

pengarahan dan 

klarifikasi terhadap 

hasil sintesis. 

5 Siswa mengga-

bungkan berbagai 

unsur yang memiliki 

kesamaan sifat atau 

karakteristik dari 

beberapa objek, 

fakta, atau data dari 

materi yang 

dipelajari. 

Sintesis Kompetensi 

Pengetahuan 

 

Fase 5                                    

Refine 

(Menyaring) 

6 Guru memberikan 

kesempatan siswa 

untuk menginternali-

sasi (memasukkan) 

materi tersebut dalam 

pikirannya. 

6 Siswa menyaring/ 

memilih gabungan 

unsur dari kegiatan 

unite. 

Evaluasi Kompetensi 

Pengetahuan 

 

Fase 6                                    

Use 

(Menerapkan) 

7 Guru memberikan 

keleluasaan siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah/soal tersebut 

dengan caranya 

sendiri. 

7 Siswa mengimple-

mentasikan pengeta-

huan dari hasil kegia-

tan sebelumnya untuk 

dapat menyelesaikan 

masalah atau soal 

yang berkaitan 

dengan materi 

tersebut. 

Aplikasi Kompetensi 

Keterampilan 

Fase 7                                    

Name 

(Menamakan) 

8 Guru mengarahkan 

dan menguji efek-

tivitas cara baru yang 

dinamakan siswa. 

8 Siswa memberikan 

nama dari cara baru 

penyelesaian 

masalah/soal yang 

paling efektif. 

Mencipta Kompetensi 

Keterampilan  

   Sumber: Sutiarso (2016) 

Acknowledge atau pengakuan dalam kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan 

yang berada di urutan pertama atau kegiatan pendahuluan. Menurut Sutiarso (2016) 

pengakuan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pengakuan terhadap kebesaran 
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Allah SWT yang telah memberi ilmu, dan (2) pengakuan terhadap kemampuan 

awal siswa.  

 

Berdasarkan asmaul husna, Allah SWT disebut sebagai Al ’Alim (Yang Maha Me-

ngetahui). Bahwasannya ilmu Allah maha luas, tak terjangkau, dan tak terbayang-

kan oleh pikiran, tak terbatas. Perbandingan ilmu Allah dengan ilmu manusia ibarat 

setetes air di lautan samudera yang luas. Berdasarkan firman Allah SWT dalam  Al-

Qur’an (2012: 413), yaitu 

”Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 

ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya. Niscaya tidak 

akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Luqman: 27) 

 

Surah ini menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah SWT yang tercermin dalam 

kalimat-kalimat-Nya, sehingga tidak dapat ditulis oleh pena dan tinta meskipun 

jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, pengakuan akan kebesaran Allah SWT 

yang telah memberikan ilmu sangat penting ditanamkan pada siswa, agar terhindar 

dari penyakit sombong dengan ilmu yang telah didapat. Sesungguhnya ilmu Allah 

sangat luas, sedangkan ilmu manusia sangatlah terbatas. 

 

Berikutnya adalah pengakuan terhadap kemampuan awal siswa. Guru harus 

mengakui kemampuan awal siswa, sehingga guru perlu memberikan soal apersepsi 

yang disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Pemberian pengakuan dari 

apa yang siswa lakukan atau miliki memberikan dampak positif bagi diri siswa. 

Teori belajar terkini menyebutkan tentang pentingnya memberikan pujian atau 

pengakuan dari apa yang siswa kerjakan. Studi pada teori motivasi Frederick 

Herzberg (Cellilo, 2016) mengemukakan bahwa ”….strongly suggest that giving 

praise or recognition for someone’s perceived good work is the primary motivation 
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for contiuned good work. It is a better motivator than money!”. Teori motivasi 

tersebut sangat menyarankan untuk memberikan pujian atau pengakuan untuk 

seseorang yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik, hal ini lebih baik dari 

daripada uang. Selain itu, menurut Borgmeier (2011), kegunaan pengakuan antara 

lain ”reinforce the teaching of new behaviors, create positive interactions and 

rapport with student, and strengthen positive behaviors that can compete with 

problem behavior. Artinya, pengakuan berguna untuk memperkuat pengajaran 

perilaku baru, menciptakan interaksi dan hubungan positif dengan siswa, dan 

memperkuat sikap positif agar dapat bersaing dengan masalah tingkah laku.  

 

Literature atau penelusuran pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dan guru dapat menyediakan sumber belajar, seperti buku, print out, surat kabar, 

gambar, video/film, atau sumber dari internet, sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat memfasilitasi literatur tersebut 

dengan menugaskan siswa untuk mencari literatur pada sumber yang telah 

ditentukan. Tahap ini, dapat dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung atau 

beberapa hari sebelum pelaksanaan pembelajaran.  

 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh siswa dari kegiatan penelusuran pustaka ini. 

Ross (Sutiarso, 2016) menyebutkan beberapa manfaat literatur, yaitu ”(1) develops 

thinking skill, (2) develop visual literac, (3) helps children deal with their problems, 

and (4) improves reading ability and attitudes”. Sejalan dengan hal tersebut, 

manfaat literatur juga dapat dirasakan oleh siswa pada saat belajar matematika, 

Burn (2001) mengemukakan bahwa ”Literature is the ideal vehicle to help yout 

students see the importance of numbers in their daily lives”. Artinya, literatur 
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adalah kendaraan yang ideal untuk membantu siswa melihat angka-angka dalam 

kehidupan sehari-hari. Bersumber dari beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan 

bahwa dengan melakukan kegiatan penelusuran pustaka akan menambah 

pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. 

 

Quest adalah suatu kegiatan di mana siswa menyelidiki dan menganalisis beberapa 

objek, fakta, atau data yang terkait dengan materi yang dipelajari.  Menurut Sudjana 

(2005: 27), bila kecakapan analisis telah berkembang pada seseorang maka ia dapat 

mengaplikasikannya pada situasi baru secara kreatif. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Dharma (2008: 14) bahwa dengan kemampuan analisis diharapkan siswa 

mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang sesuatu dan dapat memilah 

atau memecahnya menjadi bagian-bagian yang terpadu baik dalam hal prosesnya, 

cara bekerjanya, maupun sistematikanya.  

 

Sementara itu, kegiatan penyelidikan dalam pembelajaran memberikan kemung-

kinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa (Soppeng, 2009). Berdasar-

kan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa kecakapan analisis dan 

menyelidiki sangat penting dikuasai oleh siswa. Melalui kemampuan analisis dan 

menyelidiki siswa dapat mengembangkan kecakapan berpikir dalam mengenali dan 

menganalisis suatu masalah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemaha-

man konsep matematika siswa. 

 

Unite atau menggabungkan/mensintesis adalah kegiatan memadukan bagian-

bagian/unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik dari beberapa 

objek, fakta, atau data dari materi yang dipelajari menjadi satu kesuluruhan yang 

berarti. Proses berpikir sintesis bermakna menggabungkan dua komponen baru atau 
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lebih, sehingga struktur, hubungan, atau komponen-komponen itu membentuk 

wujud baru. Beragam proses sintesis membuka peluang bagi siswa untuk 

mengkombinasikan berbagai komponen menjadi satu membentuk hal baru.  

 

Adapun berpikir sintesis merupakan bagian dari proses sintesis. Menurut Sudjana 

(2005: 28), berpikir sintesis merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam 

pendidikan. Dharma (2008: 14) juga mengatakan bahwa berpikir sintesis merupa-

kan sarana untuk dapat mengembangkan berpikir kreatif. Dengan kemampuan 

sintesis, siswa dimungkinkan untuk menemukan hubungan kausal, urutan tertentu, 

abstraksi dari suatu fenomena, dan lain-lain. Berdasarkan paparan di atas, dapat 

dikemuka-kan bahwa kecakapan mensintesis berguna bagi siswa dalam 

mengembangkan berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif siswa diharapkan mampu 

menemukan atau menciptakan sesuatu hal yang baru. 

 

Refine atau menyaring adalah kegiatan siswa dalam menyaring atau memilih 

gabungan unsur dari hasil kegiatan sebelumnya (unite). Pada tahap refine, siswa 

diberi waktu sejenak untuk memasukkan dan mengendapkan unsur-unsur penting 

yang diperoleh ke dalam pikirannya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh 

siswa dari kegiatan refine ini. Menurut Sutiarso (2016), jika siswa terbiasa 

melakukan refine dalam belajarnya maka unsur-unsur penting yang diperoleh siswa 

akan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. Dengan demikian, pembelajaran 

menjadi lebih bermakna karena siswa akan lebih paham dan tidak mudah lupa 

dengan informasi atau pengetahuan yang telah diperolehnya.  

 

Use (menerapkan) dan name (menamakan), kedua kegiatan ini termasuk dalam 

kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Tahap use dalam pembelajaran 
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diartikan sebagai kegiatan siswa menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh dari kegiatan sebelumnya untuk menyelesaikan soal-soal. Menurut 

Bloom (Anderson, 2001), ”Application is the ability to use learned material, or to 

implement material in new and concrete situations”. Artinya, penerapan adalah 

kemampuan untuk menggunakan materi belajar, atau untuk menerapkan materi 

dalam situasi baru dan konkret. Hal senada juga dikemukakan oleh Anderson 

(2001), ”Applying is carrying out or using a procedure through executing, or 

implementing. Applying relates to or refers to situations where learned material is 

used through products like models, presentations, interviews or simulations”. 

Artinya, menerapkan adalah melakukan atau menggunakan prosedur melalui 

mengeksekusi atau mengimplementasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut 

dapat dikatakan bahwa use atau menerapkan merupakan kegiatan mengimplemen-

tasikan pengetahuan yang telah diperoleh siswa dari hasil kegiatan sebelumnya. 

Penerapan ini dapat digunakan siswa untuk memecahkan masalah/soal yang 

berkaitan dengan materi yang dipelajari.  

 

Name atau menamakan merupakan kegiatan siswa dalam menentukan cara baru 

dari pemecahan masalah/soal yang paling efektif dan siswa menamakan sendiri 

cara baru tersebut. Jika dibandingkan dengan taksonomi Bloom (revisi), tahap 

name termasuk dalam tahap creating (mencipta). Menurut Anderson (2001), tahap 

creating merupakan tahapan yang paling sulit dalam taksonomi Bloom (revisi). Hal 

ini dikarenakan, siswa diminta untuk menemukan solusi baru dari suatu 

masalah/soal. Siswa yang secara konsisten dapat berpikir sampai tahap ini berarti ia 

telah mencapai level berpikir tingkat tinggi. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ATM merupakan suatu model 

pembelajaran yang tidak hanya memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam 

menemukan pengetahuan sendiri dan merangsang keterampilan berpikir siswa, 

tetapi juga di dalamnya mencakup unsur spiritual yang menyadarkan siswa akan 

kebesaran Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Hal ini merupa-

kan sesuatu yang berbeda dan tidak dimiliki oleh model pembelajaran lainnya.  

 

E. Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras adalah suatu teori yang ditemukan oleh seorang ahli 

matematika bangsa Yunani yang bernama Pythagoras pada abad keenam sebelum 

masehi. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat berjasa di bidang matematika. 

Berkat penemuannya, terutama terkait dengan segitiga siku-siku telah membawa 

manfaat yang cukup besar di bidang apapun. Untuk mengabadikan namanya, 

penemuan tersebut dikenal dengan teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras 

adalah kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang 

kaki-kakinya pada segitiga siku-siku.  

 

Teorema Pythagoras merupakan materi untuk kelas VIII SMP semester ganjil, yang 

termasuk dalam Standar Kompetensi (SK) 3, yaitu menggunakan teorema Pytha-

goras dalam pemecahan masalah, dengan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan 

adalah KD 3.1 menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-

sisi segitiga siku-siku, dan KD 3.2 memecahkan masalah pada bangun datar yang 

berkaitan dengan teorema Pythagoras. Bahan ajar yang akan disusun dalam 

penelitian ini terdiri dari empat sub materi, yaitu menemukan teroema Pythagoras, 

menentukan suatu segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul, menemukan hubungan 
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antar panjang sisi pada segitiga khusus, dan menyelesaikan permasalahan nyata 

dengan teorema Pythagoras. 

 

F.  Efektivitas Pembelajaran 

Secara etimologi efektivitas berasal dari bahasa inggris effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Secara umum, 

efektivitas erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan. 

Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sutikno (2005: 24) mengemukakan 

bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Mulyasa (2006: 193) bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mampu 

memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi siswa, serta mengantar-

kan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas pembelajaran 

adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu 

kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada materi teorema Pythagoras, yaitu siswa dapat 

(1) menemukan hubungan antar panjang sisi segitiga siku-siku, (2) menentukan 

panjang sisi segitiga siku-siku dengan dua sisi yang diketahui, (3) menentukan 

suatu segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul dengan menggunakan teorema Pytha-

goras, (4) menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus (30
o
, 45

o
, 

atau 60
o
), (5) menentukan panjang segitiga siku-siku yang diketahui salah satu 
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panjang sisinya dan salah satu sudutnya 30
o
, 45

o
, atau 60

o
, (6) menentukan panjang 

sisi dari suatu bangun datar yang diketahui panjang diagonalnya, dan (7) 

menentukan jarak dengan menggunakan teorema Pythagoras. 

 

Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis 

ATM pada materi teorema Pythagoras dilakukan dengan membandingkan nilai post 

test siswa dengan KKM yang ditentukan sekolah, yaitu sebesar 75. Pada penelitian 

ini, pembelajaran menggunakan bahan ajar ATM dikatakan efektif apabila minimal 

75% dari jumlah siswa yang mengikuti tes berhasil mencapai KKM. Hal ini 

berdasarkan pendapat Sanjaya (2010: 162) bahwa ketuntasan belajar ideal terjadi 

apabila minimum 75% dari keseluruhan siswa mendapatkan nilai di atas KKM. 

 

G.  Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dengan materi teorema Pythagoras adalah penelitian 

Priyanto (2015: 5) tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika pokok bahasan teorema Pythagoras berdasarkan kategori 

kesalahan Newman di kelas VIII A SMP Negeri 10 Jember. Hasil analisis data 

diperoleh kesimpulan bahwa siswa melakukan (1) kesalahan membaca soal sebesar 

43%, berupa kesalahan menuliskan kata kunci dan tidak dapat mengilustrasikan 

gambar dengan tepat, (2) kesalahan memahami soal sebesar 46%, dengan tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, (3) kesalahan trans-

formasi soal sebesar 49%, berupa kesalahan penggunaan rumus, (4) kesalahan 

keterampilan proses sebesar 55%, berupa kesalahan dalam perhitungan, dan (5) 

kesalahan penulisan jawaban akhir sebesar 61%, berupa kesalahan penulisan 

kesimpulan soal. 
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Robbiana (2015: 232), hasil penelitiannya didapat bahwa hambatan belajar 

epistemologi yang muncul terkait kemampuan pemecahan masalah pada konsep 

Pythagoras matematika SMP adalah hambatan epistimologis terkait koneksi konsep 

Pythagoras dengan konsep matematis lain atau dengan kata lain bahwa siswa 

mengalami kesulitan ketika mengaitkan konsep Pythagoras dengan konsep 

matematis lain. Pada bagian kesimpulan dan saran, beliau menyarankan agar lebih 

menekankan pada perbaikan dan pengembangan bahan ajar dan penyusunan buku 

ajar yang digunakan sebagai referensi pembelajaran matematika, juga metode 

pembelajaran yang digunakan di sekolah yang berkaitan dengan konsep 

Pythagoras. 

 

Warih (2016: 377), hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa beberapa hal yang 

menjadi penyebab rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa, dikarenakan 

siswa tidak dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan 

konsep yang terdapat pada teorema Pythagoras, sehingga kesulitan dalam 

menyelesaikan soal. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal karena 

siswa masih bingung dan belum mampu memaknai kalimat yang disajikan. Selain 

itu siswa lupa dengan materi teorema Pythagoras. Siswa juga kebingungan dalam 

memilih konsep yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. Meskipun siswa 

belum memperoleh jawaban yang tepat, tetapi siswa telah berusaha untuk 

mengaitkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan konsep yang terdapat 

pada teorema Pythagoras. 
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H. Kerangka Pikir 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan. 

Salah satu teorema dasar penting dalam matematika adalah teorema Pythagoras. 

Teorema Pythagoras merupakan materi SMP kelas VIII semester ganjil, dengan 

standar kompetensi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras dalam pemecahan 

masalah. Terdapat dua kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini, yaitu 

menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga 

siku-siku dan memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan 

teorema Pythagoras. 

 

Berdasarkan kenyataan di lapangan dan analisis hasil ujian nasional, diperoleh data 

bahwa nilai siswa pada materi teorema Pythagoras masih tergolong rendah. 

Beberapa kesulitan siswa pada materi teorema Pythagoras, antara lain siswa 

kesulitan dalam memahami konsep rumus teorema Pythagoras (Fitriyani, 2014; 

Robbiana, 2015), menerapkan rumus teorema Pythagoras dalam soal-soal peme-

cahan masalah (Fitriyani, 2014; Priyanto, 2015), dan mengaitkan konsep teorema 

Pythagoras dengan konsep materi lainnya (Warih, 2016). Salah satu penyebab 

kesulitan siswa dalam mempelajari konsep materi teorema Pythagoras adalah bahan 

ajar. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bahan ajar yang digunakan 

selama ini hanya berupa latihan soal dan isinya langsung menginformasikan hasil 

dari suatu konsep dan tidak memotivasi siswa dalam mengembangkan pikirannya, 

sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu 

adanya pengembangan bahan ajar untuk mengatasi masalah tersebut.  
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Adapun bahan ajar yang dikembangkan harus mengacu pada SK, KD, tujuan pem-

belajaran, dan karakteristik siswa. Selain itu, agar pengembangan bahan ajar men-

jadi lebih efektif maka harus didukung dengan model pembelajaran yang tepat. 

Salah satu model pembelajaran yang merangsang siswa untuk lebih aktif menemu-

kan pengetahuan sendiri adalah ATM. Tahapan-tahapan pembelajaran yang ada 

dalam model pembelajaran ini tidak hanya difokuskan pada ranah kompetensi 

kognitif siswa saja, tetapi juga mencakup ranah kompetensi spiritual, afektif,  dan 

psikomotor.  

 

Tahapan-tahapan ATM yang dimuat dalam bahan ajar diharapkan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yakni siswa dapat menemukan 

hubungan antar panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan panjang sisi segitiga 

siku-siku dengan dua sisi yang diketahui, menentukan suatu segitiga siku-siku, 

lancip, atau tumpul dengan menggunakan teorema Pythagoras, menemukan hubu-

ngan antar panjang sisi pada segitiga khusus (30
o
, 45

o
, atau 60

o
), menentukan pan-

jang segitiga siku-siku yang diketahui salah satu panjang sisinya dan salah satu 

sudutnya 30
o
, 45

o
, atau 60

o
, menentukan panjang sisi dari suatu bangun datar yang 

diketahui panjang diagonalnya, dan menentukan jarak dengan menggunakan 

teorema Pythagoras.   

 

Siswa dapat menemukan hubungan antar panjang sisi segitiga siku-siku dengan 

melakukan tahap quest (menyelidiki) dan unite (menggabungkan). Setelah se-

belumnya siswa membaca beberapa pustaka yang ada dalam bahan ajar, siswa 

diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap beberapa segitiga yang belum 

diketahui panjang sisi-sisinya. Kegiatan penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk 
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melatih siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri dan melatih kompetensi 

psikomotor siswa. Kemudian pada tahap refine (menyaring), siswa menuliskan 

kesimpulan dari hasil kegiatan sebelumnya, agar siswa tidak lupa dengan penge-

tahuan yang telah diperolehnya. Selanjutnya, pada tahap use siswa menerapkan 

atau menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk dapat 

menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan dua sisi yang diketahui.  

 

Setelah siswa memahami konsep teorema Pythagoras, siswa dapat menentukan 

suatu segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul dengan bermodal pustaka-pustaka yang 

yang ada dalam bahan ajar. Kemudian pada tahap quest dan unite, siswa me-

nyelidiki dan menggabungkan beberapa panjang sisi-sisi segitiga yang diketahui 

dan dapat merumuskan jenis segitiganya. Agar pengetahuan yang diperoleh tidak 

mudah lupa, siswa menuliskannya pada kotak yang ada dalam bahan ajar (tahap 

refine).  

 

Selanjutnya, menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus (30
o
, 

45
o
, atau 60

o
) dapat dilakukan melalui tahap quest dan unite. Siswa menyelidiki 

terlebih dahulu apakah segitiga siku-siku tersebut segitiga khusus atau bukan. 

Kemudian siswa menggabungkan unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat atau 

karakteristik dari segitiga tersebut. Lalu, pada tahap use siswa menerapkan penge-

tahuan yang telah diperoleh untuk dapat menentukan panjang segitiga siku-siku 

yang diketahui salah satu panjang sisi dan sudutnya, yakni  sudut 30
o
, 45

o
, atau 60

o
. 

 

Terakhir adalah menentukan panjang sisi dari suatu bangun datar yang diketahui 

panjang diagonalnya dan menentukan jarak dengan menggunakan teorema Pytha-

goras, yakni dengan melakukan tahap use (menerapkan). Siswa yang telah mema-
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hami konsep teorema Pythagoras dengan benar, kemudian menggunakan konsep 

tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bangun 

datar dan kehidupan nyata. Dengan melakukan tahap ini, pemahaman konsep siswa 

pada materi teorema Pythagoras akan lebih matang, dan nantinya dapat diaplikasi-

kan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tahapan-tahapan ATM yang 

dimuat dalam bahan ajar ini dapat melatih siswa dalam mempelajari materi teorema 

Pythagoras melalui pengalamannya sendiri, yakni melalui kegiatan quest (menye-

lidiki) dan unite (menggabungkan). Selain itu, yang tak kalah penting adalah 

pustaka-pustaka yang disajikan dalam bahan ajar ATM yang menjadi modal 

penting bagi siswa dalam melakukan kegiatan quest dan unite. Tak hanya itu, tahap 

refine yang ada dalam bahan ajar dapat dimanfaatkan siswa untuk menuliskan hal-

hal penting yang telah mereka dapat ke dalam kotak yang telah disediakan, 

sedangkan  tahap use berguna untuk melatih siswa dalam menerapkan rumus yang 

telah mereka peroleh pada soal-soal yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Subjek dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Talangpadang pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/2017. Subjek studi pendahuluan dan pengumpulan informasi 

adalah guru yang mengajar matematika di kelas VIII, yaitu Ibu Partini, S.Pd. dan 

siswa kelas VIII.  Subjek validasi bahan ajar ATM dalam penelitian ini adalah tiga 

orang ahli yang terdiri atas ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Ahli materi, 

yaitu Bapak Drs. Suharsono S, M.S., M.Sc., Ph.D. yang merupakan dosen 

pascasarjana Universitas Lampung. Ahli media, yaitu Ibu Dr. Herpratiwi, M.Pd. 

yang merupakan dosen pascasarjana Universitas Lampung. Ahli bahasa, yaitu Ibu 

Desnia Verlinda, M.Pd. yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah 

Lampung.  

 

Selain itu, subjek uji coba terbatas adalah sepuluh orang siswa kelas VIII yang 

belum pernah mempelajari materi teorema Pythagoras. Sepuluh orang siswa 

tersebut adalah siswa kelas VIII.4. sedangkan untuk subjek uji lapangan adalah 

seluruh siswa kelas VIII.3 sebanyak 34 orang siswa dengan kemampuan matematis 

yang heterogen. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R & D) atau penelitian 

pengembangan. Penelitian ini mengikuti alur Borg dan Gall (2003: 571) dengan 

langkah-langkah, yaitu (1) research and informating collecting (penelitian dan 

pengumpulan informasi), (2) planning (merencanakan), (3) develop preliminary 

form of product (mengembangkan  produk awal), (4) preliminary field testing (uji 

coba produk awal), (5) main product revision (revisi produk awal), (6) main field 

testing (uji coba lapangan terbatas), (7) operational product revision (revisi produk 

operasional), (8) operational field testing (uji lapangan operasional), (9) final 

product revision (revisi terhadap produk akhir), dan (10) desimination and 

implementation (desiminasi dan implementasi produk). Penelitian ini menghasilkan 

produk pengembangan berupa bahan ajar berbasis ATM pada materi teorema 

Pythagoras.  

 

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall dapat dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah 

penelitian ini dibatasi hanya sampai pada tahap delapan, yang disajikan pada 

Gambar 3.1. 

 

1. Studi Pendahuluan dan Pengumpulan Informasi 

a. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji kurikulum yang digunakan di SMP 

Negeri 1 Talangpadang, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

meliputi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), agar produk yang 



38 
 

 
 

dibuat tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, 

analisis dokumen juga dilakukan dengan menganalisis hasil Ujian Nasional (UN) 

Matematika SMP/MTs tahun pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP), untuk menetapkan materi yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dari guru tentang gambaran kondisi pembelajaran yang berlangsung, 

meliputi kelengkapan administrasi, media pembelajaran, dan sarana prasarana. 

Wawancara ini juga dilakukan kepada siswa untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap bahan ajar yang digunakan dan kebutuhan bahan ajar yang diinginkan oleh 

siswa. 

 

2. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah mengidentifikasi materi 

yang akan dikembangkan, selanjutnya menyusun desain produk bahan ajar dengan 
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cara membuat flowchart view dan story board. Langkah berikutnya adalah 

mengumpul-kan bahan pendukung seperti materi dan gambar yang relevan. 

 

3. Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan produk awal dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap pengembangan produk awal akan 

menghasilkan draf bahan ajar yang siap untuk divalidasikan. Pengembangan draf 

bahan ajar dilengkapi pula dengan perangkat pembelajaran yang nantinya akan 

digunakan untuk uji implementasi bahan ajar di dalam kelas. Perangkat pem-

belajaran mencakup silabus, rancangan pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen 

penelitian.   

 

4.  Uji Coba Produk Awal 

Uji coba produk awal dilakukan untuk memperoleh data evaluasi kualitatif awal 

dari draf produk yang dibuat. Uji coba produk awal divalidasi oleh ahli, yaitu ahli 

materi, ahli media, dan ahli bahasa yang berkompeten di bidangnya melalui lembar 

validasi bahan ajar. Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi melalui lembar 

validasi, meliputi kesesuaian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi, 

kemutakhiran materi, dan kemampuan materi tersebut dalam mendorong 

keingintahuan siswa. Selanjutnya, penilaian yang dilakukan oleh ahli media, 

meliputi teknik penyajian dalam bahan ajar, penyajian dalam pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh ahli bahasa, meli-

puti kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, lugas, komunikatif, 

dialogis dan interaktif, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

benar. 
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5. Revisi Produk I 

Setelah dilakukan uji validasi ahli selanjutnya dilakukan analisis skala pada bahan 

ajar ATM untuk melihat apakah bahan ajar yang telah dibuat merupakan bahan ajar 

yang baik. Kemudian, bahan ajar ATM direvisi berdasarkan saran serta kritik yang 

diberikan oleh para ahli. 

 

6.  Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan kepada kelompok kecil sebagai pengguna produk. 

Subjek uji coba lapangan terbatas dilakukan kepada siswa kelas VIII.4 di SMP 

Negeri 1 Talangpadang yang belum pernah menerima materi teorema Pythagoras 

berjumlah 10 siswa. Uji coba lapangan tebatas dilakukan untuk mengetahui ke-

kurangan yang ada dalam bahan ajar sebelum diimplementasikan pada uji coba 

lapangan. Data yang diujicobakan secara terbatas meliputi angket keterbacaan 

siswa yang terdiri dari aspek tampilan, penyajian materi, serta masukan dan saran 

siswa terhadap bahan ajar. Data yang diperoleh dari uji terbatas kemudian dijadikan 

bahan perbaikan untuk revisi produk II. 

 

 7. Revisi Produk II 

Revisi produk tahap II dilakukan berdasarkan hasil dari uji coba lapangan terbatas, 

sehingga didapatkan bahan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki dan menyem-

purnakan produk bahan ajar supaya layak digunakan pada uji lapangan. 

 

8. Uji Lapangan  

Uji lapangan merupakan tahap di mana bahan ajar diuji keefektivitasannya dengan 

cara menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas. Uji lapangan dilakukan 

dengan menggunakan satu kelas, yaitu kelas VIII.3 sebanyak 34 siswa. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk melakukan wawancara dengan guru 

mata pelajaran matematika dan siswa SMP Negeri 1 Talangpadang. Tujuan 

wawancara adalah untuk mengetahui keadaan sekolah, pelaksanaan pem-

belajaran di kelas, kendala dan kesulitan saat proses pembelajaran matematika, 

serta bahan ajar yang digunakan. 

 

2. Lembar Penilaian Angket 

Lembar penilaian angket digunakan untuk memperoleh data kelayakan bahan 

ajar yang dikembangkan. Lembar penilaian angket ini dibuat melalui tahap 

bimbingan, sehingga diperoleh instrumen yang valid. Lembar penilaian ini 

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu lembar penilaian validasi ahli (ahli materi, 

media, dan bahasa), lembar penilaian bahan ajar oleh siswa pada uji coba 

terbatas (keterbacaan bahan ajar), dan lembar validasi soal tes. 

 

3. Tes 

Tes yang digunakan berupa soal posttest yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan bahan ajar yang digunakan. Bentuk soal posttest adalah soal uraian 

dan diberikan satu kali, yaitu setelah siswa belajar dengan menggunakan bahan 

ajar berbasis ATM. Sebelum soal posttest siap digunakan, terlebih dahulu soal 

diiujicobakan kepada 10 orang siswa kelas XI.5 di SMP Negeri Talangpadang 

yang sudah pernah menerima materi teorema Pythagoras dengan rincian tiga 

orang siswa memiliki kemampuan tinggi, empat orang siswa berkemampuan 
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sedang, dan sisanya siswa berkemampuan rendah. Data yang didapatkan 

kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 17.0, sehingga 

dapat diketahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari 

tiap item soal. 

(a) Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji 

validitas isi dan uji validitas butir soal. Uji validitas isi disusun dengan 

memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran, sedangkan untuk menilai 

validitas butir soal dilakukan melalui uji coba. Untuk memenuhi uji 

validitas isi, penyusunan soal tes dilakukan dengan beberapa proses, yaitu 

mengidentifikasi materi beserta tujuan pembelajarannya, membuat kisi-kisi 

soal, menyusun soal dan alternatif kunci jawaban, dan menelaah soal sebe-

lum dicetak. Setelah soal tes selesai disusun, kemudian dilakukan uji 

validitas isi oleh ahli yang berkompeten. Uji validitas isi dilakukan dengan 

menyertakan kisi-kisi dan lembar penilaian kepada ahli, sehingga akan 

diketahui valid tidaknya tes tersebut. 

 

Tes hasil belajar matematika pada materi teorema Pythagoras terdiri atas 5 

soal uraian. Penilaian validitas isi dilakukan dengan menggunakan daftar 

check list ( ) oleh dua orang ahli (validator), yaitu Bapak Dr. Haninda 

Bharata, M.Pd. dosen pascasarjana pendidikan matematika Universitas 

Lampung dan Ibu Partini, S.Pd. guru matematika kelas VIII SMP Negeri 1 

Talangpadang. Berdasarkan kedua validator, dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara umum soal tes memenuhi validitas isi dan dapat digunakan 
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sebagai instrumen penelitian dengan beberapa revisi atau perbaikan 

(Lampiran 12 halaman 114 dan lampiran 13 halaman  117). 

 

Beberapa hal yang menjadi masukan dan saran dari kedua validator adalah 

untuk soal nomor 5 perhatikan kata penghubung yang digunakan, jangan 

gunakan kalimat yang sulit dipahami oleh siswa. Selain itu juga, untuk soal 

nomor 3 belum ada soal menghitung panjang salah satu segitiga siku-siku 

yang diketahui sudut 45   dan 90  . Setelah instrumen divalidasi oleh 

validator, selanjutnya instrumen tersebut direvisi dan diperbaiki sesuai 

masukan dari para validator. 

 

Langkah berikutnya adalah uji coba soal pada kelas uji coba. Uji coba soal 

dilakukan pada siswa kelas IX.5 yang telah menempuh materi teorema 

Pythagoras sebanyak 10 orang siswa. Data yang diperoleh kemudian 

dihitung tingkat validitas butir soalnya menggunakan bantuan SPSS 17.0 

dengan tingkat kepercayaan 95% yang berarti   = 5% atau 0,05. Sugiyono 

(2010: 179) mengemukakan bahwa suatu item soal dikatakan valid jika nilai 

sig (2-tailed) < 0,05 dan nilai korelasi butir soal lebih besar dari 0,3. Hasil 

dari validitas soal disajikan dalam Tabel 3.1, sedangkan output seleng-

kapnya dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 121. 

Tabel 3.1 Valditas Soal Tes 

Nomor 

Soal 
Perarson Correlation Sig (2-tailed) Keterangan 

1 0,881 0,001 Valid 

2 0,878 0,001 Valid 

3 0,940 0,000 Valid 

4 0,884 0.001 Valid 

5 0,953 0.000 Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas di atas, terlihat bahwa kelima soal tes 

tersebut valid dan dapat digunakan. 

 

 (b) Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat keajegan suatu item tes yang digunakan 

dalam uji coba, dan suatu tes secara konsisten mengukur apa yang diukur 

dan memberikan hasil relatif sama (Darmadi, 2011: 88). Reliabilitas soal 

dicari menggunakan bantuan SPSS 17.0 dengan tingkat kepercayaan 95% 

yang berarti   = 5% atau 0,05. Sebelum menguji reliabilitas soal terlebih 

dahulu membuang butir soal yang tidak valid. Sunyoto (2007: 74), 

menyatakan bahwa soal dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,6. Hasil dari reliabilitas soal disajikan pada Tabel 3.2. 

 Tabel 3.2 Reliabilitas Soal  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,943 5 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,943, sehingga dapat dikatakan bahwa soal tersebut reliabel untuk diguna-

kan. 

 

(c) Tingkat kesukaran  

 Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu 

butir soal. Surapranata (2004: 12) berpendapat bahwa perhitungan tingkat 

kesukaran  soal uraian dapat dihitung dengan rumus berikut. 
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Keterangan : 

     = proporsi menjawab benar atau tingkat kesukaran 

    = banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

 Sm  = skor maksimum 

  N   = jumlah peserta tes 

  Sudijono (2008: 372) menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir 

soal seperti yang disajikan pada Tabel 3.3. 

  Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran  

Nilai Interpretasi 

0,00   TK   0,15 Sangat Sukar 

0,16   TK   0,30 Sukar 

0,31   TK   0,70 Sedang 

0,71   TK   0,85 Mudah 

0,86   TK   1,00 Sangat Mudah 

 

  Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang memiliki 

nilai tingkat kesukaran 0,16   TK   0,85. Berikut ini disajikan ringkasan 

hasil perhitungan tingkat kesukaran soal pada Tabel 3.4.   

  Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran (   ) Kategori Soal 

1 0,72 Mudah 

2 0,59 Sedang 

3 0,30 Sukar 

4 0,66 Sedang 

5 0,65 Sedang 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran pada Tabel 3.4 dapat 

diketahui bahwa kelima soal tersebut memperoleh tingkat kesukaran yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk soal nomor 1 memiliki inter-

pretasi kesukaran yang mudah dengan nilai 0,72, sedangkan soal nomor 2, 

4, dan 5 memiliki interpretasi yang sedang dengan nilai 0,31   TK   0,70 

dan soal nomor 3 memiliki interpretasi sukar dengan nilai 0,30 (Lampiran 

16 halaman 122). 
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 (d) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu item soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan rendah dengan siswa yang 

berkemampuan tinggi. Arikunto (2010: 213) berpendapat bahwa untuk 

menentukan indeks daya pembeda menggunakan rumus berikut. 

DP = 
  

  
  

  

  
 =         

Keterangan : 

  DP = indeks daya pembeda  

   =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

   =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

    =  banyaknya peserta kelompok atas 

    =  banyaknya peserta kelompok bawah 

   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat,   

sebagai indeks kesukaran) 

   =  proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

 Setelah diperoleh perhitungan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan 

pendapat Suryabrata (2006), yaitu 

d   0,30    :  butir soal memuaskan 

d   0,30    :  butir soal disisihkan  

         

   

 Nilai daya pembeda yang digunakan dalam penelitian ini adalah d ≥ 0,30. 

Berikut ini disajikan ringkasan hasil perhitungan daya pembeda soal pada 

Tabel 3.5.   

 Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal 

Nomor Soal       
Daya Pembeda 

(DP) 
Kategori Soal 

1 0,92 0,52 0,40 Memuaskan 

2 0,88 0,30 0,58 Memuaskan 

3 0,48 0,12 0,36 Memuaskan 

4 0,86 0,46 0,40 Memuaskan 

5 0,94 0,42 0,46 Memuaskan 



47 
 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda soal, dapat diketahui bahwa 

kelima item soal dapat digunakan karena memiliki d ≥ 0,30, sehingga 

termasuk dalam item soal yang memuaskan (Lampiran 17 halaman 123). 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan dua teknik analisis, yaitu 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk 

menganalisis kelayakan bahan ajar berupa kritik dan saran dari ahli materi, ahli 

media, ahli bahasa, dan siswa yang kemudian digunakan untuk perbaikan pada 

bahan ajar yang dikembangkan. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis 

berdasarkan hasil skor angket yang telah diisi oleh para ahli dan siswa. Selain itu 

juga dilakukan analisis data uji efektivitas berdasarkan nilai posttest siswa.  

 

1. Analisis Uji Kelayakan Bahan Ajar ATM 

Teknik analisis data untuk kelayakan bahan ajar ATM (angket validasi ahli dan 

angket uji keterbacaan siswa), dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Tabulasi semua data yang diperoleh untuk setiap komponen, sub komponen dari 

butir penilaian yang tersedia dalam instrumen penilaian. 

b. Menghitung nilai dalam skala 4, yaitu 1 4 dari setiap komponen dengan meng-

gunakan rumus (Subana, 2000: 63): 

    =  
  

 
 

 Keterangan : 

     =  Skor rata-rata 

    =  Jumlah skor 

 N  =  Jumlah penilai  
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c. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria 

Untuk mengetahui kualitas bahan ajar ATM baik dari aspek kelayakan materi, 

penyajian, dan bahasa maka data yang mula-mula berupa skor diubah menjadi 

data interval dengan skala empat, yaitu 1 4. Adapun acuan pengubahan skor 

menjadi skala empat tersebut menurut Mardapi (2004: 155) dapat dilihat pada 

Tabel 3.6. 

 Tabel 3.6 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala Empat 

Rentang Skor (  ) Kuantitatif Kriteria Kualitatif 

  + 1.         Sangat Baik 

            + 1.     Baik 

     1.            Kurang 

          1.     Sangat Kurang 

 

 Keterangan : 

   =  Skor rata-rata 

   =  Mean ideal 

   =  (1/2) (skor tertinggi + skor terendah ideal)  

    =  Simpangan baku ideal 

    =  (1/2) (1/3) (skor tertinggi ideal   skor terendah ideal) 

Skor tertinggi ideal =                                 
Skor terendah ideal =                                

 

2. Analisis Uji Efektivitas 

Efektivitas dapat dilihat dari nilai posttest siswa dibandingkan dengan KKM. Hasil 

posttest yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh siswa 

dengan mengerjakan soal tes yang diberikan setelah berakhirnya proses pem-

belajaran. Pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis ATM dikatakan efektif 

jika minimal 75% dari jumlah siswa peserta tes, berhasil mencapai KKM yang telah 

ditetapkan SMP Negeri 1 Talangpadang, yaitu sebesar 75. Penentuan persentase 

pencapaian hasil belajar ditunjukkan pada rumus berikut. 

    
 

 
   100% 
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Keterangan: 

  =  Persentase ketuntasan belajar 

  =  Jumlah siswa yang tuntas 

  =  Jumlah siswa peserta posttest 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar berbasis Alqurun Teaching Model 

(ATM) pada materi teorema Pythagoras ini dilakukan dengan mengadaptasi 

model penelitian pengembangan dari Borg dan Gall, yang dibatasi hanya 

sampai pada tahap delapan. Bahan ajar yang dikembangkan merupakan 

integrasi bahan ajar dengan tahapan pembelajaran ATM. Sintaks ATM yang 

terdiri dari acknowledge, literature, quest, unite, refine, use, dan name, 

dirancang sistematis agar dapat memfasilitasi dan memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi teorema Pythagoras. 

2. Bahan ajar berbasis ATM yang dikembangkan dinyatakan efektif. Hal ini 

didasarkan pada ketuntasan hasil posttest siswa kelas VIII.3 SMP Negeri 1 

Talangpadang sebesar 76% atau sebanyak 26 siswa dari 34 siswa mencapai 

KKM. 

 

B. Saran 

Saran dan perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan kesimpulan yang telah 

didapatkan agar pemanfaatan bahan ajar dapat menjadi lebih baik lagi. 
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1. Kepada Guru 

 a. Penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis ATM pada materi 

teorema Pythagoras diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi 

salah satu bahan ajar yang dapat membantu guru dan siswa di dalam 

pembelajaran matematika. 

 b. Saat menggunakan bahan ajar berbasis ATM hendaknya baik guru maupun 

siswa memperhatikan petunjuk penggunaan bahan ajar ATM, sehingga 

lebih mudah mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada bahan 

ajar. 

2. Kepada Peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian berupa bahan ajar ATM ini diharapkan dapat menjadi inspirasi 

bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan lebih lanjut dengan melakukan 

pembelajaran yang menggunakan kelas pembanding agar kualitas bahan ajar ini 

benar-benar teruji dalam hal pemanfaatannya. Selain itu, peneliti lain juga dapat 

mengembangkan bahan ajar berbasis ATM ini dengan memperdalam materi 

teorema Pythagoras atau dengan variasi materi lainnya agar lebih banyak bahan 

ajar yang dikembangkan dengan materi yang berbeda-beda. 
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