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ABSTRACT 

 

THE DEVELOPMENT OF ALQURUN BASED TEACHING MODEL (ATM) 

BASED MATERIAL ON THE CONCEPT OF CIRCLE MATERIAL 

 

By 

 

Tisa Oktiana 

 

This research is a development research that aims to produce products in the form 

of teaching materials based on Alqurun Teaching Model (ATM), and to know the 

effectiveness of application of teaching materials products based on ATM on the 

concepts of circle material. The design of this study uses the stages of research 

according to Akker, there are 2 main stages, the first of preliminary (preparation 

includes preliminary study and instructional design), and the second of formative 

test (self evaluation, expert review, one to one, small group, field test). The 

subjects of this reseacrh are students of MTs Negeri 1 Lampung Selatan in 

academic Year 2016/2017 and several experts at every stage of development. The 

research data was obtained through concept comprehension test. Data analysis 

techniques use t-test and N-Gain. Preparation of teaching materials based on ATM 

follow the stages in the ATM: acknowledge, literature, quest, unite, refine, use, 

and name. The experts review shows that ATM based teaching materials have 

statisfied of standard content, media, language feasibility standard and also 

appropriate to use and included in good category. The results of one to one test 

shows that ATM based teaching materials are included in good either. The results 

of data analysis on the field test shows that there is an increasing in the ability to 

understanding the students concepts after given an ATM based teaching materials 

with quite effective. 

 

Keywords: ATM based teaching materials, concept understanding, the circle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ALQURUN TEACHING 

MODEL (ATM) PADA KONSEP MATERI LINGKARAN  

 

 

Oleh 

 

Tisa Oktiana 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa bahan ajar berbasis Alqurun Teaching Model 

(ATM), dan mengetahui efektivitas penerapan produk bahan ajar berbasis ATM 

pada konsep materi lingkaran. Desain penelitian ini menggunakan tahap-tahap 

penelitian menurut Akker, dengan 2 tahapan utama yaitu preliminary (persiapan 

meliputi studi pendahuluan dan pendesainan bahan ajar), dan uji formatif 

(evaluasi diri, uji ahli, uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji terbatas). 

Subjek penelitian pengembangan ini adalah siswa-siswi MTs Negeri 1 Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017 dan beberapa ahli pada setiap tahapan 

pengembangan. Data penelitian diperoleh melalui tes kemampuan pemahaman 

konsep. Teknik analisis data menggunakan uji-t dan N-Gain. Hasil pengembangan 

produk bahan ajar ini, diawali dengan studi pendahuluan yang menunjukkan 

bahwa pengembangan bahan ajar berbasis ATM sangat dibutuhkan. Penyusunan 

bahan ajar berbasis ATM mengikuti tahapan pada ATM, yaitu: acknowledge, 

literature, quest, unite, refine, use, dan name. Hasil validasi ahli menunjukkan 

bahwa bahan ajar berbasis ATM telah memenuhi standar kelayakan isi, media, 

dan bahasa serta layak digunakan dan termasuk dalam kategori baik. Hasil uji 

perorangan menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis ATM termasuk dalam 

kategori baik. Hasil analisis data pada uji terbatas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah diberikan bahan ajar 

berbasis ATM dengan kategori cukup efektif. 

Kata kunci: bahan ajar berbasis ATM, pemahaman konsep, lingkaran. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam kehidupan sehari-hari memegang peranan yang sangat penting. 

Notoatmojo(2003:16) mengemukakan bahwa pendidikan secara umum adalah 

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga  mereka melakukan apa yang diharapkan 

oleh pelaku pendidikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus senantiasa 

dikembangkan, baik dalam hal proses maupun hasil belajarnya.  

Proses pembelajaranmerupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan tertentu.Yamin (2007: 75) 

mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

merupakan aktivitas menstransformasikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. 

Dalam pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator yaitu guru berperan dalam 

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Sanjaya (2006: 23) mengemukakan bahwapembelajaran tidak 

berpusat pada guru, siswa harus aktif sebagai pelaku utama.Pembelajaran 

matematikamerupakan serangkaian kegiatan siswa dalam pemahaman, 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilantentang matematika yang dibimbing oleh 

guru untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Suherman (2003: 58) mengemukakan bahwa tujuan umum pembelajaran 

matematika pada jenjeng pendidikan dasar dan menengah adalah memberikan 

penekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika, baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan 

lainnya.Peran matematika begitu penting, karena dalam proses pembelajaran 

siswa dituntut untuk dapat menguasai materi sedini mungkin secara 

tuntas.Sriyanto (2007:7)mengemukakan bahwa penguasaan terhadap bidang 

matematika merupakan suatu keharusan, apabila diera persaingan global seperti 

sekarang. Banyak orang memandang matematika sebagai ilmu abstrak, penuh 

teori dan membosankan, sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar 

matematika siswa.Hal ini dibuktikan dari hasilNilai Rata-rata Ujian Nasional 

Matematika SMP/MTStahun 2014 dan 2015, yang tertera dalam Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata UjianNasional SMP/MTstahun 2014 dan 2015 

Tahun Indonesia Lampung Lampung Selatan MTsN 1 Lam-Sel 
2014 61,00 59,00 38,09 37,25 
2015 56,27 47,73 36,17 35,18 

Sumber: Kemendikbud tahun 2014 dan 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1,Nilai Rata-rata Ujian Nasional Matematika secara nasional 

mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dari 61,00 menjadi 

56,27.Sedangkan nilai rata-rata ujian nasional matematika di Lampung pada tahun 

2014 yaitu 59,00 dan tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 

ujian nasional yaitu 47,73. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di Provinsi Lampung untuk memperbaiki sumber daya yang 

dibutuhkan dunia global terutama mata pelajaran matematika. 
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Provinsi Lampung terbagi menjadi beberapa wilayah. Lampung Sealatan 

merupakan salah satu wilayah di Lampung yang memerlukan perhatian dalam 

pendidikan. Berdasarkan Tabel 1.1,nilai rata-rata ujian nasional matematika di 

Lampung Selatan pada tahun 2014 yaitu 38,09 sedangkan pada tahun 2015 

mengalami penurunan dengan nilai rata-rata ujian nasional matematika yaitu 

36,17.  

Nilai rata-rata ujian nasional matematika di MTsN 1 Lampung Selatan, pada 

tahun 2014 yaitu 37,25 dan sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 

dengan nilai rata-rata ujian nasional matematika yaitu 38,15. Banyak faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa seperti guru, metode, karakteristik 

siswa, media dan bahan ajar. Salah satu faktor tersebut yaitu bahan ajar termasuk 

faktor penting untuk ditelaah. 

Dageng (Harijanto, 2007) menyatakan bahwasalah satu kegiatan awal dalam 

meningkatkan pembelajaran adalah merancang bahan ajar yang mengacu pada 

suatu model pengembangan agar memudahkan belajar.Bahan ajar yang ada 

disekolah saat ini lebih didominasi oleh buku cetak yang diproduksi atau 

diberikan oleh pusat.Depdiknas (2008: 18) menyatakan bahwa salah satu 

kelemahan buku teks jika dilihat dari strukturnya adalah tidak adanya komponen 

petunjuk belajar, informasi pendukung dan langkah kerja penyelesaian soal 

sehingga dalam penggunaanya, pemakaian buku teks hanya memungkinkan 

komunikasi satu arah yang berakibat pada kurangnya kesempatan siswa untuk 

mengembangkan pola pikir dan pembentukan konsep sehingga siswa kesulitan 

untuk memahami materi yang diajarkan. 



4 
 

 
 

Selain itu, pada buku cetak bahasa yang digunakan terlalu tinggi bagi siswa dan 

tingkat kesulitan soal yang sangat bervariasi juga terasa sulit, hal tersebut 

dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Hasil penelitian 

Nuranisa (2014) menyatakanbahwa bahan ajar yang dibuat sebaiknya disesuaikan 

dengankondisi dan karakteristik siswaserta tujuan pembelajaran dikelas tersebut 

agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kemampuan yang diukur 

dapat tercapai dengan baik.Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sutarsih 

(Widyaningrum, dkk, 2013) bahwa guru masih banyak menggunakan sumber 

belajar yang tersedia dipasaran yang tidak sesuai dengan kondisi, maupun 

karakteristik siswa. Untuk mengatasai hal tersebut diperlukan pengembangan 

bahan ajar selain buku teks pelajaran. 

Pengembangan bahan ajar haruslah sesuai dengan tuntunan kurikulum, 

karakteristik sasaran, dan tuntunan pemecahan masalah belajar. Bahan ajar yang 

baik memiliki kriteria valid, praktis dan efektif. Nieveen (Yamasari, 2010) 

mengemukakan bahwa penelitian dapat dikatakan berhasil apabila material (bahan 

ajar) memenuhi aspek-aspek validitas, antara lain: valid, praktis, dan efektif. 

Validitas diperoleh dari validasi perangkat oleh pakar dan teman sejawat berisikan 

validasi isi, konstruk dan bahasa. Kepraktisan berarti bahan ajar tersebut dapat 

diterapkan oleh guru sesuai dengan yang direncanakan dan mudah dipahami oleh 

siswa, serta keefektifan dilihat dari hasil penilaian autentik yang meliputi 

penilaian terhadap prosespembelajaran dan hasil belajar. 

Namun,pada kenyataanyadalam pembelajaran sehari-hari bahan ajar yang 

digunakan guru belum memenuhi aspek kualitas valid, praktis, dan efektif. 

Pengembangan bahan ajar perlu dikembangkan guru agar pembelajaran dikelas 
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lebih efektif, efesien, dan tidak melenceng dari kompetensi yang harus dimilki. 

Bahan ajar harus memilki karakter yang ada di kurikulum 2013. Karena pada 

kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 

kreatif dan inovatif melalui penguatan spiritual, sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah modifikasi bahan ajar yang 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa serta sesuai dengan langkah-langkah 

4 Kompetensi Inti yang ada di Kurikulum 2013. 

Bahan ajar yang diterapkan dapat merujuk pada Alqurun Teaching Model (ATM). 

Sutiarso (2016) mengemukakan  bahwa ATM adalah model pembelajaran yang 

memiliki urutan dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom 

dan kompetensi inti kurikulum 2013.Pembelajaran ATM ini memiliki 7 langkah 

yaitu:   

Acknowledge (pengakuan) merupakan salah satu bentuk alat pendidikan yang 

mampu membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Literature atau 

penelusuranpustaka ini dilakukan oleh siswa dan guru menyediakan atau 

memfasilitasi berbagai sumber belajar dari materi yang akan dipelajari oleh siswa. 

Quest atau menyelidiki adalah kegiatan penyelidikan siswa terhadap beberapa 

objek, fakta, atau data dari materi yang akan dipelajari. Unite atau menyatukan 

adalah kegiatan menggabungkan berbagai unsur yang memiliki kesamaan sifat 

atau karakter dari objek, fakta, atau data dari materi yang akan dipelajari. Refine 

atau menyaring adalah kegiatan siswa dalam menyaring atau memilih gabungan 

unsur dari hasil kegiatan unite. 
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Use atau menerapkan adalah kegiatan mengimplementasikan 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 adalah kegiatan menentukan cara baru 

penyelesaian masalah/soal yang paling efektif dan siswa memberikan nama cara 

barunya tersebut. Dengan menggunakan ModelATMdiharapakandapat 

memfasilitasi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna 

terutama dalam pelajaran matematika. 

Pelajaran matematika kelas VIII semester 2 pada Kurikulum 2013 terdiri dari 

limapokok bahasan, salah satu materinya adalah lingkaran.Materi lingkaran 

merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dasar materi selanjutnya 

seperti materi bangun ruang yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola.Dalam 

matematika terdapat konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep 

selanjutnya.Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila siswa tidak memahami 

konsep pada materi tertentu, hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman siswa 

pada materi selanjutnya. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka kesulitan yang 

dialami siswa akan berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas VIII di MTsNegeri 1 

Lampung Selatan, diketahui bahwa nilai ulangan hariansiswa pada materi 

lingkaran kurang dari 50% siswa yang mencapai KKM.Nilai KKM matematika 

kelas VIII di MTs Negeri 1 Lampung Selatan adalah 75. Nilai ulangan harian 

materi lingkaran siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Lampung Selatan tahun 

2014/2015dapat dilihat pada Tabel 1.2 
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Tabel 1.2 Nilai Ulangan Harian Materi Lingkaran Siswa Kelas VIIIMTs 
Negeri 1 Lampung Selatan Tahun 2015/2016 

Kelas  Nilai  Frekuensi % 
 

VIII 
A 
B 
C 
D 
 

84-90 25 15,24 
77-83 30 18,29 
70-76 20 12,19 
63-69 30 18,29 
56-62 8 4,88 
49-55 24 14,64 
42-48 10 6,10 
35-41 17 10,37 

Jumlah 164 100 

Sumber:MTs Negeri 1 Lampung Selatan 

Dengan demikian, agar siswa mengalami kemudahan dalam memahami materi 

lingkaran, maka perlu disusun dan dikembangkan suatu bahan ajar yang dapat 

mengarahkan dan memacu aktivitas berpikir siswa sehingga tujuan dari suatu 

proses pembelajaran dapat dicapai. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengembangkanbahan 

ajarberbasis Alqurun Teaching Model (ATM) pada konsep materi lingkaranyang 

diharapkan dapat membantu siswa tidak hanya memahami konsep tetapi 

tercapinya 4 kompetensi inti yang ada di Kurikulum 2013. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dikaji 

adalah  

1. Bagaimanakahproses dan hasil (produk) pengembangan bahan ajar berbasis 

Alqurun Teaching Model (ATM) pada konsep materi lingkaran? 

2. Bagaimanakahefektivitas penerapan produk pengembanganbahan ajar 

berbasis Alqurun Teaching Model (ATM) pada konsep materi lingkaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 

1. Menghasilkanproduk berupa bahan ajar berbasis Alqurun Teaching Model 

(ATM) pada konsep materi lingkaran. 

2. Mengetahuiefektivitas penerapan produk bahan ajarberbasis Alqurun 

Teaching Model  (ATM) pada konsep materi lingkaran. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembanganbahan ajar 

berbasis Alqurun Teaching Model(ATM) pada konsep materi lingkaranyang 

diharapkan dapat membantu siswa tidak hanya memahami konsep tetapi 

tercapinya 4 kompetensi inti Kurikulum 2013 yang di dalamnyamemuat 

taksonomi Bloom. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru 

1) Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan bahan ajar. 

2) Meningkatkan pengetahuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika melalui Alqurun Teaching Model(ATM). 

b) Bagi sekolah 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan 

bentuk bahan ajar disekolah. 

2) Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. 

 



 
 

 
 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Dikmenjur 

(Depdiknas,2008: 6) mengatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang 

sama juga dikemukakan Prastowo (2012: 17) bahwa bahan ajar adalah segala 

bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran.  

Hal tersebut juga diperkuat pendapat Hernawan dan Resmini (2009: 4) bahwa 

bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun 

secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang sama juga 

dikemukakan Sungkono (2003: 2), bahwa bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses 
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pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis artinya disusun secara urut sehingga 

memudahkan siswa belajar. Di samping itu bahan ajar juga bersifat unik dan 

spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan 

dalam proses pembelajaran tertentu, dan spesifik artinya isi bahan ajar dirancang 

sedemikian rupa hanya unutk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu.  

Majid (2011: 173) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang 

tidak tertulis. Sedangkan WidododanJasmadi(2008: 40) mengemukakan bahwa 

bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisi 

materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan 

dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efesien.  

2. Tujuan dan ManfaatPenyusunan Bahan Ajar 

Depdiknas (2008: 10) menyebutkan tujuan penyusunan bahan ajar yakni: 

1) Menyediakan  bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah dan daerah. 

2) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Sedangkan Prastowo (2012: 26-27) menjelaskan beberapa tujuan bahan ajar, 

sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya 

rasa bosan pada peserta didik. 

3) Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. 

4) Kegiatan pembelajaran menjadi menarik. 

Depdiknas (2008: 9) menyebutkan bahwa manfaat penulisan bahan ajar dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu: 

1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan kebutuhan siswa. 

2) Tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

3) Memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi. 

4) Menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis 

bahan ajar. 

5) Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif 

antara guru dan siswa karena siswa merasa lebih percaya kepada gurunya. 

6) Diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

7) Dapat diajukan sebagai karya yang dinilai mampu menambah angka kredit 

untuk keperluan kenaikan pangkat. 

8) Menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan. 
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Selain manfaat bagi guru ada juga manfaat bagi siswa yaitu:  

1) Kegiatan pembelajaran lebih menarik. 

2) Siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

dengan bimbingan guru. 

3) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasai. 

Perlunya pengembangan bahan ajar, agar ketersedian bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan siswa, tuntunan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntunan 

pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus sesuai tuntunan 

kurikulum, artinya bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan Kurikulum 

2013 yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan baik standar isi, standar 

proses, dan standar kompetensi lulusan. Kemudian karakteristik sasaran 

disesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat dan latar belakang siswa.  

3.Fungsi Bahan Ajar 

Prastowo (2012: 24) mengemukakan 2 fungsi pembuatan bahan ajar sebagai 

berikut: 

a. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar yaitu: 

1) Fungsi bahan ajar bagi guru antara lain menghemat waktu guru dalam 

mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi 

fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran, menjadi efektif dan 

interaktif, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi 
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kompetensi yang semestinya diajarkan kepada siswa, dan alat evaluasi 

pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 

2) Fungsi bahan ajar bagi siswa antara lain siswa dapat belajar tanpa harus 

ada guru atau teman siswa lain, siswa dapat belajar kapan saja dan 

dimana saja ia kehendaki, siswa dapat belajar sesuai dengan 

kecepatannya masing-masing, siswa dapat belajar berdasarkan urutan 

yang dipilihnya sendiri, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar 

yang mandiri, dan pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai.  

b. Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan yaitu: 

1) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-

satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses 

pembelajaran dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang 

digunakan. 

2) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai 

media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan 

untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi, 

dan penunjang media pembelajaran individual lainnya. 

3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai 

bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dan sebagai 

bahan pendukung bahan belajar utama. 
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4. Prinsip-prinsip Bahan Ajar 

Depdiknas (2008: 11) mengungkapkan bahwa pengembangan bahan ajar 

hendaknya memperhatikan enam prinsip pembelajaran yaitu: 

1. Dimulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkrit untuk 

memahami yang abstrak 

2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 

3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. 

4. Motivasi belajar yang tinggi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan 

belajar. 

5. Mencapai tujuan. 

6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

Prastowo (2013: 317) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pelajaran. Prinsip-prinsip 

dalam pemilihan materi pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

a. Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

atau ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Cara 

termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah 

materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, 

aspek sikap atau aspek psikomotorik sehingga pada gilirannya guru terhindar 

dari kesalahan pemilihan jenis materiyang tidak relevan dengan pencapaian SK 

dan KD. 
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b. Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus 

meliputi empat macam. 

c. Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit 

akan kurang membantu mencapai SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak 

akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya. 

5. Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar berkaitan erat dengan perencanaan pembelajaran. 

Dalam pengambangan bahan ajar juga perlu memperhatikan berbagai aspek 

seperti dalam perencanaan pembelajaran, yaitu kondisi kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran, materi yang akan dipelajari, dan kesiapan guru terhadap 

materi yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran. Dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar yang diterbitkan oleh Depdiknas (2008) ada tiga 

tahap atau langkah pokok yang perlu dilalui untuk mengembangkan bahan ajar 

yaitu: analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat 

bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar dan evaluasi 

bahan ajar. 

a. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah proses awal yang harus ditempuh dalam 

menyusun bahan ajar. Analisis ini bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai 



16 
 

dengan tuntunan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Analisis ini meliputi 

tiga tahap, yaitu analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar, dan 

penentuan sumber belajar serta judul bahan ajar. Keseluruhan proses tersebut 

menjadi bagian integral dari suatu proses pembuatan bahan ajar yang tidak bisa 

dipisah-pisahkan. 

1) Analisis Kurikulum 

Dalam proses analisis kurikulum, menurut Prastowo (2013:332) ada perbedaan 

yang cukup signifikan antara kurikulum untuk bahan ajar tematik dengan bahan 

ajar bukan tematik. Perbedaan ini disebabkan karena dalam pembelajaran tematik 

bukan didasarkan pada mata pelajaran yang terpisah-pisah, akan tetapi terpadu. 

Namun dari segi fungsinya sama, yaitu untuk mengidentifikasikan macam-macam 

jenis bahan ajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran pada kurun waktu 

tertentu. 

Analisis kurikulum untuk bahan ajar bukan tematik, meliputi analisis standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan 

pembelajaran. Standar kompetensi merupakan tingkat penguasaan yang 

diharapkan dapat dicapai melalui proses pembelajaran. Ketercapaian tersebut 

ditentukan oleh kompetensi-kompetensi dasar yang dirumuskan secara lebih 

terperinci dalam indikator. Sedangkan analisis kurikulum untuk bahan ajar 

tematik, meliputi pemetaan tema dari standar kompetensi atau biasa disingkat 

dengan SK (dalam istilah kurikulum 2013 disebut Kompetensi Inti atau disingkat 

KI), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator, menetapkan jaringan tema, 
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identifikasi materi pokok, penentuan pengalaman belajar, dan penetuan bahan 

ajar. 

Pemetaan tema merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembelajaran 

tematik. Pemetaan tema ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema-tema yang 

dipilih. Dari langkah inilah selanjutnya terwujud jaringan-jaringan tema. Melalui 

jaringan tema ini, diharapkan siswa dapat memahami satu tema tertentu dengan 

melakukan pendekatan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan, juga mampu 

berpikir secara integratif dan holistik.  

2) Menganalisis Sumber Bahan Ajar 

Dalam menganalisis sumber bahan ajar, ada tiga aspek yang harus diperhatikan, 

yaitu aspek ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. 

Aspek ketersediaan ini berkenaan dengan ada tidaknya sumber belajar tersebut di 

sekitar kita. Jadi, maksudnya mengacu pada faktor pengadaan sumber belajar. 

Sedangkan aspek kesesuaian maksudnya kesesuaian sumber belajar tersebut 

dengan tuntunan kurikulum yang tertuang dalam tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Terakhir aspek kemudahan, maksudnya mudah atau tidaknya 

sumber belajar itu digunakan dan didapatkan. 

3) Menentukan Sumber Belajar 

Untuk memudahkan proses pemilihan sumber belajar tersebut, Sudjana (Prastowo, 

2013) menunjukan dua kriteria yang bisa digunakan dalam pemilihan sumber 

belajar, yaitu (1) secara umum, memperhatikan segi: ekonomis, praktis, 
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sederhana, mudah diperoleh, dan fleksibel, (2)secara khusus, meliputi: dapat 

memotivasi siswa, mendukung pembelajaran, dapat untuk penelitian, dapat 

memecahkan masalah, dan dapat untuk dipresentasikan. 

b. Menyusun Peta Bahan Ajar  

Pada langkah ini kiata akan mengetahui seberapa banyak bahan ajar yang mesti 

disiapakan dalam satu periode pembelajaran tertentu, baik dari segi jenis maupun 

kuantitas. Menurut Prastowo (2013:359), ada beberapa manfaat yang bisa didapat 

melalui langkah ini, yaitu: (1) dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang harus 

ditulis; (2) dapat mengetahui bentuk sekuensi atau urutan bahan ajar yang akan 

ditulis; dan (3) dapat menentukan sifat bahan ajar (dependen atau independen). 

c. Membuat Bahan Ajar Berdasarkan Struktur Bentuk Bahan Ajar 

Pada dasarnya, bahan ajar merupakan susunan bagian-bagian yang kemudian 

dipadukan, sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dan fungsional. 

Susunan bahan ajar inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Dalam 

pengembangan bahan ajar, perlu diperhatikan prosedur dan kaidah yang 

semestinya baik dalam arti kreatif, inovatif, menarik, dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Depdiknas (2008) mengemukakan pada umumnya, struktur bahan 

ajar meliputi tujuh komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau 

materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan 

penilaian. 

Pemilihan dan penetuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan 
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dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik. Jenis dan bentuk bahan ajar 

ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber bahan sebelumnya. 

d. Evaluasi Bahan Ajar 

Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan tahap ujicoba produk atau uji lapangan 

dilakukan sebelum bahan terpublikasikan. Hal ini dilakukan untuk melihat 

keefektifan bahan ajar, apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada hal yang 

perlu diperbaiki (direvisi). Teknik evaluasi dilakukan dengan berbagai cara, antara 

lain evaluasi dengan teman sejawat, evaluasi dari para pakar, dan uji coba terbatas 

kepada siswa. Menurut Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas (2008) 

komponen evaluasi bahan ajar mencangkup: (1) kelayakan isi (materi pelajaran), 

(2) kebahasaan, (3) penyajian, (4) grafika. Hal itu dapat dirinci lebih lanjut 

sebagai berikut: 

Pertama, kompenen kelayakan isi (materi) mencangkup: (a) kesesuaian dengan 

kurikulum, SK, dan KD, (b) kesesuaian dengan kondisi siswa, sekolah, dan 

daerah, (c) materi harus spesifik, jelas, akurat dan sesuai dengan kebutuhan bahan 

ajar, (d) kesesuaian dengan nilai moral dan nilai sosial, (e) bermanfaat untuk 

menambah wawasan siswa, dan (f) keseimbangan dalam penjabaran materi.  

Kedua, komponen kebahasaan merupakan sarana penyampaian dan penyajian 

bahan, seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Sedangkan aspek 

keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa sesuai dengan tingkat 

siswa. Komponen ini, mencangkup: 1) keterbacaan, meliputi: (a) kemudahan 

membaca (berhubungan dengan bentuk tulisan atau tifografi, ukuran huruf, dan 

lebar spasi), (b) kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide 
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bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan), dan (c) kesesuaian (berhubungan 

dengan kata, kalimat, panjang pendek, frekuensi, bangun kalimat, dan susunan 

paragraf), 2) kejelasan informasi, yakni informasi yang disajikan tidak 

mengandung makna bias dan mencantumkan sumber rujukan yang digunakan, 3) 

kesesuaian dengan kaidah pengembangan bahan ajar, dan 4) pemanfaatan bahasa 

secara efektif dan efesien (jelas dan singkat).  

Ketiga, komponen penyajian, mencangkup: (a) kejelasan tujuan pembelajaran 

(indikator yang dicapai), (b) urutan sajian (keteraturan urutan dalam penguraian 

sajian), (c) memotivasi dan menarik perhatian siswa, (d) interaksi (pemberian 

stimulus dan respon) untuk megaktifkan siswa, dan (e) kelengkapan informasi 

(bahasa, latihan, dan soal).  

Keempat, komponen grafika, meliputi: (a) menggunakan font: bentuk tulisan, 

ukuran huruf, dan jarak spasi, (b) tata letak (lay out), (c) ilustrasi, gambar, dan 

foto, (d) desain tampilan. 

Berdasarkan kajian di atas, maka struktur Bahan Ajar yang akan disusun dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Judul dan Cover 

2) Kata Pengantar 

3) Daftar Isi 

4) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

5) Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

6) Acknowledge (pengakuan) 

7) Apersepsi 
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8) Literature (penelusuranpustaka) 

9) Quest (menyelidiki) 

10) Unite (menyatukan) 

11) Refine (Menyaring) 

12) Use (menerapkan) dan Name (menamakan) 

13) Latihan Soal 

14) Kunci Jawaban Latihan Soal 

15) Daftar Pustaka 

  
B. Alqurun Teaching Model (ATM) 

 
Sutiarso (2016) mengemukakan bahwaModel PembelajaranALQURUN (Alqurun 

Teaching Model, disingkat ATM)adalah model pembelajaran yang 

memilikiurutandenganmemadukanantaramodifikasiurutantaksonomi Bloom 

dankompetensiintikurikulum 2013. Model pembelajaran ini diharapakan dapat 

menjadi alternatif model pembelajaran dalam matematika serta mencapai 

kompetensi sesuai kurikulum 2013.Model Pembelajaran ATM ini memiliki 7 

langkah yaitu:   

Acknowledgeataupengakuanadalahurutanpertamaataukegiatanpendahuluandalamp

embelajaran. Pengakuan yang dimaksudterbagi 2 bagian, yaitu (1) 

pengakuanterhadapkepadakebesaran Allah yang telahmemberikanilmu, dan (2) 

pengakuanterhadapketerbatasankemampuanawalsiswa. Tujuanpengakuanbagian 

(1) adalahuntukmencapaikompetensiinti 1 (sikap spiritual) danbagian (2) 

adalahuntukapersepsi. Padakegiatanpendahuluanini, guru 

akanmemberikaninformasi, ilustrasi, contoh, danaktivitas yang 
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dapatmembangkitkanpengakuandankesadaransiswaakankebesaran Allah 

danperlunyamendekatkandirikepadaNya. Selanjutnya, guru 

jugaharusmengakuiketerbatasankemampuanawalsiswa, sehingga guru 

perlumelakukanberbagaiapersepsi yang disesuaikandengankemampuanawalsiswa 

yang beragam.  

Teori belajar terkini menyebutkan bahwa guru perlu memberikan pengakuan 

(Acknowledge) dari apa yang siswa lakukan atau miliki. Studi pada teori motivasi 

Frederick Herzberg (Celliio, 2016) menyatakan “... strongly suggest that giving 

praise or recognition for someone’s perceived good work is the primary 

motivation for continued good work. It is a better motivator than money!”; artinya 

Kajian pada teori motivasi Frederick Herzberg sangat menyarankan untuk 

memberikan pujian atau pengakuan untuk seseorang yang dirasakan pekerjaan 

yang baik adalah motivasi utama untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. Ini 

adalah motivator yang lebih baik daripada uang!. Saat ini teori motivasi Frederick 

Herzberg telah banyak diterapkan pada sekolah/akademik dan universitas di 

negara maju. 

Dengan adanya Acknowledge, terutama dalam hal ini memberikan pujian 

merupakan salah satu bentuk alat pendidikan yang mampu membangkitkan 

motivasi belajar bagi siswa. Manakala seorang siswa mendapatkan pengakuan 

atau penghargaan karena dia berprestasi, tentu semangat belajarnya pun akan 

meningkat, karena keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi 

belajarnya. Motivasi belajar siswa akan meningkat ketika prestasi dan kerja keras 

untuk mencapai kesuksesan belajar itu diiringi pengakuan atau penghargaan dan 

apresiasi yang baik.  
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L berartiLiterature (penelusuranpustaka), Q beratiQuest (menyelidiki), U 

berartiUnite (menyatukan), R berartiRefineatau menyaring adalah kegiatan inti 

dalam pembelajaran. Literature atau penelusuranpustaka.Nazir (2003: 63) 

mengemukakan bahwa penelusuranpustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masaalah yang dipecahkan. Dalam 

pembelajaran, kegiatan ini dilakukan oleh siswa dan guru menyediakan atau 

memfasilitasi berbagai sumber belajar dari materi yang akan dipelajari oleh siswa. 

Guru dapat menyediakan literatur dalam berbagai bentuk, seperti buku, majalah, 

kliping, video/film, rekaman suara atau sumber belajar dari internet.  

Guru juga dapat memfasilitasi literatur tersebut dengan memberikan tugas kepada 

siswa untuk mencari literatur pada sumber yang ditentukan. Nursalam (2000) 

mengemukakan beberapa tujuan literatureyaitu (1) menentukan apa yang sudah 

diketahui dan belum diketahui, (2) menentukan perbedaan, konsistensi dalam 

literaturetentang ilmu, konsep, dan masalah, (3) menemukan pertanyaan yang 

tidak terjawab dalam konsep masalah, (4) menemukan suatu konsep yang 

sederhana dan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan, dan (5) 

menentukan suatu dukungan untuk perubahan tindakan 

praktek.Literature(Penelusuran literatur) merupakan kegiatan yang dapat 

memberikan banyak manfaat bagi siswa. Ross (2010) menyebutkan beberapa 

manfaat literatur yaitu: “(1) develops thingking skill, (2) develop visual literac, (3) 

helps children deal with their problems, and (4) improves reading ability and 

attitudes”.  
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Quest atau menyelidikiadalah kegiatan penyelidikan siswa terhadap beberapa 

objek, fakta, atau data dari materi yang akan dipelajari. Pada saat siswa 

melakukan aktivitas penyelidikan, maka guru berperan memberikan bimbingan, 

bantuan atau pendampingan. Penyelidikan oleh siswa harus didasarkan pada 

literatur yang ditelusuri sebelumnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh siswa 

harus dapat memilah suatu objek, fakta, atau data menjadi beberapa bagian yang 

lebih kecil/sederhana. Unite atau menyatukan adalah kegiatan menggabungkan 

berbagai unsur yang memiliki kesamaan sifat atau karakter dari objek, fakta, atau 

data dari materi yang akan dipelajari. Pada tahap unite ini, peran guru 

memberikan pengarahan dan klarifikasi terhadap hasil yang dilakukan siswa. 

Refine atau menyaring adalah kegiatan siswa dalam menyaring atau memilih 

gabungan unsur dari hasil kegiatan unite. Kegiatan refine ini bertujuan untuk 

mengendapkan unsur-unsur yang penting dari hasil kegiatan unite. Pada tahap 

refine,guru memberikan kesempatan siswa untuk menginternalisasi 

(memasukkan) materi tersebut kedalam pikirannya.Sutiarso (2016) 

mengemukakan bahwa jika siswa terbiasa melakukan refine dalam belajarnya, 

maka unsur-unsur penting yang dipelajari siswa akan bertahan lebih lama dalam 

ingatan.  

Use(menerapkan) dan Name (menamakan) adalah kegiatan penutup dalam 

pembelajaran. Tahap Use dalam pembelajaran diartikan sebagai kegiatan siswa 

menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan 

sebelumnya untuk menyelesaikan soal-soal. Winkel (1996: 247) mengemukakan 

bahwa Use atau menerapkan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan 

suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang konkret 
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atau baru. Ditingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan 

gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja.  

Anderson dan David (2010) mengemukakan bahwa mengaplikasikan yaitu 

menerapkan atau menggunakan suatu prosedur ke dalam keadaan tertentu. 

Penerapan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan 

dengan materi tersebut. Peran guru adalah memberikan keleluasaan siswa untuk 

menyelesaikan masalah/soal tersebut dengan caranya sendiri. Utari (2015: 3) 

menyebutkan ciri-ciri siswa yang dapat menguasai tingkat penerapan yaitu 

menghitung, membuktikan, melengkapi, mendemonstrasikan, memanipulasi, 

memodifikasi, menyesuaikan, mengoperasikan, menyiapkan, menyediakan, dan 

menghasilkan.  

Name atau menamakan adalah kegiatan menentukan cara baru penyelesaian 

masalah/soal yang paling efektif dan siswa memberikan nama cara barunya 

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

termasuk dalam tahap creating (mencipta). Anderson (2001) mengemukakan 

bahwa creating merupakan tahapan yang paling sulit dalam taksonomi Bloom 

(revisi). Hal ini dikarenakan, siswa diminta untuk menemukan solusi baru dari 

suatu masalah. Siswa yang secara konsisten bisa berpikir sampai tahap ini berarti 

siswa telah mencapai level berpikir tinggi, dalam hal ini guru berperan 

mengarahkan dan menguji efektifitas cara baru yang dinamakan siswa. 

Pada dasarnya ATM merupakan suatu model pembelajaran yang diawali atau 

difokuskan pada penyelesaian tugas-tugas untuk diperoleh suatu pemahaman 



26 
 

konsep. Model pembelajaran ini di dalamnya memuat langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai empat kompetensi atau taksonomi Bloom.  

 

 

Berikut tahap-tahap model pembelajaran ATM: 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Tahap-tahap Model Pembelajaran ATM 

Dengan model pembelajaran ATM ini diharapkan dapat menjadi alternatif model 

pembelajaran dalam matematika, dan dapat meningkatkan efektivitas 

pembelajaran matematika serta mencapai kompetensi yang diharapkan pada 

Kurikulum 2013 (contoh bahan ajar dapat dilihat pada lampiran). 

 
C. Pemahaman Konsep 

1. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efesien 

dan tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Depdiknas (2003: 2) bahwa 

pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika 

yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika yaitu dengan 

menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan 
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keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma secara 

luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan 

Pemahaman konseptual menurut Kilpatrick, dkk; Hiebert, dkk; Ball (Juandi, 2006: 

29), adalah pemahaman konsep-konsep matematika, operasi dan relasi dalam 

matematika. 

Menurut Skemp dan Pollatsek (Sumarmo, 1987:24) terdapat 2 jenis pemahaman 

konsep, yaitu: pemahaman instrumental dan pemahaman rasional. Pemahaman 

instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah 

dan hanya rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana. 

Sedangkan pemahaman rasional termuat satu skema atau struktur yang dapat 

digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. 

Pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran 

matematika seperti yang dinyatakan Zulkardi (2003: 7) bahwa “mata pelajaran 

matematika menekankan pada konsep”. Artinya dalam mempelajari matematika 

peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat 

menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di 

dunia nyata. Konsep-konsep dalam matematika terorganisasikan secara sistematis, 

logis, dan hierarki dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. 

Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan dasar untuk belajar 

matematika secara bermakna.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah 

kemampuan siswa dalam memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah 

dipahami ke dalam kegiatan belajar, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau 
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mengingat sejumlah konsep yang dipelajari tetapi mampu mengungkapkan 

kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti.  

 

2. Indikator Pemahaman Konsep 

Depdiknas (Fadjar, 2009: 13), indikator pemahaman konsep sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep; 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya); 

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep; 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep; 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu; 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 
Dalam penelitian ini, dibatasi pada lima indikator yaitu: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep; 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya); 

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep; 

d. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu; 

e. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 
D. Lingkaran 
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Lingkaran adalah  kedudukan titik-titik yang berjarak sama tehadap sebuah titik 

tertentu. Sedangkan Tanton (2005) mengemukakan bahwa lingkaran didefinisikan 

sebagaihimpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak r, yang 

kemudian disebut jari-jari, dari suatu titik O yang disebut titik pusat. 

Sifat-sifat lingkaran adalah sebagai berikut: 

1. Jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran dinamakan jari-jari (r). 

2. Lingkaran mempunyai jari-jari (r), yang panjangnya setengah dari diameter (d). 

3. Lingkaran mempunyai sebuah titik pusat. 

 
E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan materi lingkaran adalah Penelitian 

Furqon(2007)tentangDiagnosis KesulianBelajarMatematikaSiswa SMP Negeri 8 

Malang padaPokokBahasanLingkarandanPengajaranRemedialnya.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar pokok 

bahasan lingkaran, diantaranya kesulitan dalan menggunakan konsep tentang 

bagian-bagian lingkaran, kesulitan dalan menggunakan konsep yang merupakan 

prasyarat untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, kesulitan dalan 

menggunakan konsep sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng, 

kesulitan dalan menggunakan konsep untuk menghitung ukuran sudut, serta 

kesulitan dalan menggunakan konsep untuk menghitung jari-jari lingkaran dalam 

dan lingkaran luar segitiga. Sementara pengajaran remedial dilakukan untuk 

membantu peserta didik mengatasi masalah-masalah tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Latif, dkk(2012) tentang Pengembangan Bahan 

Ajar Berbantuan Camtasia pada Pokok Bahasan Lingkaran melalui Edmodo untuk 
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siswa MTs. Camtasia adalah software yang diinstalkan ke komputer (laptop) 

sehingga dapat merekam presentasi menjadi video training, sedangkan edmodo 

adalah social network yang cukup banyak memiliki fitur untuk mendukung 

pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian pengembangan ini 

menghasilkan bahan ajar pada pokok bahasan lingkaran melalui edmodo yang 

valid dan praktis. Bahan ajar pada pokok bahasan lingkaran melalui edmodo 

memiliki efek potensisl terhadap hasil belajar pada pemecahan masalah dengan 

nilai persentase minat 79,7% dengan kategori tinggi dan hasil belajar pada soal 

pemecahan masalah dengan kategori baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi(2015) tentang Analisis Kesulitan Belajar 

Siswa Kelas VIII SMPN 4 Pandak Bantul dalam Menyelesaikan Persoalan 

Lingkaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwajenis-jenis kesulitan siswa saat 

menyelesaikan persoalan lingkaran adalah (1) kesulitan menggunakan konsep 

keliling lingkaran dan konsep luas lingkaran,(2) kesulitan memahami dan 

menggunakan prinsip lingkaran terutama pada materi sudut pusat dan sudut 

keliling, (3) kesulitan dalam melakukan operasi dasar matematika dan operasi 

perkalian bentuk akar, (4) kesulitan memahami soal cerita dan menentukan hal 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan (5) kesulitan materi 

pra syarat seperti aljabar dan teorema Phytagoras. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuroniah (2013) 

tentangAnalisisKesalahanPesertaDidikKelas VIII SMP IT 

BinaAmaldalamMenyelesaikanSoalPemecahanMasalahpadaMateriPokokLingkara

n.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang paling menonjol adalah 

data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), kesalaahan hierarki ketrampilan 
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(shp). Kesalahan tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya (1) peserta 

didik tidak memahami konsep pada lingkaran, (2) tidak memiliki ketrampilan 

menyelesaikan masalah matematika,dan (3) tidak memiliki ketrampilan 

manipulasi numerik dan operasi hitung. Sedangkan dari hasil perhitungan nilai 

rata-rata untuk soal pemecahan masalah level Multistruktural sebesar 32,67, 

relasional 32,33, dan abstrak diperluas 37, 33. Dari hasil tersebut menunjukkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati(2010) tentang Analisis Kesalahan 

Siswa Kelas VIII D dalam Menyelesaikan Lingkaran Menurut Taksonomi Bloom 

di SMPN 1 Boyolangu Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran adalah pada 

tahap sintesis. Faktor internal penyebab kesalahan siswa yaitu akibat tidak 

termotivasi, lupa, dan tidak memahami soal. Faktor eksternal akibat kurangnya 

perhatian orang tua, kurangnya interaksi antara guru dan kurangnya media 

pendukung belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) tentang Analisis Kesulitan dalam 

Pemecahan Masalah Matematika Materi Lingkaran Menurut Taksonomi Bloom 

Ditinjau dari Ranah Kognitif pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Tulungagung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesulitan tertinggi adalah tahap 

pengetahuan dan evaluasi dan kesulitan terendah yaitu tahap pemahaman. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) rata-rata persentase kesulitan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika pada materi lingkaran berada pada enam 

tahap dari ranah kognitif Taksonomi Bloom, yaitu tahap pengetahuan 96,774 %, 

tahap pemahaman 67,742%, tahap penerapan 90,323%, tahap analisis 93,548%, 
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tahap sintesis 80,645%, dan tahap evaluasi 96,774%. 2) faktor internal yang 

mempengaruhi kesulitan dalam pemecahan masalah matematika materi lingkaran 

ada dua yaitu kurangnya minat belajar, kurangnya pemahaman baik materi 

maupun soal yang diberikan, kurangnya daya ingat siswa terutama pada rumus-

rumus lingkaran, kurangnya keahlian dalam menghitung, dan faktor eksternal 

yang meliputi perhatian dan dukungan dari keluarga.  

F. Definisi Operasional 

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

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar yang akan dikembangkan 

adalah bahan ajar cetak yaitu berupa buku. 

2. Model PembelajaranALQURUN (Alqurun Teaching Model, disingkat 

ATM)adalahsuatu model pembelajaran yang di dalamnyamemuatlangkah-

langkahpembelajaranuntukmencapai 4 kompetensiintiyang ada di Kurikulum 

2013. 

3. Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

alogaritma secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan. 

4. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan 

titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 
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G. Kerangka Pikir 

Rendahnya nilai siswa pada materi lingkaran yang dibuktikan pada studi 

pendahuluan yaitu hasil wawancara dengan salah satu guru kelas VIII di MTs 

Negeri 1 Lampung Selatan dan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional tahun 2014 dan 

2015 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian terdapat beberapa kesulitan 

siswa pada materi lingkaran diambil dari beberapa penelitian. Faktor yang 

mempengaruhi kesulitan siswa pada materi lingkaran salah satunya adalah 

penggunaan bahan ajar yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa 

serta tidak sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu mengembangkan bahan ajar yang 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa serta sesuai dengan Kurikulum 

2013.Karena pada kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia 

yang produktif, kreatif dan inovatif melalui penguatan spiritual, sikap, 

ketrampilan dan pengetahuan. Pengembangan bahan ajar itu sendiri akan lebih 

efektif apabila didukung dengan Model Pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

pemahaman konsep siswa, salah satunya adalah Model PembelajaranALQURUN 

(Alqurun Teaching Model, disingkat ATM).ModelPembelajaran ATM 

adalahsuatu model pembelajaran yang di dalamnyamemuatlangkah-

langkahpembelajaranuntukmencapai 4 kompetensiintiatautaksonomi Bloom 

padakurikulum 2013. 

Dengan menggunakan ModelPembelajaranATMpeneliti akan mengembangkan 

bahan ajar pada konsep materi lingkaran. Pemilihan materi materi lingkaran 

dikarenakan, materi lingkaran merupakan salah satu materi yang sangat penting 

untuk dasar materi selanjutnya seperti materi bangun ruang yang terdiri dari 
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tabung, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajaran materi lingkaran adalah agar 

siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, 

menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan 

dapat bernalar secara matematik. Selain itu, diharapkan pula siswa mampu untuk 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Sehingga dalam 

pembelajaran setiap siswa hendaknya memilki potensi pada ranah spiritual, 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Pengembangan bahan ajar berbasis ATM pada konsep materi lingkaran 

diharapkan dapat memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan 

pengayaan bagi siswa, menempatkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan 

yang dimiliknya, mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan 

siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu 

tertentu, untukkeperluan bimbingan dan konseling serta untuk keperluan 

pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada metode 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Dalam 

penelitian ini menggunakan tahap-tahap penelitian menurut Akker (Ilma, 2013) 

yang meliputi 2 tahap, yaitu (1) tahap preliminary, tahap menganalisis konteks 

dan masalah untuk pengembangan landasan kerangka konseptual melalui review 

literatur,(2) tahap pembuatan produk atau prototyping melalui uji formative 

(formative evaluation) yang mencangkup evaluasi diri (self-evaluation), uji ahli 

(expert review), uji perorangan (one to one), uji kelas kecil (small group), dan 

uji terbatas. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa 

pengembangan bahan ajar berbasis ATMpada konsep materi lingkaran. 

 
B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri1 Lampung Selatan, semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017. MTs ini terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 50 

Kelurahan Simpur Kecamatan Kedaton Kalianda Lampung Selatan.Subjek 

dalam dibagi dalam beberapa tahap berikut: 

1. Subjek Studi Pendahuluan 

Pada studi pendahuluan dilakukan sebagai analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu 

observasi dan wawancara. Subjek pada observasi adalah siswa kelas VIII E dan 
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VIII F. Subjek pada wawancara adalah siswa kelas VIII dan satu guru yang 

mengajar Matematika di kelas VIII.  

2. Subjek Validasi Ahli Bahan Ajar Berbasis ATM 

Subjek validasi bahan ajar dalam penelitian ini adalah dua orang ahli yang terdiri 

atas satu ahli materi dan satu ahli media. Ahli materi dalam penelitian ini 

yaituBapak Drs. Suharsono.S, M.S.,M.Sc., Ph.D., yang merupakan dosen pada 

jurusan matematika fakultas MIPAUnila. Ahli media yaitu Bapak Dr. Budi 

Koestoro, M.Pd., yang merupakan dosen pascasarjanajurusan Teknologi 

Pendidikan Unila. 

3. Subjek Uji Perorangan 

Subjek pada tahap ini, diambil tiga orang siswa kelas VIII yang akan menempuh 

materi lingkaran. Tiga orangsiswa tersebut memiliki kemampuan akademik 

tinggi, sedang, dan rendah. 

4. Subjek Uji Kelas Kecil 

Subjek pada tahap ini adalah sepuluh orangsiswa dari kelas VIII yang akan 

menempuh materi lingkaran. Sepuluh orangsiswa tersebut memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. 

5. Subjek Terbatas 

Subjek pada tahap ini adalah siswa kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas VIII F sebagai kelas kontrol, dengan kemampuan matematis yang 

heterogen. 

 
C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sesuai dengan yang disebutkan Akker (Ilma, 2013) sebagai berikut: 
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1. Tahap preliminary 

Tahap ini dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap 

pendesainan.  

a. Pada tahap persiapan, dilakukanobservasi terhadap proses pembelajaran 

danbahan ajar yang digunakan guru di kelas VIII. Wawancara dilakukan 

dengan guru matematika dan siswa. Pada wawancara dengan guru, peneliti 

memberikan pertanyaan yang terkait dengan temuan pada waktu observasi. 

Hal ini dilakukan untuk memperjelas hal-hal yang terkait dengan proses 

pembelajaran Matematika dan bahan ajar yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran agar hasil observasi yang diperoleh lebih 

akurat.Selanjutnyamemberikan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah diterapkan selama ini. 

b. Pada tahap pendesainan, dilakukan pendesainan bahan ajar yang akan 

dikembangkan. Produk yang dihasilkan dinamakan prototype 1. 

 
2. Tahap formative evaluation 

Pada tahap ini akan dilaksaanakan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Evaluasi diri (self evaluation) 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi diriterhadap hasil desain prototype 1bahan 

ajar berbasis ATM pada konsep materi lingkaran. Evaluasi ini dilakukan 

berdasarkan kelayakan materi dan media. 

b. Uji ahli (expert review) 

Hasil desain pada prototype 1 yang dikembangkan atas dasar 

selfevaluationkemudian divalidasi oleh ahli materi dan media yang 

berkompeten dibidangnya melalui skala validasi bahan ajar. Validasi ini 
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dilakukan oleh ahli materi untuk mengetahui kebenaran isi bahan ajar 

meliputi kebenaran konsep lingkaran. Sedangkan validasi oleh media 

dilakukan untuk melihat kesesuaian format yang digunakan dalam bahan ajar 

dengan tingkat keterbacaan siswa. Saran-saran dari ahli yang tertulis pada 

lembar validasi digunakan sebagai bahan untuk revisi. 

c. Uji perorangan atauone to one 

Prototype1 yang telah divalidasi oleh ahli dan kemudian direvisi, 

diujicobakan pada tiga orang siswa kelas VIII yang akan menempuh materi 

lingkaran. Tiga orang siswa tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Uji perorangan difokuskan untuk mengujiada atau tidak 

kesalahan tulisan di bahan ajar tersebut.Pada akhir kegiatan, mereka diberikan 

lembar skala untukmengukur keterbacaan dan tanggapan terhadap bahan ajar 

tersebut. Hasil validasi dan saran serta hasil uji coba yang diperoleh pada 

tahap ini akan dijadikan bahan untuk merevisi hasil prototype 1. Hasil revisi 

dinamakan prototype 2. 

d. Uji kelas kecil atausmall group 

Pada tahap ini, prototype 2 diujicobakan pada kelas kecil yang terdiri dari 

sepuluh orang siswa kelas VIII yang akan menempuh materi 

lingkaran.Sepuluh orang siswa tersebut berkemampuan tinggi, 

berkemampuan sedang, dan berkemampuan rendah. Pada tahap ini, sepuluh 

orang siswa tersebut diberikan bahan ajar dan diminta membaca tiap 

submateri. Kemudian mereka menuliskan waktu yang telah dihabiskan untuk 

membacapada halaman submateri.Hasil tahap ini digunakan untuk merevisi 

prototype 2 direvisi, kemudianhasil revisinya dinamakan prototype 3. 
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e. Uji terbatas atau field test 

Uji terbatas ini dilakukan di dua kelas. Kelas pertama menggunakan  bahan 

ajar berbasis ATM(kelas eksperimen yaitu kelas VIII E). Kelas kedua tanpa 

menggunakan bahan ajarberbasis ATM(kelas kontrol yaitu kelas VIII F). 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pretest-Posttest Control Group 

Design.Fraenkel & Wallen (1993) mengatakan bahwa Pretest-Posttest 

Control Group Design adalah suatu rancangan penelitian yang menggunakan 

dua kelompok subjek. Dua kelompok subjek tersebut diberi nama kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Rancangan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1Rancangan Penelitian 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O� X� O� 
Kontrol O� X� O� 

 
Keterangan: 

X�: Perlakuan pembelajaran dengan bahan ajar berbasis ATM 

X�: Perlakuan pembelajaran tanpa bahan ajar berbasis ATM (konvensional) 

O�: Pemberian pretest 

O�: Pemberian posttest     
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, dan 

nontes (observasi, wawancara, dan dokumentasi). 

1. Tes 

Surapranata (2007: 19) mengatakan bahwa tes adalah sehimpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang di tes (testee) dengan 

tujuan untuk mengukur suatu aspek (perilaku/atribut) dari orang yang dites 

tersebut.Pengumpulan data melalui tes meliputi pretest dan posttest untuk 

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bentuk tes yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah tes uraian. 

2. Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Arifin (2011:153) mengatakanbahwa observasi adalahsuatu proses 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional 

mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi ini digunakan 

untuk mengetahui kondisi objektif saat kegiatan belajar mengajar matematika, 

serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar matematika. 

b. Wawancara 

Satori dan Komariah (2013: 130) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari 

sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.  
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c. Dokumentasi 

Margono(2000: 181) mengatakan bahwa metode dokumentasi merupakan 

metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang nama-nama pesrta didik yang 

digunakan subjek penelitian. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen, 

yaitu tes dan nontes. Instrumen-instrumen ini diberikan sesuai dengan subjek 

pada penelitian pengembangan. 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi dan lembar 

wawancara. Lembar observasi digunakan saat melakukan pengamatan mengenai 

kebutuhan bahan ajar dalam pembelajaran. Lembarwawancara, digunakan untuk 

melakukan wawancara dengan guru setelah melakukan observasi dan 

wawancaradengan siswa mengenai bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran 

matematika di kelas. 

 
2. Instrumen ValidasiBahan Ajar Berbasis ATM 

Instrumen dalam validasi bahan ajar berbasis ATM diserahkan kepada ahli 

materi dan ahli media. Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skla likert 

dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Baik, Baik, Kurang, Sangat Kurang, 

serta dilengkapi komentar dan saran dari para ahli. Kriteria yang menjadi 
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penilaian dari ahli materi adalah (1) Aspek kelayakan isi, meliputi kesesuaian 

materi dengan KI dan KD, keakuratan materi, keberadaan bahan ajar dalam 

mendorong keingintahuan siswa, (2) Aspek kelayakan penyajian, meliputi teknik 

penyajian, kelengkapan penyajian, penyajian pembelajaran, kohorensi dan 

keruntutan alur, serta (3) Aspek penilaian ATM. Tujuan pemberian skala ini 

adalah menilai kesesuaian isi bahan ajar dengan ATM. 

 
Kriteria dari ahli media adalah: (1) Aspek kelayakan kegrafikan, meliputi ukuran 

bahan ajar, desain sampul bahan ajar, desain isi bahan ajar, serta (2) Aspek 

kelayakan bahasa, meliputi kelugasan, komunikatif, kesesuaian dengan kaidah 

bahasa, penggunaan istilah dan simbol. Pemberian skala ini bertujuan untuk 

menilai tampilan bahan ajar dan kesesuaian antara desain yang digunakan dan isi 

bahan ajar. 

 
3. Instrumen Uji Perorangan 

Instrumen yang diberikan pada uji perorangan adalah angket keterbacaan dan 

tanggapan terhadap bahan ajar berbasis ATM. Bahan ajar ini diberikan untuk 

mengetahuiada atau tidak kesalahan tulisan di bahan ajar tersebut dan 

mengetahuiketerbacaan serta tanggapan siswa terhadap produk yang 

dikembangkan. Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skala likert dengan 

empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat 

Tidak Setuju. 

 
4. Instrumen Uji Kelas Kecil 

Instrumen yang diberikan pada uji kelas kecil ini adalah lembar alokasi waktu 

membaca. Instrumen ini disusun untuk mendapatkan data mengenai berapa 
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alokasi waktu yang diperlukan siswa dalam membaca submateri dalam materi 

lingakaran pada bahan ajar berbasis ATM. 

 
5. Instrumen Uji Terbatas  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tes dan nontes.Dalam 

kegiatan ini, peneliti harus mempersiapkan instrumen pengembangan bahan ajar. 

Instrumen ini diberikan pada siswa di akhir materi. Sebelum diberikan di akhir 

materi, instrumen ini diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas lain yang sudah 

menempuh materi lingkaran untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembedanya, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. UjiValiditas  

Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan meliputi validitas isi 

danvaliditas butir soal. Validitas isi dapat diketahui dengan cara 

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan pemahaman konsep 

dengan indikator yang telah ditentukan. Tes yang dikategorikan valid adalah 

yang telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang 

diukur. Dengan asumsi bahwa guru sejawat yang mengajar matematika 

mengetahui dengan benar kurikulum SMP/MTs, maka validitas instrumen ini 

didasarkan pada penilaian guru tesebut. Berdasarkan penilaian guru sejawat, soal 

yang digunakan telah valid (lihat Lampiran B.8 halaman 145).  

 
Untuk mengetahui validitas butir soal, dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment (Widoyoko, 2012:137) 

��� =  
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{�(∑ ��) −  (∑ �)�}{�(∑ ��  ) − (∑ �)�}
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Keterangan: 
 
��� = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
N  = Jumlah Siswa 
∑ � = Jumlah skor siswa pada setiap butir soal 
∑ � = Jumlah total skor siswa 
∑ �� = Jumlah hasil perkalian skor siswa pada setiap butir soal dengan total  
 skorsiswa  

Penafsiran harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga ��� 

kritik untuk validitas butir instrumen, yaitu 0,3. Artinya apabila ��� ≥0,3, maka 

nomor butir tersebut dikatakan valid dan memuaskan (Widoyoko, 2012:143). 

Tabel 3.2 menyajikan hasil validitas instrumen tes pemahaman konsep. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran C.1 halaman 150. 

Tabel 3.2 Validitas Instrumen Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Nomor Soal rxy Keterangan 

1 0,868 Valid 
2 0,674 Valid 
3 0,666 Valid 
4 0,745 Valid 
5 0,693 Valid 

 
b. Reliabilitas 

Instrumen dikatakan reliabel (ajeg) apabila instrumen yang setelah digunakan 

beberapa kali akan menghasilkan data yang konstan. Perhitungan untuk mencari 

nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2009: 109) yang 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha, 

yaitu: 

���� �
�

(� − 1)
� �1 −

∑ ��
�

��
� � 

Keterangan : 

r11 : nilai reliabilitas instrumen (tes) 
n : banyak butir soal (item) 
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∑ ��
� : jumlah varians skor tiap-tiap item 

��
� : varians total  

 
Sudijono (2008: 209) mengemukakan bahwa suatu tes dikatakan baik apabila 

memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan uji coba 

instrumen tes kemampuan pemahaman konsep, diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas sebesar 0,781. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang 

diujicobakan memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga instrumen tes ini dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep siswa. Hasil 

perhitungan reliabilitas uji coba instrumen dapat dilihat pada Lampiran C.2 

halaman 154. 

 
c. Tingkat kesukaran 

Sudijono (2008:372) menyatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki 

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. 

Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut: 

TK =
J�

I�
 

Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal 
J� :jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 
I� : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada butir soal  

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran sebagai berikut: 

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 

       Sudijono(2008:372) 



47 
 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan interpretasi 

sedang, yaitu memilki nilai tingkat kesukaran 0,31≤ TK ≤0,70. Hasil 

perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Butir Soal Indeks TK Interpretasi 

1 0,45 Sedang 

2 0,57 Sedang 

3 0,53 Sedang 

4 0,64 Sedang 

5 0,67 Sedang 

 

Dengan melihat hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh, 

maka instrumen tes  kemampuan pemahaman konsep yang sudah diujicobakan 

telah memenuhi kriteria tingkat kesukaran soal yang sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada 

Lampiran C.3 halaman 156. 

d. DayaPembeda 

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan 

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya 

beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi 

atau angka yang menunjukkanbesar kecilnya daya beda. Sudijono (2008:120) 

mengemukakan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus: 

DP =
JA − JB

IA
 

Keterangan: 

DP = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 
JA  = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 
JB = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 
IA = Jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 
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Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klarifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 
Nilai Interpretasi 

Negatif≤ DP ≤ 0,10 Sangat buruk 

0,10≤ DP ≤ 0,19 Buruk 

0,20≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi 

0,30≤ DP ≤ 0,49 Baik 

DP≥ 0,50 Sangat baik 

      Sudijono(2008:121) 

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik, 

yaitu memiliki daya pembeda ≥ 0,30. Hasil perhitungan daya pembeda butir 

soal yang telah diujicobakan disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Daya Pembeda Butir Soal 

No. Butir Soal Nilai DP Interpretasi 

1 0,32 Baik 
2 0,30 Baik 
3 0,30 Baik 
4 0,48 Baik 
5 0,39 Baik 

 

Dengan melihat hasil perhitungan daya pembeda butir soal yang diperoleh, maka 

instrumen tes yang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria daya pembeda 

soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil perhitungan daya 

pembeda butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.4 halaman 158. 

 Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba  
No. 
Soal 

Reliabilitas Validitas Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda 

Kesimpulan 

1  
 
 

0,781(realibilitas 
tinggi) 

0,868 
 (valid) 

0,45 
(sedang) 

0,32 
 (baik) 

Dapat dipakai 

2 0,674 
 (valid) 

0,57 
(sedang) 

0,30 
(baik) 

Dapat dipakai 

3 0,666 
 (valid) 

0,53 
(sedang) 

0,30 
(baik) 

Dapat dipakai 

4 0,745 
 (valid) 

0,64 
(sedang) 

0,48 
(baik) 

Dapat dipakai 

5 0,693 
 (valid) 

0,67 
(sedang) 

0,39 
(baik) 

Dapat dipakai 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen pemahaman konsep, dapat 

diketahui bahwa semua soal dinyatakan valid dan memiliki realibilitas tinggi, 

sehingga instrumen tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Tingkat kesukaran termasuk pada kategori sedang 

dan daya pembeda pada kategori baik. Hal ini berarti bahwa soal-soal tersebut 

layak digunakan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen 

yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan. Berikut analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini: 

1. AnalisisData Studi Pendahuluan 

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi dan wawancara dianalisis secara 

deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya bahan ajar. 

 
2. Analisis Data Kelayakan 

Data yang diperoleh saat validasi bahan ajar berbasis ATM adalah hasil 

penilaian validator terhadap bahan ajar melalui skala kelayakan. Analisis yang 

digunakan berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa 

komentar dan saran dari validator dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan 

untuk memperbaiki bahan ajar. Data kuantitatif berupa skor penilaian ahli 

materi, dan ahli mediadideskripsikan secara kuantitatif menggunakan skala likert 

dengan 4 skala kemudian dijelaskan secara kualitatif. Skala yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah 4 skala, yaitu: 
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1) Sangat Kurang (SK) dengan skor 1. 

2) Kurang (K) dengan skor 2. 

3) Baik (B) dengan skor 3. 

4) Sangat Baik dengan skor 4. 

 
Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah: 

(1) Menentukan jumlah interval, yaitu 4. 

(2) Menentukan rentang skor yaitu skor maksimum dan skor minimum. 

(3) Menghitung panjang kelas (p) yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas. 

(4) Menyusun kelas interval dimulai dari skor terkecil sampai terbesar. 

 
Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data hasil penilaian 

kelayakan adalah teknik analisis deskriptif. Adapun pada teknik deskriptif, 

persentase yang akan digunakan adalah: 

Persentase = 
� (������� � ����� ���� �������)

� � ����� ���������
 x 100% 

 
 

 

Kategori penilaian dan interval nilai untuk setiap kategori ditunjukkan pada tabel 

3.8. 

Tabel 3.8 Interval Nilai Tiap Kategori Penilaian 
No Kategori Penilaian Interval Nilai 
1. Sangat Baik (S min + 3p) < S ≤ S maks 
2. Baik (S min + 2p) < S < (S min + 3p -1) 
3. Kurang (S min + p) < S < (S min + 2p -1) 
4. Sangat Kurang (S min) < S < (S min + p -1) 

 
Keterangan: 

S : Skor responden 
P  : Panjang interval kelas 

Keterangan : 

Σ  = Jumlah 
n   = Jumlah seluruh item kuesioner 
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S min : Skor terendah  
S max: Skor tertinggi 
 

3. Analisis Data Uji Perorangan dan Kelas Kecil 

Teknik analisis data pada saat uji perorangan dan kelas kecil, dilakukan dengan 

menganalisis lembar skala yang diberikan pada siswa. Teknik analisis pada uji 

perorangan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak kesalahan tulisan di 

bahan ajar tersebutdan mengukur tingkat keterbacaan siswa dalam memahami 

bahan ajar berbasis ATM. Analisis skala respon siswa menggunakan skala likert 

dengan empat kriteria. Interval nilai dan kriteria penilaian yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. Selain itu, analisis uji kelas kecil dilakukan dengan 

menganalisis secara deskriptif terhadap lembar alokasi waktu membaca yang 

diberikan kepada siswa. Data ini dianalisis secara deskriptif. 

 
4. Analisis DataUji Terbatas 

Teknik analisis data pada saat uji terbatas, dilakukan dengan memberikan bahan 

ajarpada prototype 3digunakan untuk memperoleh data tentang dampak 

penerapan bahan ajarberbasis ATM pada kemampuan pemahaman konsep 

siswa.Bahan ajar pada prototype 3 diujicobakan pada subjek penelitian seluruh 

siswa kelas VIII E dan VIII F.Data tersebut dianalisis dengan tiga tahap analisis 

yaitu: 

a.  Uji efektivitas N-Gain (kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

Untuk melihat besarnya peningkatan dan kategori efektivitas dapat dihitung 

dengan rumus N-Gain (g), yaitu:  

g =
��������� − ��������

����� −  ��������
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Keterangan: 

g  : N-Gain 
S posttest : Skor posttest 
S pretest : Skor pretest 
Smaks  : Skor maksimum  
 
Hasil perhitungan N-Gaindiintepretasikan dengan menggunakan klasifikasi 

Hake(Archambault, 2008). Tingkat efektivitas berdasarkan rata-rata nilai N-

Gain dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Nilai Rata-rata N-Gain dan Klasifikasinya 
Rata-rata N-Gain Klasifikasinya Tingkat efektifitas 

(g) ≥ 0,70 Tinggi Efektif 

0,30 ≤ (g) < 0,70 Sedang Cukup Efektif 
(g) < 0,30 Rendah Kurang Efektif 

 

b. Uji perbedaan pretest dan posttest (kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

Sutiarso (2011: 49) menyatakan bahwa untuk membandingkan nilai pretest dan 

posttest dapat digunakan rumus uji-t dua sampel berpasangan, yaitu: 

� =
��√�

��
 

 

Dengan : �� = 
∑ ��

�
 ; � =  �� −  �� 

�� =  �
∑(� −  �)�����

� − 1
 

Keterangan: 

t =  t������ 

D = selisih nilai dari setiap pasangan  
D� = rata − rata selisih nilai dari setiap pasangan 
n = banyak pasangan data 

Hipotesis: 

Ho: μ� =  μ� (Tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara pretest 

dan posttest) 



53 
 

Ha: μ� ≠  μ� (Ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara pretest dan 

posttest) 

Kriteria Uji: 

Tolak Ho:  jika t������ > t����� atau  t������ < −t����� 

Terima Ho: jika−t����� ≤ t������ ≤ t����� 

Kriteria Uji dengan menggunakan SPSS : 

Terima Ho jika nilai Sig. > 0,05 

Tolak Ho jika nilai Sig. < 0,05 

 
c. Uji perbedaan antara N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil N-Gain kelas eksperimen (kelas VIII E) dibandingkan dengan hasil N-

Gain kelas kontrol (kelas VIII F), dengan uji-t dua sampel bebas (independent). 

Menurut Sutiarso (2011: 43), rumus uji-t dua sampel bebas (independent), yaitu: 

� =
�̅� −  �̅�

����
�

��
� +  �

�

��
�

 

Dengan: 

�� =  �
(�� − 1)��

� + (�� − 1)��
� 

�� + �� − 2
 

Keterangan: 

� =  ������� 

�̅� = ���� − ���� �������� � 
�̅� = ���� − ���� �������� � 
�� = ������� ������� �������� � 
�� = ������� ������� �������� � 
�� = ��������� ���� �������� � 
�� = ��������� ���� �������� � 
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Hipotesis:  

Ho: μ� =  μ� (Tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) 

Ha: μ� ≠  μ� (Ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) 

Kriteria Uji: 

Tolak Ho: jika t������ > t����� atau  t������ < −t����� 

Terima Ho: jika−t����� ≤ t������ ≤ t����� 

Kriteria Uji dengan menggunakan SPSS : 

Terima Ho jika nilai Sig. > 0,05 

Tolak Ho jika nilai Sig. < 0,05 

 
Sebelum melakukan analisis uji statistik perlu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. 

(1) Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sebaran data respon 

berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2010). Uji normalitas ini 

menggunakan bantuan program SPSS, dengan membaca nilai Signifikansi 

menggunkan rumus Shapiro-Wilk, dengan menggambil taraf signifikansi 5%. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, berdistribusi tidak normal 

 Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05, berdistribusi normal 

Berikut hasil uji normalitas sebaran data pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 
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Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas 
Data Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan 

Pretestkelas 
eksperimen 

0,782 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 = normal  

Posttest 
kelas eksperimen 

0,197 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 = normal 

Pretest 
kelas kontrol 

0,408 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 = normal 

Posttest 
kelas kontrol 

0,255 Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 = normal 

 

Hasil uji normalitas sebaran data pretest kelas eksperimen diketahui bahwa data 

tersebut memiliki Signifikansi = 0,782. Dengan demikian, Signifikansilebih dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen berdistribusi 

normal.Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas eksperimen 

diketahui bahwa data tersebut memiliki Signifikansi = 0,197. Dengan demikian, 

Signifikansilebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan data posttest kelas 

eksperimen berdistribusi normal. 

 
Hasil uji normalitas sebaran data pretest kelas kontrol diketahui bahwa data 

tersebut memiliki Signifikansi= 0,408. Dengan demikian, Signifikansilebih dari 

0,05 maka dapat disimpulkan data pretest kelas kontrol berdistribusinormal. 

Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas kontrol diketahui bahwa 

data tersebut memiliki Signifikansi = 0,255. Dengan demikian, Signifikansilebih 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data posttest kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

 
(2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok responden 

berasal dari populasi yang sama atau tidak (Sugiyono, 2010). Dengan 

menggunakan SPSS, peneliti dapat melakukan perhitungan test of homogenity of 

variance melalui menu (tool) (analyze-compare means-one way anova). Uji 
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homogenitas ini menggunakan statistik uji Levene, dengan mengambil taraf 

signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

 Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, data berasal dari populasi yang 

mempunyai varians tidak homogen.  

 Jika nilai signifikansi (sig) >0,05,  data berasal dari populasi yang mempunyai 

varians homogen.  

Setelah dilakukan uji normalitas, kemudian dilakukan uji homogenitas.Berikut 

hasil uji homogenitas varian data pretest dan posttest pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. 

Tabel 3.11 Hasil Uji Homogenitas 
Data Sig  Keterangan 

Pretest 0,685 Sig. > 0,05 = homogen 
Posttest 0,291 Sig. > 0,05 = homogen 

 

Hasil uji homogenitas data pretestkelas eksperimen dan kelas kontroldiketahui 

bahwa data tersebut memiliki Signifikansi= 0,685. Dengan demikian, 

Signifikansilebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pretestkelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.Hasil perhitungan 

homogenitas data posttestkelas eksperimen dan kelas kontroldiketahui bahwa 

data tersebut memiliki Signifikansi = 0,291. Dengan demikian, Signifikansilebih 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki varians yang homogen. 

 

 

 
 



89 
 

 

   

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan bahan ajar berbasis ATMdiawali dari studi pendahuluan 

menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Hasil studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa bahan ajar menjadi kebutuhan yang perlu 

dikembangkan.Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa bahan ajar telah layak 

digunakan dan termasuk dalam kategori baik. Hasil akhir dari penelitian 

pengembangan ini berupa bahan ajar berbasis ATM pada materi pokok 

lingkarankelas VIII SMP/MTS. 

2. Bahan ajar berbasis ATMterbukti mampu meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya 

peningkatan skor pemahaman konsep siswa setelah diberikan Bahan ajar 

berbasis ATMdan peningkatan initermasuk dalam kategori cukup efektif.  

 
B. Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan, 

yaitu: 

1. Guru dapat menggunakan bahan ajar berbasis ATM sebagai alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi lingkaran. 
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2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan 

mengenai bahan ajar berbasis ATM pada konsep materi lingkaranhendaknya: 

a. Mengembangkan bahanajar berbasis ATM pada materi lain. 

b. Mempertimbangkan kondisi dan karakteristik siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran yang sesuai. 
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