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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF ALQURUN TEACHING MODEL (ATM) BASED
ON THE CONCEPT OF CUBE AND BEAMS

By

Yusmala Hayati

This research is a development research that aims to produce products form of
teaching materials based on Alqurun Teaching Model (ATM), and to know the
effectiveness application of teaching materials products based on ATM on the
concept of cubes and beams . The design of this study uses the stages of research
according with 2 main stages of preliminary (preparation includes preliminary
study and instructional design), and formative test (self evaluation, expert review,
one to one, small group, field test).The subjects of this research are students of
MTs Darul Huda Bandar Lampung Lesson Year 2016/2017. The research data
was obtained through concept comprehension concept test. Data analysis
techniques use t-test and N-Gain.The expert reviewshows that ATM based
teaching materials have met the content, media, and language feasibility
standards and are appropriate to use and fall into either category. The results of
one to one test showsthat ATM based teaching materials are included in either
category. The results of data analysis on the field test shows that there is an
increase in the ability to understand students concepts an ATM based teaching
materials with quite effective category.

Keywords: ATM based teaching material, conceptual understanding, Cubes and beams



ABSTRAK

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ALQURUN TEACHING
MODEL (ATM) PADA KONSEP KUBUS DAN BALOK

Oleh

Yusmala Hayati

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 kubus dan balok. Desain penelitian ini menggunakan tahap-tahap
penelitian 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). Penelitian pengembangan ini
adalah siswa-siswi MTs Darul Huda Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017. Data penelitian diperoleh melalui tes kemampuan pemahaman konsep.
Teknik analisis data menggunakan uji-t dan N-Gain. 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,kubus dan balok.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia yang bermutu merupakan faktor penting dalam

pembangunan di era globalisasi saat ini. Pengalaman di banyak negara

menunjukkan, sumber daya manusia yang bermutu lebih penting dari pada sumber

daya alam yang melimpah. Akan tetapi, beberapa dekade terakhir ini, daya saing

bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain cenderung kurang

menggembirakan. Salah satunya, tercermin dalam perbandingan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat

di wujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, upaya

peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam

rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah secara terus menerus

mengadakan pengembangan kurikulum dan pembinaan serta pelatihan kepada

pelaksana pendidikan. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna memenuhi

kebutuhan masyarakat yang semakin komplek dan tentunya guna mengikuti

perkembangan zaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut

seseorang untuk dapat menguasai informasi dan pengetahuan. Dengan demikian

diperlukan suatu kemampuan dalam memilih dan mengolah informasi serta

pemikiran yang kritis, logis, dan sistematis.
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Pemikiran yang kritis, logis dan sistematis dalam matematika adalah salah satu

ilmu dasar yang sangat berperan penting dalam upaya penguasaan ilmu dan

teknologi. Matematika juga merupakan pengetahuan dasar yang sering diterapkan

pada bidang ilmu lain untuk memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu

matematika dipelajari pada semua jenjang pendidikan, dengan harapan pendidikan

matematika harus dapat menumbuhkembangkan kemampuan dan pribadi siswa

yang sejalan dengan tuntutan kehidupan masa depan. Menurut Sriyanto (2007: 7)

mengatakan bahwa penguasaan terhadap bidang matematika merupakan suatu

keharusan, apabila di era persaingan global seperti sekarang. Banyak orang

memandang matematika sebagai ilmu abstrak, penuh teori dan membosankan,

sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar matematika siswa.

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 peserta didik 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. Setiap jenjang pendidikan di Indonesia berpedoman pada kurikulum yang

berlaku di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia terus

mengalami perkembangan. Seperti yang belakangan ini terjadi Kurikulum 2013

merupakan langkah lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006.
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Terdapat beberapa poin penting yang di sempurnakan dalam Kurikulum 2013

salah satunya adalah semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap

pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan kurikulum yang

semakin sempurna, maka upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

peserta didik akan semakin mudah dan maksimal. Pengembangan potensi yang

dimiliki peserta didik tentunya tidak akan lepas dari kecerdasan yang dimiliki

setiap peserta didik.

Kecerdasan dapat dimiliki oleh setiap peserta didik dapat terbentuk melalui proses

belajar. Belajar adalah suatu proses manusia untuk menuju perubahan perilaku

yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan perilaku itu meliputi 4 ranah, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotor yang berasal dari Taksonomi Bloom ,serta

spriritual. Kognitif adalah ranah perilaku yang menekankan pada aspek

intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif

merupakan ranah perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi,

seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

Psikomotor adalah ranah perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan

motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Spiritual adalah ranah kemampuan untuk memberikan makna pada kegiatan

kognitif, afektif, dan psikomotor, serta mampu mensinergikan ketiga kegiatan

tersebut. Keempat ranah tersebut, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual

saat ini menjadi standar kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Berdasarkan

Permendikbud No. 67 s.d. 69 tahun 2013 yang menyatakan bahwa 4 kompetensi

inti yang hendak dicapai dalam pendidikan adalah kompetensi sikap
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spiritual,sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap spiritual

adalah sikap untuk mengakui, menerima, menghayati, dan menjalankan ajaran

agama.

Perubahan pada keempat ranah tersebut terjadi secara stimulan artinya saat

perubahan suatu ranah hendaknya di ikuti dengan ketiga ranah lainnya secara

bersamaan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional yang

menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan, dimana Depdiknas melakuakan pergeseran

paradikma dalam proses pembelajaran yaitu dari teacher active teaching menjadi

student active learning yang mana maksudnya adalah orientasi atau proses

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran

berpusat pada siswa (student centered). Dalam pembelajaran yang berpusat pada

siswa, guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi

siswa dalam belajar dan siswa sendiri yang harus aktif belajar dari berbagai

sumber belajar. Pergeseran paradikma dalam proses pembelajaran ini tampak

dengan di berlakukannya kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ujian

nasional SMP perprovinsi tahun 2014 dan 2015 yang tertera dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTS tahun 2014 dan 2015

Tahun Indonesia Lampung
2014 61,00 59,00
2015 56,27 47,73

Sumber: Kemendikbud tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai rata-rata ujian 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
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yaitu 59,00 dan nilai tersebut merupakan peringkat ketiga belas terbawah dari 34

provinsi di Indonesia. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai rata-

rata ujian nasional matematika di Lampung yaitu 47,73 dan nilai tersebut

merupakan peringkat keempat terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh

karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung

untuk memperbaiki sumber daya yang dibutuhkan dunia global terutama mata

pelajaran matematika.

Berdasarkan observasi awal pada kelas VIII di MTs Darul Huda Bandar lampung

diketahui bahwa prestasi belajar matematika tergolong rendah. Terungkap bahwa

hasil nilai ulangan harian peserta didik pada materi kubus dan balok terdapat

kurang dari lima puluh persen peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan

minimal KKM yaitu sebesar 75. Hal ini berarti, lebih dari setengah jumlah peserta

didik setiap kali diberi ulangan harian tidak mencapai KKM. Banyak faktor yang

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa seperti guru, metode, karakteristik

siswa, media dan bahan ajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses

yang melibatkan komunikasi antar guru dan siswa. Lemahnya penguasaan konsep

pada siswa, dapat mengakibatkan kemampuan siswa akan lemah pula.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi siswa belajar

matematika adalah dengan pengembangan bahan ajar. Sungkono (2003)

mengatakan bahwa pengembangan bahan ajar penting dilakukan guru agar

pembelajaran lebih efektif, efisien, dan tidak melenceng dari kompetensi yang

akan dicapainya. Salah satu bahan ajar yang bisa digunakan adalah buku teks.

Depdiknas (2008: 18) menyatakan bahwa salah satu kelemahan buku teks jika
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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. 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.

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 proses pembelajaran dan hasil belajar.

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

kurikulum ini di harapkan 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
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4 Kompetensi Inti yang ada di Kurikulum 2013. Bahan ajar yang di terapkan

dapat merujuk pada Model Pembelajaran ALQURUN (Alqurun Teaching Model,

disingkat 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: (1) Acknowledge (pengakuan), (2) Literature

(penelusuran pustaka), (3) Quest (menyelidiki), (4) Unite (menyatukan/

mensintesis), (5) Refine (menyaring), (6) Use (menggunakan/ menerapan), (7)

Name (menamakan).

Acknowledge (pengakuan) merupakan salah satu bentuk alat pendidikan yang

mampu membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Literature (penelusuran

pustaka) ini dilakukan oleh siswa dan guru menyediakan atau memfasilitasi

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

(menyelidiki) adalah kegiatan penyelidikan siswa terhadap beberapa objek, fakta,

atau data dari materi yang akan dipelajari. Unite (menyatukan/mensintesis) adalah

kegiatan mengabungkan berbagai unsur yang memiliki kesamaan sifat atau

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

(menyaring) adalah kegiatan siswa dalam menyaring atau memilih gabungan

unsur dari hasil kegiatan unite.

Use (menggunakan/menerapan) adalah kegiatan mengimplementasikan

pengetahuan yang diterima siswa dari kegiatan inti sebelumnya. Name

(menamakan) adalah kegiatan menentukan cara baru penyelesaian masalah/soal

yang paling efektif dan siswa memberikan nama cara barunya tersebut. Dengan

menggunakan Model ATM diharapakan dapat memfasilitasi guru dalam
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menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna terutama dalam pelajaran

matematika.

Pelajaran matematika kelas VIII semester 2 pada Kurikulum 2013 terdiri dari lima

pokok bahasan, salah satu materinya adalah kubus dan balok. Materi kubus dan

balok merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dasar materi

selanjutnya seperti materi limas dan prisma tegak. 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.

Dengan demikian, agar siswa mengalami kemudahan dalam memahami materi

kubus dan balok, maka perlu disusun dan dikembangkan suatu bahan ajar yang

dapat mengarahkan dan mengacu aktivitas berpikir siswa sehingga tujuan proses

pembelajaran dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimanakah proses dan hasil (produk) pengembangan bahan ajar

berbasis ATM pada konsep materi kubus dan balok ?

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan produk pengembangan bahan ajar

berbasis ATM pada konsep kubus dan balok ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengembangkan produk berupa bahan ajar berbasis ATM pada konsep

materi kubus dan balok.

2. Mengetahui efektivitas penerapan produk bahan ajar berbasis ATM pada

konsep materi kubus dan balok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar

berbasis ATM pada konsep materi kubus dan balok yang diharapkan dapat

membantu siswa tidak hanya memahami konsep tetapi tercapinya 4

kompetensi inti Kurikulum 2013 yang di dalamnya memuat Taksonomi

Bloom.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi guru

1) Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan bahan ajar.

2) Meningkatkan pengetahuan guru dalam pembelajaran matematika

melalui 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.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar adalah materi pelajaran yang di susun secara sistematis yang di

gunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar itu sendiri berfungsi untuk

memudahkan guru dalam proses pembelajaran, dan bagi siswa bahan ajar

membantu dalam kegiatan belajar. 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 ini 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.

2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar

Menurut Depdiknas (2008:10) tujuan penyusunan bahan ajar, yakni: (1)

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan

mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah, (2) membantu siswa

dalam memperoleh alternatif bahan ajar dan, (3) memudahkan guru dalam

melaksanakan pembelajaran.
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Menurut Depdiknas (2008: 9) manfaat penulisan bahan ajar dibedakan menjadi

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

(1) Di peroleh 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 di terbitkan.

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 ketersediaan bahan ajar sesuai dengan

kebutuhan siswa, tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan

pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus sesuai dengan
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tuntutan 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

di sesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat, dan latar belakang siswa.

3. Karakteristik Bahan Ajar

Karakteristik bahan ajar menjadi hal yang sangat penting dalam proses

pembelajaran. Bahan ajar yang di kembangkan harus mampu meningkatkan

motivasi dan efektivitas penggunanya. Widodo dalam Lestari (2013: 2)

mengungkapkan ada lima karakteristik bahan ajar yang baik diuraikan sebagai

berikut :

(1) Self instructional yaitu seperangkat bahan ajar yang berbentuk cetak
maupun online harus dapat bermanfaat dan di gunakan oleh siswa secara
individual.

(2) Self contained yaitu merupakan suatu bentuk informasi cetak dan tertulis
yang sengaja di sajikan untuk di pelajari oleh siswa yang berisikan semua
materi atau teori pelajaran, dan di kelompokkan dalam satu unit
kompetensi disertai dengan sub kompetensi.

(3) Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak
tergantung pada bahan ajar lain.

(4) Adaptif yaitu bahan ajar yang baik tidak hanya bisa bertahan sendiri,
namun juga bisa mengikuti perkembangan teknologi.

(5) User friendly yaitu bahan ajar yang sempurna seharusnya dapat
memudahkan penggunanya ketika hendak memakainya.

Dari pemaparan di atas, penulis meyimpulkan bahwa bahan ajar perlu di

perhatikan karakteristik dari perancangan bahan ajar itu sendiri sehingga dapat

terbentuk suatu bahan ajar yang efektif.

4. Peran Bahan Ajar dalam Pembelajaran.

Bahan ajar sangat penting baik bagi guru maupun siswa dalam proses

pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi siswa untuk menyesuaikan diri
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dalam belajar, apabila jika gurunya mengajarkan materi dengan cepat dan kurang

jelas. Oleh karena itu, bahan ajar di anggap sebagai bahan yang dapat di

manfaatkan baik oleh guru maupun siswa, sebagai upaya untuk memperbaiki

mutu pembelajaran. Peran bahan ajar disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Peran Bahan Ajar

Peran Bagi Guru Peran Bagi Siswa
1. Menghemat waktu guru dalam

mengajar.
2. Mengubah peranan guru dari

seorang pengajar menjadi seorang
fasilitator.

3. Meningkatkan proses pembelajaran
menjadi lebih efektif dan interaktif.

1. Siswa dapat belajar tanpa harus ada
guru atau teman siswa yang lain.

2. Siswa dapat belajar kapan saja dan
dimana saja ia kehendaki.

3. Siswa dapat belajar sesuai dengan
kemampuan sendiri.

4. Siswa dapat belajar menurut urutan
yang dipilihnya sendiri.

5. Membantu potensi siswa untuk
menjadi pelajar mandiri.

Sumber : Belawati (2003)

5. Keunggulan dan Keterbatasan Bahan Ajar

Menurut Suparman (2012) ada beberapa keunggulan bahan ajar, sebagai
berikut.

(1) Biaya pembelajaran efisien karena dapat diikuti oleh sejumlah besar
siswa.

(2) Siswa dapat maju menurut kecepatan mereka masing-masing.
(3) Bahan ajar dapat direview dan direvisi setiap saat dan bertahap, bagian

demi bagian untuk meningkatkan efektifitasnya.
(4) Siswa mendapat umpan balik secara teratur dalam proses belajarnya.

Keterbatasan bahan ajar,antara lain sebagai berikut.

(1) Biaya pengembangannya tinggi.
(2) Waktu pengembangan lama.
(3) Membutuhkan tim pendesain yang berketerampilan tinggi dan mampu

bekerja sama secara insentif dalam masa pembangunannya.
(4) Siswa dituntut memiliki disiplin belajar.
(5) Fasilitator dituntut tekun dan sabar untuk terus menerus memantau proses

belajar, beri motivasi dan melayani konsultasi siswa secara individual
setiap kali dibutuhkan.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan bahan ajar

bagi seorang siswa yang memiliki kemampuan akan lebih cepat menyelesaikan

soal di bandingkan siswa lainnya. Selain itu, pengembangan bahan ajar menuntut

guru untuk berketerampilan dan mampu bekerja sama secara insentif dalam proses

belajar.

B. Model Pembelajaran Alqurun

Model pembelajaan ini pertama kali di perkenalkan oleh Sugeng Sutiarso 19 Mei

2016 dalam Seminar Nasional Mathematics,Science, and Education Nasional

Conference ( MSENCO) di IAIN Raden Intan Lampung. Mengemukakan bahwa

Model Pembelajaran Alqurun adalah model pembelajaran yang memiliki urutan

dengan memadukan antara modifikasi urutan Taksonomi Bloom dan kompetensi

inti kurikulum 2013. Model Pembelajaran Alqurun memiliki urutan kegiatan yang

sesuai dengan urutan hurufnya, yaitu: huruf A berarti Acknowledge (pengakuan),

L berarti Literature (penelusuran pustaka), Q berati Quest (menyelidiki/analisis),

U berarti Unite (menyatukan/sintesis), R berarti Refine (menyaring), U berarti

Use (menerapan/menggunakan), dan N berarti Name (menamakan).

Menurut Sutiarso (2016) Acknowledge atau pengakuan adalah urutan pertama atau

kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. Pengakuan yang dimaksud terbagi 2

bagian, yaitu (1) pengakuan terhadap kepada kebesaran Allah yang telah

memberikan ilmu, dan (2) pengakuan terhadap keterbatasan kemampuan awal

siswa. Tujuan pengakuan bagian (1) adalah untuk mencapai kompetensi inti 1

(sikap spiritual) dan bagian (2) adalah untuk apersepsi. Pada kegiatan

pendahuluan ini, guru akan memberikan informasi, ilustrasi, contoh, dan aktivitas
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yang dapat membangkitkan pengakuan dan kesadaran siswa akan kebesaran Allah

dan perlunya mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, guru juga harus mengakui

keterbatasan kemampuan awal siswa, sehingga guru perlu melakukan berbagai

apersepsi yang disesuaikan dengan kemampuan awal siswa yang beragam.

Dimyati dan Mudjiono (2009) Pengetahuan (kcnowlegde) adalah pengetahuan

mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam

ingatan. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, digali pada saat dibutuhkan

melalui bentuk ingatan mengingat (recall) atau mengenal kembali (recognition).

Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta,

gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. 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/penghargaan karena dia

berprestasi, tentu semangat belajarnyapun 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 di iringi pengakuan/ penghargaan dan apresiasi yang baik.

Teori belajar terkini juga menyebutkan bahwa guru perlu memberikan

pengetahuan (kcnowlegde) dari apa yang siswa lakukan atau miliki. Ghazali

(Zainudin, 1991: 86) dalam kitab Ihya’ Ulum ad-din menuliskan “ Jika pada

seseorang menonjol akhlak baik dan perbuatan terpujinya, maka ia patut

dimuliakan, digembirakan, dan dipuji didepan orang banyak untuk memberikan

semangat berakhlak mulia dan berbuat terpuji”. Hal yang sama pula diungkapkan
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dalam studi pada motivasi Frederick Herzberg (Cellilo: 2016) menyatakan

“Stongly suggert that giving praise or recognition for someone’s perceived good

work is the primary motivarion for continued good word it is a beter motivator

than money!”. Artinya : kajian pada teori motivasi Frederick Herberg sangat

menyarankan untuk memberikan pujian atau pengakuan seseorang yang dirasakan

pekerjaan yang baik. Teori motivasi Frederick Herzberg telah banyak di terapkan

di sekolah atau akademi dan universitas di negara maju.

Literature (penelusuran pustaka) ini di lakukan 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,

sesuai dengan materi yang akan di pelajari oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat

memfasilitasi literature tersebut, dengan menugaskan siswa untuk mencari

literature pada sumber yang telah ditentukan. Ross (2010) mengemukakan

beberapa manfaat literatur, yaitu :“ (1) develops thinking skill, (2) develop visual

literac, (3) help children deal with their problems, and (4) improves reading

abilitiy and attitudes”. Manfaat literatur juga dapat dirasakan oleh siswa pada saat

belajar matematika. Nazir (2003) penelusuran pustaka adalah teknik pengumpulan

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan –catatan,

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.

Selanjutnya menurut Nazir penelusuran pustaka merupakan langkah yang penting

dimana setelah seseorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah

selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dalam topik

penelitian.
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Quest (menyelidiki/menganalisis) adalah 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 di dasarkan pada

literatur yang di telusuri sebelumnya. Penyelidikan yang di lakukan oleh siswa

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

lebih kecil/sederhana. Bloom (Erman, 2003: 224) mengungkapkan bahwa analisis

adalah kemampuan untuk memilah sebuah struktur informasi kedalam komponen-

komponen sedemikian hingga hierarki dan keterkaitan antar idea dalam informasi

tersebut menjadi tampak dan jelas. Dharma (2008) mengatakan bahwa dengan

kemampuan analisis di harapkan 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. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan

bahwa kecakapan analisis dan menyelidiki sangat penting di kuasai oleh siswa.

Melalui analisis dan menyelidiki siswa dapat mengembangkan kecakapan berpikir

dalam mengenali dan menganalisis suatu masalah, sehingga dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

Unite (menyatukan/mensintesis) adalah kegiatan mengabungkan 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 sintesis yang dilakukan siswa. Dharma (2008)

mengatakan bahwa berpikir sintesis merupakan sarana untuk dapat
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mengembangkan berpikir kreatif. Bloom (Erman, 2003 : 225) sintesis adalah

kemampuan untuk mengkombinasi elemen-elemen dan pengorganisasian konsep-

konsep untuk membentuk sebuah struktur yang unik dan sistem. Dengan

kemampuan sintesis, siswa dimungkinkan untuk menemukan hubungan kausal,

urutan tertentu, abstraksi dari suatu fenomena, dan lain-lain. Dengan berpikir

kretif siswa diharapkan mampu menemukan atau menciptakan sesuatu hal yang

baru.

Refine (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. Menurut Sutiarso (2006), jika

siswa terbiasa melakukan refine dalam belajarnya, maka unsur-unsur penting yang

di peroleh siswa akan bertambah lebih lama dalam ingatan siswa. Dengan

demikian menjadi lebih bermakna karena siswa akan lebih paham dan tidak

mudah lupa dengan informasi atau pengetahuan yang telah di perolehnya.

Use (menerapkan/menggunakan) adalah kegiatan mengimplementasi pengetahuan

yang diterima siswa dari kegiatan inti sebelumnya. Menerapkan 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. Winkel, (1996 : 245) mengemukakan bahwa

aplikasi atau menerapkan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan suatu

kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang kongkret.



19

Ditingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan,

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

Name (menanamkan) adalah kegiatan penutup dalam  pembelajaran atau

menentukan cara baru penyelesaian masalah/soal yang paling efektif dan siswa

memberikan nama cara barunya tersebut. Guru berperan mengarahkan dan

menguji efektifitas cara baru yang dinamakan siswa. Dengan ATM ini di

harapkan dapat menjadi alternatif model pembelajaran dalam matematika, dan

dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika serta mencapai

kompetensi yang di harapkan pada Kurikulum 2013. Tahap name termasuk dalam

creating (mencipta). Menurut Anderson (2001), tahap creating merupakan

tahapan yang paling sulit dalam taksonomi baru. Hal ini dikarenakan, siswa

diminta untuk menemukan solusi baru dari suatu masalah/soal. Siswa yang secara

konsisten bisa berpikir sampai tahap ini berarti ia telah mencapai level berpikir

tinggi, dalam hal ini guru berperan mengarahkan dan menguji efektifitas cara baru

yang dinamakan siswa.

Pada dasarnya model pembelajaran ATM merupakan suatu model pembelajaran

yang diawali/difokuskan pada penyelesaian tugas-tugas untuk di peroleh suatu

pemahaman konsep. Model pembelajaran ini di dalamnya memuat tahap-tahap

pembelajaran untuk untuk mencapai empat kompetensi atau taksonomi Bloom.

Berikut tahap-tahapan model pembelajaran ATM:



20

Gambar 2.1 Tahap-tahap Model Pembelajaran ATM

Dengan model pembelajaran ATM ini di harapkan dapat menjadi alternatif model

pembelajaran dalam matematika, dan dapat meningkatkan efektivitas

pembelajaran matematika serta mencapai kompetensi yang di harapkan pada

Kurikulum 2013.

C. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang di tunjukkan 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

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma secara

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

konseptual menurut Kilpatrick, dkk; Hiebert, dkk; Ball (Juandi, 2006: 29), adalah

pemahaman konsep-konsep matematika, operasi dan relasi dalam matematika.

Fase 1
Acknowledge
(pengakuan)

Fase 2
Literature

(Penelusuran
pustakaa)

Fase 3 Quest
(Menyelidiki/
menganalisis

Fase 4 Unite
(Menyatukan/
Mensintesis)

Fase 5 Refine
(Menyaring)

Fase 6 Use
(menerapkan/

menggunakann)

Fase 7 Name
(Menamakan)
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Menurut Skemp dan Pollatsek (Sumarmo, 1987: 24) terdapat 2 jenis pemahaman

konsep, yaitu: pemahaman instrumental dan pemahaman rasional. Pemahaman

instrumental dapat di artikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah

dan hanya rumus yang di hafal dalam melakukan perhitungan sederhana.

Sedangkan pemahaman rasional termuat satu skema atau struktur yang dapat di

gunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas.

Pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran

matematika seperti yang di nyatakan 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.

Dari beberapa pendapat tesebut, dapat di simpulkan bahwa pemahaman konsep

adalah kemampuan siswa dalam memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang

telah di pahami ke dalam kegiatan belajar, dimana siswa tidak sekedar mengetahui

atau mengingat sejumlah konsep yang di pelajari tetapi mampu mengungkapkan

kembali dalam bentuk lain yang mudah di mengerti.

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

a. Menyatakan ulang suatu konsep;
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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, di batasi 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. Kubus dan Balok.

1. Pengertian Kubus

Heruman (2008: 110) mengatakan bahwa kubus merupakan bagian dari prisma.

kubus mempunyai ciri khas, yaitu memiliki sisi yang sama. Nurharini (2008: 220)

mengatakan kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Suatu kubus

memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen.

Kubus adalah ruang yang berbatas enam bidang segi empat (seperti dadu). Kubus

sering disebut juga bidang enam beraturan karena dibatasi oleh enam bidang datar

yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun (kongruen).
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1.1 Unsur-unsur Kubus

memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Suatu kubus memiliki 6 sisi

berbentuk persegi yang kongruen.

1.2 Jaring-jaring Kubus

Jaring-jaring kubus terdiri dari enam buah persegi yang kongruen yang saling

berhubungan.Enam buah persegi yang kongruen apabila disusun belum tentu

merupakan jaring-jaring kubus, susunan persegi tersebut merupakan jaring-

jaring kubus apabila dilipat keenam persegi dapat membentuk bangun ruang

(kubus).

1.3 Luas Permukaan Kubus

Luas permukaan kubus disebut juga dengan luas selimut kubus dapat dihitung

dengan menghitung luas seluruh sisi-sisi kubus, enam sisi kubus. Menghitung

luas permukaan kubus:

Luas permukaan kubus = luas enam sisi kubus

= luas enam persegi

1.4 Volume Kubus

Volume kubus dapat dihitung dengan mengalikan luas alas dengan tinggi

rusuk kubus. Volume kubus = luas alas x tinggi rusuk

2. Pengertian Balok

Soenarjo (2008: 234) menyatakan bahwa balok merupakan prisma tegak segi

empat. Nurharini (2008: 220) mengatakan balok, masing-masing memiliki 6

sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut Suatu balok mempunyai 3 pasang sisi berbentuk

persegi panjang yang setiap pasangnya kongruen
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2.1 Unsur-unsur Balok

(1) Sisi

Balok dibatasi oleh 6 buah sisi, yaitu: sisi alas ABCD, sisi atas EFGH, sisi

depan ABFE, sisi belakang DCGH, sisi kanan ADHE, dan sisi kiri BCGF.

Sisi alas kongruen dengan sisi atas, sisi depan kongruen dengan sisi belakang,

dan sisi kanan kongruen dengan sisi kiri.

(2) Rusuk

Rusuk balok merupakan garis potong antara sisi-sisi balok.

(3) Titik Sudut

Titik sudut pada balok adalah titik potong ketiga rusuknya.

(4) Diagonal Sisi

Diagonal sisi suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik

sudut berhadapan pada sebuah sisi. Terdapat 12 buah diagonal sisi balok.

(5) Diagonal Ruang

Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut

berhadapan dalam balok.

(6) Bidang Diagonal

Bidang diagonal balok adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang

berhadapan.

2.2 Jaring-jaring Balok

Sebuah balok apabila dipotong berdasarkan rusuknya dan merentangkan di

tiap sisinya akan menghasilkan sebuah jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok
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terdiri dari 6 buah persegi panjang (3 pasang persegi panjang kongruen) yang

saling berhubungan.

2.3 Luas Permukaan Balok

Luas permukaan balok adalah jumlah dari luas jaring-jaring balok.Menghitung

Luas permukaan balok = luas jaring jaring balok

= luas 6 persegi panjang

2.3 Volume Balok

Volume balok dapat dihitung dengan mengalikan luas alasnya dengan tinggi

balok.Menghitung volume balok = luas alas x tinggi

= luas persegi panjang x tinggi

= p x l x t

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud

volume kubus dan balok adalah isi atau bagian yang menempati bangun ruang

kubus dan balok. Adapun cara menghitung berapa besaran volume kubus dan

balok adalah dengan menggunakan konsep bangun ruang. Konsep bangun ruang

kubus dan balok adalah alas x tinggi. Karena alas kubus berupa bangun persegi

maka untuk menghitung volumenya menggunakan konsep s x s x s sementara alas

balok berupa bangun persegi panjang maka menghitung volumenya p x l x t.

E. Penelitian yang Relevan.

Penelitian yang relevan dengan materi kubus dan balok adalah Peneliti Anggita

(2016) tentang Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika

Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kubus dan Balok kelas VIIIB SMP Negeri 1

yogyakarta pada Pokok Bahasan kubus dan balok. Hasil peelitian menunjukan
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bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelessaikan soal

matematika bangun ruang sisi datar kubus dan balok terletak pada kesalahan

memahami soal, kesalahan penerapan konsep, kesalahan perhitungan, dan

kesalahan penarikan kesimpulan. Dari empat letak kesalahan tersebut, kesalahan

yang dilakukan siswa diurutkan dari yang terbanyak adalah kesalahan konsep

sebesar 48.87%, kesalalahn perhitungan sebesar 24.06%, kesalahan penarikan

kesimpulan sebesar 19.55%, dan kesalahan memahami soal sebesar 14.28%.

Penelitian yang dilakukan oleh Biga. 2013. Analisis Kesalahan Dalam

Menyelesaikan Soal Cerita Volum Kubus dan Balok Pada Siswa Kelas V SDN I

Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bentuk-bentuk kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita volum

kubus dan balok pada siswa kelas V SDN I Suwawa Selatan Kabupaten Bone

Bolango. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kesalahan dalam

menyelesaikan soal cerita volum kubus dan balok pada siswa kelas V SDN 1

Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari empat aspek yakni

kesalahan dalam memahami isi soal cerita, kesalahan siswa dalam menubah soal

cerita kedalam kalimat matematika, kesalahan siswa dalam menyelesaikan kalimat

matematika dan kesalahan siswa dalam menguji kembali kebenaran jawaban yang

mereka temukan. Kemampuan siswa untuk memahami isi soal cerita nampak

bahwa siswa tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari

isi soal cerita, siswa juga umumnya tidak dapat merumuskan kalimat sesuai

konteks soal cerita, siswa juga mengalami kekeliruan dalam menerapkan aturan-

aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku terhadap operasi-operasi bilangan pada

kalimat matematika dan siswa juga mengalami kesulitan dalam mensubsitusikan
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kesimpulan jawaban yang mereka peroleh ke dalam kalimat matematika yang

mereka gunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012) Pengembangan modul dengan

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada materi luas

permukaan volume kubus dan balok untuk siswa kelas VIII SMPN 2

Sumbergempol tulung agung. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh

bahan ajar yang digunakan di sekolah ini khususnya bidang matematika kurang

menarik minat siswa. Beberapa siswa menyebutkan bahwa pada bahan ajar yang

digunakan langsung diberikan rumus-rumus tentang materi yang diberikan

sehingga siswa hanya langsung menggunakan rumus-rumus yang dicantumkan

sehingga membuat siswa kurang  menghubungkan masalah-masalah yang ada

pada bahan ajar dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut penulis akan mengembangkan bahan ajar berupa modul

dengan pendekatan kontekstual sebagai upaya untuk membangkitkan gairah

belajar siswa, sehingga siswa dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan dan

mengaitkannya dengan kehidupan nyata di lingkungannya.

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.
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(2) Model Pembelajaran Alqurun Teaching Model, disingkat ATM adalah suatu

model pembelajaran yang di dalamnya memuat langkah-langkah

pembelajaran untuk mencapai 4 kompetensi inti pada 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) Kubus adalah ruang yang berbatas enam bidang segi empat (seperti dadu).

Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk

persegi yang kongruen. Bangun kubus mempunyai ketentuan yaitu; terdapat 6

buah sisi yang berbentuk persegi dengan masing-masing luasnya sama,

terdapat 12 rusuk dengan panjang yang sama.

(5) Balok adalah bangun ruang tiga di mensi yang di bentuk oleh tiga pasang

persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya

berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut 22.

Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di

mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi

panjang yang lain dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen.

Bangun balok juga mempunyai ketentuan yaitu; terdapat 6 buah sisi, sisi yang

berhadapan sama.
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G. Kerangka Pikir

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan

kualitas pembelajaran di sekolah, diantaranya adalah menyiapkan atau

merencanakan berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada peserta

didik dan pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin di

capai. Permasalahan dalam proses pembelajaran di sekolah antara lain di mana

siswa di tempatkan sebagai pendengar setia saat guru menyampaikan konsep

materi belajar. Sehingga siswa merasa bosan dengan hanya duduk, diam dan

mendengarkan, seolah tidak ada waktu terpakai untuk berfikir dan berekreasi

seefektif mungkin. Pemahaman siswa akan konsep materi yang diajarkan akan

dirasa kurang begitu di mengerti karena siswa tidak merasakan betul apa yang

disampaikan guru di kelas dan ini di rasa tidak efektif dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran mempunyai pengaruh besar dalam tercapainya tujuan

pembelajaran.

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki

posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama

adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.

Berdasarkan observasi awal, hasil belajar siswa pada materi pembelajaran

matematika khususnya kubus dan balok sebagian besar di bawah KKM. Model

pembelajaran yang di gunakan sangat monoton dan hanya berpusat pada guru, hal

ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran

yang tepat dapat memancing atau memotivasi siswa untuk lebih terampil sehingga

akan berdampak pada hasil belajar yang baik.
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Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan

para peserta didik aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara

mental maupun fisik. Inovasi model pembelajaran yang di gunakan oleh guru

dapat memberikan pengamalan-pengalaman belajar yang bermakna jika di

selenggarakan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi, menantang siswa

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas,

kemandirian, bakat, minat serta psikologis siswa. Dalam hal ini, peneliti ingin

mencoba mengembangkan Bahan Ajar berbasis Alqurun Teaching Model (ATM)

merupakan model pembelajaran yang urutan pembelajarannya memadukan antara

Taksonomi Bloom dan kompetensi kurikulum 2013. Model Pembelajaran ATM

memiliki urutan kegiatan yaitu :

A berarti Acknowledge (pengakuan) adalah urutan pertama atau kegiatan

pendahuluan dalam pembelajaran. Acknowledge (pengakuan) merupakan salah

satu bentuk alat pendidikan yang mampu membangkitkan motivasi belajar bagi

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

untuk mencapai kesuksesan belajar itu di iringi pengakuan/penghargaan dan

apresiasi yang baik.

L berati Literature (penelusuran pustaka), Q berati Quest (menyelidiki/analisis),

U berarti Unite (menyatukan/sintesis), R berarti Refine(menyaring) adalah

kegiatan inti dalam pembelajaran. Literature (penelusuran pustaka) ini di lakukan

oleh siswa dan guru menyediakan atau memfasilitasi berbagai sumber belajar dari

materi yang akan dipelajari oleh siswa. Quest (menyelidiki) adalah kegiatan

penyelidikan siswa terhadap beberapa objek, fakta, atau data dari materi yang
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akan di pelajari. Pada saat siswa melakukan aktivitas penyelidikan, maka guru

berperan memberikan bimbingan, bantuan atau pendampingan. Penyelidikan yang

di lakukan oleh siswa harus dapat memilah suatu objek, fakta, atau data menjadi

beberapa bagian yang lebih kecil/sederhana.

Unite (menyatukan/mensintesis) adalah kegiatan mengabungkan berbagai unsur

yang memiliki kesamaan sifat atau karakter dari objek, fakta, atau data dari materi

yang akan di pelajari. Pada tahap unite ini, peran guru memberikan pengarahan

dan klarifikasi terhadap hasil sintesis yang di lakukan 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.

U (Use) atau menerpan/menggunakan dan N (Name) adalah kegiatan penutup

dalam pembelajaran.Use atau menerapan/menggunakan adalah kegiatan

mengimplementasikan pengetahuan yang di terima siswa dari kegiatan inti

sebelumnya. Menerapan/menggunakan 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. Name atau menamakan adalah kegiatan menentukan cara

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

cara barunya tersebut.
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Dengan menggunakan Model Pembelajaran ATM peneliti akan mengembangkan

bahan ajar pada konsep materi kubus dan balok. Pemilihan materi kubus dan

balok di karenakan, materi kubus dan balok merupakan salah satu materi yang

sangat penting untuk dasar materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran materi kubus

dan balok 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, di harapkan 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 kubus dan balok

diharapkan dapat memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan

pengayaan bagi siswa, menempatkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan

yang di miliknya, mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan

siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu

tertentu, untuk keperluan bimbingan dan konseling serta untuk keperluan

pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan.

H. Desain Hipotetik Pengembangan

Model Pembelajaran ATM terdiri dari 7 tahap, yaitu:Tahap1 tentang Acknowledge

(pengakuan.) Bahan ajar ini diawali dengan sebuah cerita yang berisi tentang

Sebagian sejarahwan matematika memandang Archimedes sebagai salah satu

matematikawan terbesar dalam sejarah, bersama-sama Newton dan Gauss.

Archimedes dikenal karena ide sainsnya mengenai teori mengembang dan

tenggelam. Menurut cerita, pada suatu hari ia dimintai Raja Hieron II untuk
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menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Archimedes

memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Hingga ia merasa sangat letih

dan menceburkan dirinya dalam bak mandi umum penuh dengan air. Lalu, ia

memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan

jawabannya. Ia bangkit berdiri, dan berlari sepanjang jalan ke rumah dengan

telanjang bulat. Setiba di rumah ia berteriak pada istrinya, "Eureka. Eureka." yang

artinya "sudah kutemukan. sudah kutemukan."

Archimedes hanya perlu memperoleh jumlah kuantitas emas yang digunakan

untuk membuat mahkota itu, lalu menentukan berat jenisnya dengan proses yang

sama. Jika berat jenis mahkota itu tidak sama, berarti emas itu mengandung emas

campuran. Ia berhasil menemukan cara mengetahui volume berat jenis benda

tersebut dengan memasukkan ke dalam air. Kemudian, mengukur berapa banyak

air yang di dorong oleh benda tersebut. Ia juga di kenal sebagai matematikawan

yang sangat hebat, salah satu penemukannya adalah menemukan rumus bangun

datar dan volume bangun ruang. Dari bahan ajar ini juga, kita dapat membuat

sebuah kesimpulan bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di dunia ini

berhubungan dengan matematika. Oleh karena itu, kita perlu belajar matematika

lebih mendalam, agar kita bisa menyikapi rahasia alam dan membuktikan

kebesaran Allah SWT, sehingga dapat memperkuat keyakinan kita.

Di bahan ajar ini juga ada apersepsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa.

Dalam bahan ajar ini di berikan contoh terlebih dahulu untuk mengingatkan siswa.

Kemudian siswa di minta untuk menyelesaikan soal yang telah di sediakan. Tahap

2 tentang literature (penelusuran pustaka). Dalam bahan ajar ini di lengkapi
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dengan literature yang di peroleh dari print out dari beberapa sumber terkait

dengan materi kubus dan balok.

Tahap 3 tentang Quest (menyelidiki/menganalisis), dalam bahan ajar di tulis ayo

menyelidiki/menganalisis. Pada tahap ini siswa diberikan suatu masalah dan siswa

di minta untuk menyelidiki masalah tersebut. Pada saat siswa melakukan aktivitas

penyelidikan, maka guru berperan memberikan bimbingan, bantuan atau

pendampingan.

Tahap 4 tentang Unite ( mensintesis). Pada bahan ajar ini di berikan soal yang

dalam penyelesaiannya harus menggunakan penyelidikan sebelumnya. Tahap 5

tentang Refine atau menyaring informasi. Setelah siswa melakukan analisis dan

sintesis, pada bahan ajar ini siswa di minta untuk menuliskan hal apa saja yang

sudah didapat dari hasil penyelidikan tersebut dan kesimpulan apa saja yang di

peroleh.

Tahap 6 tentang Use (menerapkan/menggunakan) pada soal. Dalam bahan ajar di

berikan contoh soal, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal yang telah

di sediakan. Tahap 7 tentang Name atau ayo menamakan. Pada tahap ini siswa di

minta untuk menentukan cara baru penyelesaian masalah/soal yang paling efektif

dan siswa memberikan nama cara barunya tersebut. Tahapan-tahapan desain

hipotetik pengembangan dapat dilihat pada tahapan ATM pada gambar 2.1 pada

halaman 20.
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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 formatif

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

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

terbatas. Produk yang akan di kembangkan dalam penelitian ini berupa

pengembangan bahan ajar berbasis ATM pada konsep materi kubus dan balok.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Darul Huda Bandar Lampung, semester genap

tahun pelajaran 2016/2017. MTs ini terletak di Jalan Ir. Sutamin Galih Kelurahan

Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Sekolah ini menerapkan

kurikulum 2013. Adapun waktu pelaksanaannya pada bulan Februari hingga April

2017 disesuaikan pada jadwal kegiatan pembelajaran di MTs tersebut. Subjek

dalam dibagi dalam beberapa tahap berikut :
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1. Subjek Studi Pendahuluan

Pada studi pendahuluan dilakukan sebagai kebutuhan bahan ajar, yaitu

observasi dan wawancara. Subjek pada observasi adalah siswa kelas VIII

A dan VIII C. Subjek pada wawancara adalah kelas VIII dan satu guru

mengajar Matematika di kelas VIII.

2. Subjek Validasi Ahli Bahan Ajar Berbasis ATM

Subjek validasi bahan ajar dalam penelitian adalah dua orang ahli yang

terdiri atas satu ahli materi dan satu ahli media. Ahli materi dalam

penelitian ini yaitu Bapak Drs. Suharsono. S, M.S, M.Sc, Ph. D, yang

merupakan dosen pada jurusan matematika fakultas MIPA Unila. Ahli

media yaitu Bapak Dr. Budi Koestoro, M.Pd, yang merupakan dosen

pascasarjana jurusan teknologi Pendidikan Unila.

3. Subjek Uji Perorangan

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

menempuh materi kubus dan balok. enam orang siswa tersebut memiliki

kemampuan akademik tinggi, sedang, rendah.

4. Subjek Uji Kelas Kecil

Subjek pada tahap ini adalah duabelas orang siswa dari kelas VIII yang

akan menempuh materi kubus dan balok. Duabelas orang tersebut

memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah.

5. Subjek Terbatas

Subjek pada tahap ini adalah siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen

dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol, dengan kemampuan matematis

yang heterogen.
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C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini

sesuai dengan yang di sebutkan Akker (Ilma, 2013) sebagai berikut:

1. Tahap preliminary

Tahap ini dibagi menjadi dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap

pendesainan.

a. Pada tahap persiapan, peneliti akan melakukan observasi terhadap bahan ajar

yang di gunakan guru di kelas VIII. Wawancara di lakukan 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 obsevasi yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, berkaitan dengan bahan ajar

yang digunakan selama ini, dan bagaimana pembelajaran yang telah

diterapkan selama ini.

b. Pada tahap pendesainan, di lakukan pendesainan bahan ajar yang akan di

kembangkan. Produk yang di hasilkan di namakan prototype 1.

2. Tahap formative evaluation

Tahap formative evaluation mengikuti alur Tessemer (1993: 15), yang terdiri

dari beberapa uji yaitu evaluasi diri (self evaluation), protopyping (uji ahli atau

expert review, uji perorangan atau one-to-one, uji kelas kecil atau small group),

serta uji terbatas (field test).
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Berikut ini uraian dari tahap-tahap tersebut.

a. Evaluasi diri atau self evaluation

Pada tahap ini di lakukan evaluasi diri terhadap hasil desain prototype 1

bahan ajar berbasis ATM pada konsep materi kubus dan balok. Evaluasi ini di

lakukan berdasarkan kelayakan materi dan desain.

b. Uji ahli atau expert review

Hasil desain pada prototype 1 yang di kembangkan atas dasar self evaluation

kemudian di validasi oleh ahli materi dan desain yang berkompeten di

bidangnya. Tanggapan-tanggapan dan saran dari para pakar terhadap produk

yang telah di buat, di tulis pada lembar validasi yang telah disiapkan sebagai

bahan untuk revisi.

c. Uji perorangan atau one to one

Prototype 1 yang telah di validasi oleh ahli dan kemudian revisi, di uji

cobakan pada enam orang siswa kelas VIII yang akan menempuh materi

kubus dan balok. Enam orang tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang,

dan rendah. Uji perorangan di fokuskan untuk menguji ada atau tidak

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

diberikan lembar skala untuk mengukur keterbacaan dan tanggapan terhadap

bahan ajar tersebut. Hasil validasi dan saran serta hasil uji coba yang di

peroleh pada tahap ini akan di jadikan bahan untuk merevisi hasil prototype1.

Hasil revisi di namakan prototype 2.

d. Uji kelas kecil atau small group

Pada tahap ini, prototype 2 di uji cobakan pada kelas kecil yang terdiri dari

duabelas orang siswa kelas VIII yang akan menempuh materi. Duabelas
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orang siswa tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Uji

kelas kecil ini untuk menguji atau mengetahui lamanya waktu yang

diperlukan siswa untuk membaca bahan ajar tersebut. Duabelas siswa di

observasi dan di minta untuk memberikan komentar terhadap bahan ajar

tersebut. Berdasarkan hasil komentar siswa inilah prototype 2 di revisi dan

diperbaiki lagi, hasil revisinya di namakan prototype 3.

e. Uji terbatas atau field test

Uji terbatas ini akan di lakukan di dua kelas. Kelas pertama menggunakan

bahan ajar berbasis ATM (kelas eksperimen yaitu kelas VIII A). Kelas kedua

tanpa menggunakan bahan ajar berbasis ATM (kelas kontrol/kelas

konvensional yaitu kelas VIII C). Rancangan penelitian yang di gunakan

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 di beri nama kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol. Rancangan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen O X O
Kontrol O X O

Keterangan:X : Perlakuan pembelajaran dengan bahan ajar berbasis ATMX : Perlakuan pembelajaran tanpa bahan ajar berbasis ATM (konvensional)O : Pemberian pretestO : Pemberian posttest
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1. Tahap preliminary
(pendahuluan)

Tahap persiapan

(tahap pengumpulan data)

Observasi:
a. KBM
b. Karakteristik siswa dalam kelas selama pembelajaran
c. Penggunaan bahan ajaar disekolah tersebut

Tahap pendesainan

(membuat draf bahan ajar berbasis
ATM pada konsep materi lingkaran)

Prototype1

2. Tahap formative
Evaluation

(uji formatif)

self evaluation

(evaluasi diri)

expert review

(uji ahli)

Revisi one-to-one

(uji perorangan)

Revisi

small group

(uji kelas kecil)

field test

(uji terbatas)
Revisi

Prototype 3
Prototype2

Kelas eksperimen(menggunakan  bahan ajar
berbasis ATM)

Kelas kontrol(tanpa menggunakan  bahan
ajar berbasis ATM)

Gambar 3.1Prosedur Penelitian Pengembangan
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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

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 berjumlah lima soal. Tujuan pemberian tes

uraian untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal

kubus dan balok.

2. Nontes

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi objektif saat kegiatan

belajar mengajar matematika, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

proses belajar matematika.

b. Wawancara

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran

menyeluruh mengenai suatu proses yang menjadi topik wawancara. Pada

penelitian ini wawancara dilakukan kepada guru dan siswa. Guru yang

mengajar matematika kelas VIII sehingga dapat mengetahui bagaimana

kemampuan pemahaman bahan ajar berbasis ATM pada konsep kubus dan

balok. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada siswa untuk mengetahui

keterbacaan serta tanggapan terhadap bahan ajar berbasis ATM.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang nama-nama

pesrta didik yang digunakan subjek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis

instrumen yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan.

Berikut uraian analisis data yang digunakan pada penelitian ini:

1. Instrumen Studi Pendahuluan

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi dan

wawancara. Lembar observasi digunakan saat melakukan pengamatan mengenai

kebutuhan bahan ajar dalam pembelajaran. Wawancara, digunakan untuk

melakukan wawancara dengan guru setelah melakukan observasi dan

wawancara dengan siswa mengenai bahan ajar yang digunakan saat

pembelajaran matematika di kelas.

2. Instrumen Validasi Ahli

Instrumen dalam validasi bahan ajar berbasis ATM diserahkan kepada ahli

materi dan ahli media. Instrumen yang di berikan berupa pernyataan skla likert

dengan empat pilihan jawaban, yaitu sangat baik, baik, kurang, sangat kurang,

serta di lengkapi komentar dan saran dari para ahli.

3. Instrumen Uji Perorangan
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Instrumen uji perorangan di berikan kepada siswa yang menjadi subjek uji

perorangan bahan ajar berbasis ATM, untuk mengetahui ada atau tidak

kesalahan tulisan di bahan ajar tersebut dan bagaimana keterbacaan terhadap

produk yang di kembangkan. 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 ini di berikan kepada siswa yang menjadi subjek uji kelas kecil bahan

ajar berbasis ATM, untuk mengetahui lamanya waktu yang di perlukan siswa

untuk membaca bahan ajar tersebut dan memberikan komentar terhadap produk

yang di kembangkan. Instrumen yang di berikan berupa pernyataan skala likert

dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju.

5. Instrumen Uji Terbatas

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

kegiatan ini, harus mempersiapkan instrumen pengembangan bahan ajar.

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

materi, instrumen ini di uji cobakan terlebih dahulu pada kelas lain yang akan

menempuh materi kubus dan balok untuk mengetahui validitas, reliabilitas,

tingkat kesukaran dan daya pembedanya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini uji validasi yang digunakan meliputi validasi isi dan validasi

butir soal. Validasi isi dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang
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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 validasi instrumen ini didasarkan pada penilain guru

tersebut. Untuk mengetahui validitas butir soal, di lakukan perhitungan dengan

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

= ∑ − (∑ )(∑ ){ (∑ ) − (∑ ) }{ (∑ ) − (∑ ) }
Keterangan:

rxy : Koefesien korelasi

N : Jumlah responden yang diuji

X : Skor setiap butir

Y : Skor seluruh butir responden uji coba

∑XY : Jumlah hasil perkalian skor siswa pada setiap butir soal dengan total

skor siswa.

Penafsiran harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga rxy

kritik untuk validitas butir instrumen, yaitu 0,3 Artinya apabila rxy ≥ 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 C.1.

Tabel 3.2 Validitas Instrumen Tes Pemahaman Konsep

Nomor Soal rxy Keriteria
1 0,789 Valid
2 0,661 Valid
3 0,650 Valid
4 0,756 Valid
5 0,689 Valid
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b. Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen di dasarkan pada pendapat

Arikunto (2009: 109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas

dapat di gunakan rumus Alpha, yaitu:

( − 1) 1 − ∑
Keterangan :

r11 : nilai reliabilitas instrumen (tes)

n : banyak butir soal (item)∑ : jumlah varians skor tiap-tiap item

: varians total

Sudijono (2008:9) mengemuka 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

0,753. 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.

c. Tingkat kesukaran

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

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

Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut:
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TK = JI
Keterangan:

TK : tingkat kesukaran suatu butir soalJ :jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperolehI : 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)

Kriteria soal yang di gunakan 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 Interprestasi
1 0,425 Sedang
2 0,52 Sedang
3 0,52 Sedang
4 0,65 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
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diharapkan. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada

Lampiran C.3.

d. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya

beda butir dapat di ketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi

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

mengemukakan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:

DP = JA − JBIA
Keterangan:

DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu

JA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang di olah

JB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang di olah

IA : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Hasil perhitungan daya pembeda di interpretasi 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)
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Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interprestasi baik,

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

yang telah diujucobakan disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Daya Pembeda Butir Soal

No Butir Soal Nilai DP Interprestasi
1 0,30 Baik
2 0,30 Baik
3 0,31 Baik
4 0,45 Baik
5 0,38 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.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal

Reliabilitas Validitas Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

Kesimpulan

1

0,753
(reliabilitas

tinggi)

0,789
(Valid)

0,42
(Sedang)

0,30
(baik)

Dapat dipakai

2 0,661
(Valid)

0,52
(Sedang)

0,30
(baik)

Dapat dipakai

3 0,650
(Valid)

0,52
(Sedang)

0,31
(baik)

Dapat dipakai

4 0,756
(Valid)

0,65
(Sedang)

0,45
(baik)

Dapat dipakai

5 0,689
(Valid)

0,67
(Sedang)

0,38
(baik)

Dapat dipakai

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
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pemahaman konsep siswa. Tingkat kesukaran termasuk pada kategori sedang dan

daya pembeda pada kategori baik dan sangat baik. Sehingga soal-soal tersebut

layak digunakan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini di jelaskan berdasarkan jenis instrumen

yang di gunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan.

1. Data Studi Pendahuluan

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi dan wawancara di analisis secara

deskriptif sebagai latar belakang di perlukannya bahan ajar. Hasil review berbagai

buku teks serta KI dan KD matematika SMP juga di analisis secara deskriptif

sebagai acauan untuk menyusun bahan ajar.

2. Data Kelayakan

Data yang di peroleh saat validasi bahan ajar berbasis ATM adalah hasil penilaian

validator terhadap bahan ajar melalui skala kelayakan. Analisis yang di gunakan

berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa komentar dan

saran dari validator di deskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk

memperbaiki bahan ajar. Data kuantitatif berupa skor penilaian ahli materi, dan

ahli desain di deskripsikan secara kuantitatif menggunakan skala likert dengan 4

skala kemudian di jelaskan secara kualitatif. Skala yang di gunakan dalam

penelitian pengembangan ini adalah 4 skala, yaitu:

1) Skor 1 adalah Sangat Kurang (SK).

2) Skor 2 adalah Kurang.(K).

3) Skor 3 adalah baik (B).

4) Skor 4 adalah sangat baik.
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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 inteval 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%

Keterangan :

∑ = Jumlah

n = Jumlah seluruh item kuesioner

Kategori penilaian dan interval nilai untuk setiap kategori di tunjukkan pada

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. Sanagat Kurang (S min) < S < (S min + p -1)

Keterangan:

S : Skor responden

P : Panjang interval kelas

S min : Skor terendah

S max: Skor tertinggi

3. Data Uji Perorangan dan Kelas Kecil
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Data pada saat uji perorangan dan kelas kecil, di lakukan dengan menganalisis

lembar skala yang di berikan pada siswa setelah uji bahan ajar berbasis ATM

selesai di lakukan.Data ini di gunakan untuk mengetahui ada atau tidak kesalahan

tulisan di bahan ajar tersebut, untuk mengetahui lamanya waktu yang di perlukan

siswa untuk membaca bahan ajar tersebut dan mengukur tingkat keterbacaan

siswa dalam memahami bahan ajar berbasis ATM tersebut. Skala respon siswa di

analisis menggunakan skala likert dengan empat kriteria. Interval nilai dan kriteria

penilaian yang di gunakan sama dengan analisis saat tahap validasi bahan ajar

oleh ahli.

4. Data Uji Terbatas

Data saat uji terbatas, di lakukan dengan memberikan bahan ajar pada prototype 3

di gunakan untuk memperoleh data tentang dampak penerapan bahan ajar berbasis

ATM pada kemampuan konsep siswa. Bahan ajar pada prototype 3 di uji cobakan

pada subjek penelitian seluruh siswa kelas VIII A dan VIII C data tersebut di

analisis dengan tiga tahap analisis yaitu:

a. Uji efektifitas N-Gain (kelas eksperimen)

Untuk melihat besarnya peningkatan dan kategori efektifitas dapat di hitung

dengan rumus N-Gain (g), yaitu:

g = −−
Keterangan:
g : N-Gain
Sposttest : Skor posttest
Spretest : Skor pretest
Smaks : Skor maksimum
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Hasil perhitungan N-Gain diintepretasikan dengan menggunakan klasifikasi Hake

(Meltzer, 2002; Archambault, 2008). Tingkat efektifitas 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)

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

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

= √
Dengan : =

∑ ; = −
= ∑( − )− 1

Keterangan:== ℎ= − ℎ=
Hipotesis :

Ho : a = b ( Tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara pretest dan

posttest )

Ha : a ≠ b ( Tidak ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara pretest dan

posttest )
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Kriteria Uji :

Tolak Ho: jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel

Terima Ho : jika –ttabel≤ thitung≤ ttabel

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 A ) di bandingkan dengan hasil

N-Gain kelas kontrol (kelas VIII C ), dengan uji-t dua sampel bebas.

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

= ̅ − ̅+
Dengan:

= ( − 1) + ( − 1)+ − 2
Keterangan:=̅ = −̅ = −====
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Hipotesis :

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

eksperimen dan kelas kontrol).

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

dan kelas kontrol ).

Kriteria Uji :

Tolak Ho : jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel

Terima Ho : jika - ttabel≤ thitung≤ ttabel
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 (Sugiono, 2010). Uji normalitas ini

menggunakan batuan program SPSS, dengan membaca nilai Signifikansi

menggunakan 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 postest pada kelas

eksperimen maupun kelas kontrol.
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Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas

Data Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan
Pretest kelas
eksperimen

0,240 Asymp. Sig (2-tailed) >
0,05=normal

Posttest kelas
eksperimen

0,173 Asymp. Sig (2-tailed) >
0,05=normal

Pretest kelas
kontrol

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

Posttest kelas
kontrol

0,174 Asymp. Sig (2-tailed) >
0,05=normal

Hasil uji normalitas sebaran data pretest kelas eksperimen diketahui bahwa

data tersebut memiliki Signifikansi = 0,240. Dengan demikian, Signifikansi

lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen

berdistribusi normal. Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas

eksperimen diketahui bahwa data memiliki Signifikansi = 0,173. Dengan

demikian, Signifikansi lebih 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 = 0,197. Dengan demikina, Signifikansi lebih

dari 0,05 maka dapat disimpulkan data pretest kelas kontrol berdistribusi

normal. Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas kontrol

diketahui bahwa data tersebut memiliki Signifikansi= 0,174. Dengan demikian,

Signifikansi lebih 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 (Sugiono, 2010). Dengan
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menggunakan SPSS, dapat ditulis perhitungan test of homogenitas of variance

melalui menu (tool) (analyze-compare means-one way anova). Uji

homogenitas ini menggunakan statistik uji Levene, dengan mengambil taraf

signifikansi 5%. Berikut hasil uji homogenitas varian data pretest dan posttest

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas

Data Sig Keterangan
Pretest 0,688 Sig < 0,05 = homogen
Posttest 0,229 Sig > 0,05 = homogen

Hasil uji homogenitas data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol

diketahui bahwa data tersebut memiliki Signifikansi =0,688. Dengan demikian,

Signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pretest kelas

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen. Hasil

perhitungan homogenitas data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol

diketahui bahwa data tersebut memiliki Signifikansi =0,229. Dengan demikian,

Signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data posttest kelas

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.



85

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pengembangan bahan ajar berbasis ATM diawali dari studi pendahuluan

menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Hasil studi

pendahuluan menunjukkan bahwa bahan ajar menjadi kebutuhan yang

perlu dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan uji coba tes

kemampuan pemahaman konsep. Hasil validasi menunjukkan bahwa

bahan ajar telah layak digunakan dan termasuk dalam kategori baik

sebesar 0,753. Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini berupa bahan

ajar berbasis ATM pada materi pokok kubus dan balok kelas VIII

SMP/MTS.

2. Bahan ajar berbasis ATM terbukti mampu meningkatkan kemampuan

pemahaman konsep siswa dalam belajar dan mendorong siswa lebih

kreatif untuk menyelesaikan soal.

3. Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya peningkatan skor

pemahaman konsep siswa setelah diberikan bahan ajar berbasis ATM dan

peningkatan ini termasuk dalam kategori cukup efektif. dilihat dari rerata

N-Gain sebesar 0,64 (0,30 ≤ (g) < 0,70) dimana masuk dalam kategori

peningkatan sedang. Sedangkan peningkatan kemampuan pemahaman

konsep siswa kelas kontrol kurang efektif dilihat dari rerata N-Gain

sebesar 0,23 ((g) < 0,30) dimana masuk dalam kategori peningkatan

rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan
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bahan ajar berbasis ATM (kelas eksperimen) terbukti cukup efektif

digunakan dalam meningkatkan kemamapuan pemahaman konsep siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, dikemukakan saran-saran

sebagai berikut :

1. Guru dapat menggunakan bahan ajar berbasis ATM sebagai alternative

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi

kubus dan balok.

2. Bahan ajar berbasis ATM dapat digunakan apabila bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa yang berdampak positif

pada kemampuan kognitif belajar siswa.
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