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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI PERSAMAAN KUADRAT 
BERBANTUAN RUMUS CEPAT

Oleh :
NUR KESUMAYANTI

Tujuan penelitian pengembangan bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantun 
rumus cepat ini dilakukan untuk menghasilkan bahan ajar materi persamaan kuadrat 
berbantuan rumus cepat layak, menarik, dan mudah bagi siswa. 

Metode penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan Reaserch and 
Development (R & D) dari Brog and Gall yang diadopsi oleh Sucipto yakni sampai 
pada tahap ke tujuh, diantaranya: potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, 
validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Subjek penelitian 
ini adalah siswa-siswi kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Pengumpulan data 
diperoleh dari hasil validasi instrumen serta uji coba produk kelompok kecil dan
kelompok besar. Instrumen yang dilakukan berupa skala penilaian untuk mengertahui 
bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat layak, menarik, dan 
mudah bagi siswa. Kemudian dianalisis dengan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Produk yang dihasilkan melalui tahap validasi kelayakan bahan ajar kepada tim 
validator ahli materi, ahli media, ahli bahasa serta guru matematika dan guru bahasa 
di SMA Negeri 8 Bandar Lampung memperoleh kriteria “Sangat layak digunakan”. 
selanjutnya pada aspek uji coba produk kelompok kecil dan kelompok besar
memperoleh kriteria “Sangat mudah dan sangat menarik bagi siswa”. Berdasarkan 
hasil penilaian tanggapan oleh para ahli, guru, dan respon siswa SMA Negeri 8 
Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa modul materi persamaan kuadrat 
berbantuan rumus cepat dikategorikan sangat layak, sangat menarik, dan sangat 
mudah bagi siswa.

Kata Kunci : Bahan Ajar, Persamaan Kuadrat, Rumus Cepat.
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MOTTO

                     

Artinya : “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 

(Q.S. Al-Baqarah : 45)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu usaha yang mempersiapkan sumber daya 

manusia melalui kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan latihan bagi peranannya 

di masa mendatang. Pendidikan secara umum sebagai usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kebudayaan.

Menurut Fuad Ihsan tujuan pendidikan yakni untuk memajukan kehidupan 

bangsa, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola, secara 

sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal 

sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.1

Pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga 

mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

dan pengetahuan teknologi. Tujuan pendidikan nasional menurut UUD No. 20 

Tahun 2003 pasal 3 berfungsi untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

                                                          
1 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.2.
2 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika,2013),h.2.
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Proses pendidikan tentu tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran 

yang di dalamnya terdapat aktivitas belajar mengajar. Pada dasarnya belajar 

merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai 

mana Allah telah mengungkapkan dalam Al-Qur’an tentang perintah belajar.

Q.S. Al-Mujadalah ayat 11.

                                 

                                     

     

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah: 11)

Ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini, setiap 

waktu manusia membutuhkan ilmu untuk menjalani hidupnya. Maka untuk 

mendapatkan ilmu dapat dilaksanakan melalui proses belajar. Pada ayat lain Allah 

pun menyebutkan akan pentingnya belajar. Q.S. Al-‘Alaq ayat 1.

               

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (Q.S. 
Al-‘Alaq: 1)

Membaca merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar. 

Membacapun tidak terbatas kepada hal-hal yang tersurat melainkan tersirat 

seperti membaca benda-benda ciptaan Allah. Sehingga pada hakikatnya hidup itu 
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sendiri adalah belajar. belajar adalah suatu proses pribadi yang tidak harus atau 

merupakan akibat kegiatan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran 

tidak selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar pada siswa. Sebaliknya, siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar tanpa harus ada guru yang membelajarkan. 

Menurut wirasta, belajar sesungguhnya (the real learning) perlu adanya sumber 

belajar.3 Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan 

atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

siswa belajar secara individual.4 Berkaitan dengan hal ini, diperlukan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menemukan dan mengalami 

sendiri secara langsung, yaitu media pembelajaran berupa modul.

Modul merupakan satu paket kurikulum yang disediakan untuk belajar 

sendiri, karena modul adalah suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai 

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.5 modul berperan 

sebagai salah satu media pembelajaran yang seharusnya dibuat atau dirancang

oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan agar isi dan tujuan pembelajaran 

tercapai.

Persamaan kuadrat merupakan materi pembelajaran matematika tingkat SMA 

semester I, materi persamaan kuadrat sering dijumpai baik di ujian semester, ujian 

                                                          
3 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, (Jakarta:  Kencana, 2014), h.122.
4 Ibid, h.123.
5 Daryanto, Aris Dwicahyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, Rpp, Phb, 

Bahan Ajar) (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 178.
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sekolah, ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi. Banyak sekali 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat ujian diselenggarakan, seperti 

halnya siswa yang tidak memahami konsep serta kurangnya dalam penguasaan 

berhitung, siswa akan merasa kesulitan untuk menjawab butir soal tersebut. Agar

siswa dapat menguasai materi persamaan kuadrat dengan baik maka diperlukan 

pemahaman konsep serta kemampuan mengabtraksi dan bernalar yang cukup 

baik. 

Prasurvey telah dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

pada tanggal 24 februari 2017, berdasarkan hasil wawancara guru matematika di 

SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Bapak Drs. Firdaus, M.M. selaku guru 

matematika disekolah tersebut mengatakan bahwa minat siswa dalam mata 

pelajaran matematika di SMA Negeri 8 Bandar Lampung masih sangat kurang,

dalam penyampaian pembelajaran matematika guru hanya menggunakan buku 

paket saja, siswa masih mengalami kesulitan memahami materi yang terdapat 

dibuku paket tersebut, buku paket yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran matematika belum menanamkan minat belajar siswa secara 

mendalam sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi 

matematika yang diberikan baik secara konsep maupun perhitungan, belum ada 

pembahasan soal-soal ujian di dalam buku paket yang digunakan oleh guru hal ini 

menyebabkan kurangnya pengetahuan siswa dalam memahami pola soal yang 

diberikan saat ujian baik dari ulangan harian sampai ujian sekolah, siswa masih 
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mengalami kesulitan saat mengerjakan soal di buku paket hal ini karena 

kurangnya motivasi siswa saat kegiatan belajar sehingga proses belajar siswa 

kurang optimal. Guru mengaku belum mengembangkan sendiri media 

pembelajaran matematika berupa modul pada materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat yang dapat memotivasi dan meningkatkan perhatian 

siswa dalam pembelajaran matematika, beliaupun menyatakan perlu 

dikembangkannya bahan ajar modul berbantuan rumus cepat yang dapat 

digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam menyelesaikan soal ujian 

dengan mudah serta dapat menarik minat siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

matematika.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pembelajaran matematika di SMA

Negeri 8 Bandar Lampung, nilai matematika siswa masih dibawah standar kriteria 

minimal keberhasilan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

ujian tengah semester I di SMA Negeri 8 Bandar Lampung tahun ajaran 2016

pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nilai Ujian Tengah Semester I Siswa Kelas X Mata Pelajaran 

Matematika di SMA Negeri 8 Bandar Lampung

No Kelas
Nilai ( )

Jumlah Siswa0 ≤ ≤ 71 72 ≤ ≤ 100
1 X -1 24 11 35
2 X -2 28 6 34

Total 52 17 69
Persentase 75.36 % 24.64 % 100 %

Sumber : Daftar Nilai UTS Matematika Siswa/i SMA Negeri 8 kelas X
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Pada tabel 1.1 di atas, siswa yang memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) dengan skor ≥ 72 sebanyak 17 (24.64 %) dari 69 siswa, hal ini 

menandakan proses belajar yang selama ini terjadi belum mencapai hasil yang 

memuaskan karena lebih dari separuh dari 69 siswa masih mendapatkan nilai 

dibawah KKM dengan skor ≤ 71 sebanyak 52 (75.36%). Hal ini mengindikasikan 

hasil belajar siswa belum maksimal dan siswa masih mengalami kesulitan belajar 

matematika. 

Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan uji coba untuk melihat 

kemampuan awal siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung dalam menyelesaikan 

soal free test, soal yang diberikan merupakan soal ujian nasional dan soal ujian 

masuk perguruan tinggi. Peneliti memberi soal ujian nasional dan ujian masuk 

perguruan tinggi karena materi persamaan kuadrat sering muncul baik ujian 

sekolah, ujian nasional, maupun ujian masuk perguruan tinggi. maka dari itu 

peneliti ingin melihat kemampuan awal siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung

dalam mengerjakan soal yang peneliti berikan. Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat mempunyai banyak kendala. Hal ini 

dapat dilihat di tabel 1.2, dari hasil free test siswa SMA Negeri 8 Bandar

Lampung kelas sebelas dengan waktu yang diberikan sebanyak 30 menit. Berikut 

beberapa soal yang mampu dijawab oleh siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

kelas sebelas yakni :
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Tabel 1.2
Data Hasil Pre Test Siswa/i SMA Negeri 8 Bandar Lampung Kelas Sebelas 

Sebanyak 16 Siswa Tahun 2016/2017

No Nomor Soal Benar Salah % Benar % Salah Jumlah %
1. Soal 1 2 14 12.5% 87.5%
2. Soal 2 1 15 6.25% 93.75%
3. Soal 3 3 13 18.75% 81.25%
4. Soal 4 3 13 18.75% 81.25%

Jumlah rata-rata persentase 14.06% 85.94% 100%
Sumber : Dokumentasi Data Hasil Uji Soal UN, SBMPTN dan UMPTKIN 
Pendahuluan Peneliti.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat terlihat bahwa perbandingan siswa yang 

dapat mengerjakan soal tes dan yang tidak dapat mengerjakan soal tes sangatlah 

berbeda jauh perbandingannya. Dari hasil jumlah rata-rata persentase, siswa yang 

dapat mengerjakan soal tes persamaan kuadrat dengan benar rata-rata hanya 

14.06% lebih kecil dari pada siswa yang tidak dapat mengerjakan soal tes 

persamaan kuadrat. Hasil rata-rata siswa yang mengerjakan soal tes persamaan 

kuadrat dengan jawaban salah adalah 85.94%. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal tes ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi  merupakan soal yang 

tergolong sulit.

Dari beberapa siswa, peneliti menemukan salah satu siswa yang jawabannya 

hampir benar, tetapi karena kurangnya kemampuan berhitung aljabar dan 

kurangnya pemahaman konsep menyusun persamaan kuadrat baru pada jawaban 

di akhir siswa salah, berikut peneliti tampilkan salah satu jawaban siswa yang 

peneliti dapatkan dari uji soal pre test pada siswa SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung kelas sebelas yang selanjutnya diidentifikasi kesalahan yang dilakukan 
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siswa dalam mengerjakan soal ujian nasional dan ujian masuk keperguruan tinggi 

pada materi persamaan kuadrat.

Gambar 1.1 Soal Tes Tertulis

(a)                                                                  (b)
Gambar 1.2.  Jawaban salah satu siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung

Dapat dilihat pada soal di atas gambar 1.1 bahwa soal ujian nasional maupun 

ujian masuk perguruan tinggi selain tingkat kesulitannya tergolong cukup sulit

yakni siswa kurang memahami sebagai bagian yang penting dalam matematika,  

dan siswa menuliskan apa yang diketahui namun belum tepat. Pada jawaban soal 
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nomor 3 dan 4 atau gambar 1.2 (a) dan (b) dapat dilihat bahwa soal tersebut 

menyusun persamaan kuadrat baru, siswa sudah menuliskan jawabannya namun 

jawaban akhir belum tepat. Hal ini dapat diidentifikasi kesalahan siswa pada 

jawaban nomor 3, yakni siswa tidak dapat menuliskan konsep keterbalikan akar-

akar persamaan kuadrat sehingga jawaban akhir siswa salah. Selanjutnya pada 

jawaban nomor 4, hal yang sama namun siswa masih kesulitan dalam 

mensubtitusikan akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga jawaban siswa salah. 

Pada soal nomor 3 dan 4 dapat dikerjakan melalui dua cara yakni cara normal dan 

cara cepat, jika dikerjakan menggunakan cara normal untuk menguraikan jawaban 

membutuhkan waktu yang cukup lama yakni  berkisar 5-10 menit berbeda dengan 

menggunakan cara cepat waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dan praktis

yakni, kurang dari 2 menit bahkan beberapa detik saja dengan catatan mengetahui 

penggunaan rumus cepat. siswa saat mengerjakan soal nomor 3 dan 4 rata-rata 

menggunakan cara normal sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan 

soal cukup lama, dan alhasil siswa hanya menjawab dua sampai tiga soal saja, 

karena waktu yang disediakan tidak memenuhi. Maka peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil evaluasi pre test yang yang diberikan masih sangat rendah karena 

siswa masih kurang dalam memahami konsep menyusun persamaan kuadrat baru.

Dari hasil penelitian inilah peneliti menduga bahwa upaya untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran matematika pada siswa, yakni dengan cara 

perlu dikembangkannya modul yang materi di dalamnya berbentuk penguasaan 



10

konsep dasar materi yang terstruktur, menanamkan pemahaman pola soal dan 

dapat menyelesaikan soal menggunakan rumus cepat dengan catatan mengetahui 

penggunaan rumus cepat, selain itu dengan adanya rumus cepat siswa dapat

mengerjakan soal ujian dengan waktu yang tepat dan praktis. Rumus cepat dapat 

digunakan sebagai perbandingan hasil dalam penyelesaian menggunakan rumus 

biasa dan penyelesaian menggunakan rumus cepat, Rumus cepat tersebut dapat 

diaplikasikan dengan mudah dipahami oleh siswa dan dilakukan oleh guru maka

dari itulah penggunaan rumus cepat dapat memupuk rasa percaya diri siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan mampu menghilangkan 

pandangan matematika yang sulit.

Pada penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan pentingnya bahan ajar yang 

menarik, praktis, mendorong rasa ingin tahu siswa, dan menciptakan kemampuan 

bertanya siswa pada pokok bahasan materi persamaan kuadrat. Maka berdasarkan 

latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat berbantuan Rumus 

Cepat”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan di atas diantaranya :

1. Belum ada pembahasan soal-soal ujian di dalam buku paket yang digunakan 

oleh siswa.



11

2. Siswa masih mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal yang ada di 

dalam buku paket.

3. Kurangnya pemahaman konsep menyusun persamaan kuadrat baru.

4. Guru belum mengembangkan sendiri media pembelajaran berupa modul

materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil identifikasi masalah di

atas, serta berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis maka masalah penelitian 

difokuskan pada Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat 

Berbantuan Rumus Cepat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan  masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengembangan Bahan Ajar Materi 

Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat Layak, Menarik, dan Mudah Bagi 

Siswa.”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini ialah “Untuk Menghasilkan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat 

Berbantuan Rumus Cepat Layak, Menarik, dan Mudah Bagi Siswa.”
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F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Siswa

Tersedianya bahan ajar ini siswa diharapkan akan lebih banyak mendapatkan

pengetahuan matematika yang lebih luas, kesempatan untuk belajar secara 

mandiri, serta mengurangi ketergantungan terhadap guru.

2. Bagi Guru

Sebagai masukan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menggunakan dan 

mengembangkan bahan ajar, sehingga membuat pembelajaran matematika 

menjadi lebih mudah, praktis, dan menyenangkan.

3. Bagi Sekolah

Modul matematika memberikan wawasan baru bagi sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.

4. Bagi Peneliti

Sebagai suatu pengalaman berharga bagi seorang calon guru professional 

yang selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan bahan ajar.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarah dan terencana penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi sebagai berikut :
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1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengembangan bahan ajar materi persamaan kuadrat 

pada Siswa/i SMA Negeri 8 Bandar Lampung.

2. Subjek penelitian

Siswa/i Kelas X semester II di SMA Negeri 8 Bandar Lampung tahun ajaran 

1438 H/2017 M.

3. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung saat siswa/i kelas X semester II di SMA 

Negeri 8 Bandar Lampung tahun ajaran 1438 H/2017 M.

H. Produk Yang Diharapkan

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah bahan 

ajar berupa modul untuk mata pelajaran matematika dengan materi persamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengembangan

Pengembangan pendidikan secara umum dapat diberikan dua buah model 

pengembangan yang baru yakni: pertama “top down model” yaitu pengembangan 

pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/ atasan yang 

diterapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang 

dilakukan oleh departemen pendidikan nasional  selama ini. Kedua “bottom-up 

model” adalah model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari 

bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan 

mutu pendidikan. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan 

latihan. Menurut Abdul majid pengembangan adalah suatu proses mendesain 

pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala 

sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.1 Sedangkan menurut 

Hamdanai, pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran, baik secara material maupun metode dan subtansinya. 

Secara material, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan 
                                                          

1Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.24.
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perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan subtansinya 

berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik secara teoritis 

maupun praktis.2 Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian yaitu 

untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan dan ingin menilai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pendidikan adalah suatu usaha dalam meningkatkan mutu kualitas 

pendidikan dan mengembangkan produk-produk pendidikan yang telah ada serta 

produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

B. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar.3 Pandangan ini dilengkapi oleh Andi 

Prastowo bahwa bahan ajar secara umum pada dasarnya merupakan segala 

bahan (baik itu informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa

                                                          
2 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 125.
3 Daryanto, Aris Dwicahyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, Rpp, Phb, 

Bahan Ajar) (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h.171.
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dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaandan penelaahan implementasi pembelajaran.4 Pelaksanaan dalam 

pendidikan di sekolah bahan ajar merupakan bagian yang terpenting, melalui 

bahan ajar guru akan lebih mudah dalam mengajarkan dan siswa akan terbantu 

dan mudah dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara garis besar peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bahan (baik itu informasi, alat, 

maupun teks) yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh 

dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa melalui proses pembelajaran 

yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif menyenangkan, yakni tidak 

semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui, tetapi juga untuk 

melakukan, untuk menjadi, dan untuk hidup bersama, serta holistis dan 

autentik, dengan tujuan sekaligus untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran.

Menurut Daryanto dan Aris dwicahyo dalam bukunya sebuah bahan ajar 

setidaknya mencangkup unsur-unsur bahan ajar berikut, yakni dapat di lihat 

pada bagan berikut 2.1 :5

                                                          
4 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik (Jakarta:  Kencana, 2014), h.138.
5 Daryanto, Aris Dwicahyo, Ibid. h.173.
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Gambar 2.1 Unsur-unsur Bahan Ajar

Selanjutnya agar bahan ajar menjadi bermakna, maka seorang guru 

dituntut untuk dapat secara aktif mendesain suatu bahan ajar yang 

memungkinkan siswa dapat secara langsung memanfaatkan sumber belajar 

yang tersedia, misalnya dengan membuat evaluasi kegiatan siswa. Lembar 

evaluasi harus dapat memandu siswa dalam melakukan suatu keiatan tertentu 

berkaitan dengan bahan ajar yang tersedia, sehingga pada akhir kegiatan siswa

dapat menguasai satu atau lebih dari satu kompetensi atau KD secara runtut

dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai secara utuh dan

terpadu. Menurut Andi prastowo yang dikutip dari bukunya fungsi bahan ajar

sebagai berikut:6

                                                          
6 Andi Prastowo, Op.Cit. h. 139.

Judul

Bahan Ajar

1. MP (Mata Pelajaran), 
2. SK (Standar Kompetensi), 
3. KD (Kompetensi Dasar), 
4. Indikator, 
5. Tempat/ kelas di mana siswa belajar

Tujuan yang akan dicapai

Latihan-latihan

Petunjuk kerja

Penilaian
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a. Fungsi bahan ajar bagi pendidik:

1) Menghemat waku pendidik dalam mengajar.

2) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator.

3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif.

4) Pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi yang 

semestinya diajarkan kepada peserta didik.

5) Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.

b. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik :

1) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman 

peserta didik yang lain.

2) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki.

3) Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-

masing.

4) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.

5) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa 

yang mandiri.

6) Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai.
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Adapun tujuan pembuatan bahan ajar itu sendiri, setidak-tidaknya ada 

empat macam, yaitu:7

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sesuai peserta didik.

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit di peroleh.

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Untuk manfaat dan pembuatan bahan ajar di bedakan menjadi dua macam, 

yaitu kegunaan bagi guru dan peserta didik.8

Bagi guru, kegunaan penyusunan bahan ajar paling tidak ada 5 (lima) 

macam, yaitu: Pertama, Di peroleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum 

dan sesuai kebutuhan siswa. Kedua Tidak lagi tergantung pada buku teks yang 

terkadang sulit untuk di peroleh. Ketiga Bahan ajar menjadi lebih kaya karena 

dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat Menambah 

khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar.

Kelima Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang 

efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya diri 

kepada gurunya.

                                                          
7  Ibid. h.141.
8  Ibid.  h.141.
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Bagi siswa sendiri, jika bahan ajar yang dibuat itu bervariasi, inovatif dan 

menarik, maka paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar bagi peserta didik, 

yaitu:9 pertama, Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kedua Akan 

lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan 

bimbingan pendidik, ketiga Akan mendapatkan kemudahan dalam 

mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya.

2. Jenis Bahan Ajar

Menurut Daryanto jenis-jenis bahan ajar yakni : 10

a. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan ajar cetak (printed) seperti 

antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, dan non cetak (non printed), seperti model / maket.

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

compact disk audio.

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti vidio compact disk, film.

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning

materials).

Berdasarkan jenis-jenis bahan ajar di atas maka, bahan ajar yang akan 

dikembangkan oleh peneliti adalah modul, menurut kamus besar bahasa 

                                                          
9  Ibid. h.142.
10 Daryanto, Aris Dwicahyo, Op.Cit, h. 173.
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Indonesia modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat 

dipelajari oleh siswa dengan bantuan yang minimal dari guru atau dosen 

pembimbing, meliputi: perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, 

penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai, 

dan mengukur keberhasilan siswa dalam penyelesaian pelajaran.

3. Karakteristik Penyusunan Bahan Ajar

Karakteristik bahan ajar mempunyai empat macam, yakni:11 Aktif, 

menarik atau menyenangkan, holistis dan autentik (memberikan pengalaman 

langsung). Pertama, Aktif maksudnya adalah bahan ajar memuat materi yang 

menekankan pada pengalamana belajar mendorong keaktifan siswa dalam 

pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna 

tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangakan hasrat, 

minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus 

menerus belajar. Kedua, Menarik atau menyenangkan artinya bahan ajar 

memiliki sifat mempesona, merangsang, nyaman dilihat, dan banyak 

memanfaatannya sehingga siswa senantiasa terdorong untuk terus belajar dan 

belajar darinya, bahkan siswa sampai terlibat asyik dengan bahan ajar tersebut 

sampai lupa waktu, karena penuh tantangan yang memicu adrenalin siswa.

Ketiga, Holistis mengandung arti bahan ajar memuat kajian suatu fenomena 

dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-

kotak. Keberadaan bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dapat memahami 
                                                          

11 Andi Prastowo, Op.Cit, h. 142.
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suatu fenomena dari segala sisi, menjadi lebih arif dan bijaksana. Keempat, 

Autentik adalah karakteristik dari bahan ajar tematik yang menekankan pada 

sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar 

dengan kata lain, bahan ajar memberikan sebuah pengalaman dan 

pengetahuan yang dapat diperoleh siswa sendiri.12

Dari keempat macam karakteristik di atas agar bahan ajar menjadi lebih 

menarik penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu dikembangkannya bahan 

ajar yang menarik atau menyenangkan, sehingga peserta didik nyaman dengan 

bahan ajar yang digunakan dan menumbuhkan rasa kemandirian kepada siswa

untuk menjadi lebih aktif, mendorong siswa untuk terus belajar, pemahaman

materi saat proses pembelajaran, dan pengetahuan yang mudah diperoleh oleh 

siswa.

4. Teknik Menyusun Peta Bahan Ajar

Analisis kebutuhan bahan ajar yakni:13 Pertama, Analisis SK-KD-

Indikator, Kedua, Analisis sumber belajar, Ketiga, Pemilihan dan penentuan 

bahan ajar. Analisis alur kebutuhan bahan ajar dapat di lihat pada bagan 

berikut 2.2:

                                                          
12 Ibid. h. 143.
13 Daryanto, Aris Dwicahyo, Op.Cit, h.174.
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Gambar 2.2 Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar.14

C. Pengembangan Bahan Ajar

Berdasarkan kompetensi dan hasil belajar serta setrategi pembelajaran, guru 

mengembangkan atau menentukan bahan apa yang sesuai untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Terdapat beberapa kemungkinan dalam 

pengembangan bahan ajar, yaitu apabila bahan sudah tersedia, guru cukup 

mengadakan seleksi terhadap bahan tersebut. Apabila guru tidak mendapatkan 

bahan ajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka guru harus 

mengembangkan bahan pembelajaran.15 Menurut Mahmud arif yang dikutip dari

jurnal Fitri erning kurniawati untuk melakukan pengembangan bahan ajar, 

haruslah sesuai dengan prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip pengembangan 

bahan ajar tersebut antara lain:16

                                                          
14 Ibid. h. 175.
15 Ali mudlofir, Apikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan 

Ajar Dalam Pendidikan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),  h.147.
16 Erning Fitri Kurniawati, “ Pengembangan Bahan Ajar Aqidah Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah”. Jurnal Penelitian, Vol.9, No.2, Agustus 2015, h.370-371.
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1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk 

memahami yang abstrak. Dalam pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan 

muatan yang ada dalam suatu materi, sehingga para siswa mudah dalam 

memahami dan mengerti materi pembelajaran yang sudah disediakan.

2. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu; pembelajaran adalah suatu proses terhadap dan 

berkelanjutan. Bahan ajar yang dikemas sedemikian mungkin untuk dapat 

mencapai tujuan dari pembelajaran.

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

Dalam bahan ajar diberikan latihan-latihan yang perlu dikerjakan siswa, dan 

hasilnya diberi umpan balik secara positif oleh guru.

4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. Diantara cara yang bisa dilakukan, bahan ajar memberi 

banyak contoh, menjelaskan tujuan dan manfaat materi.

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

mencapai tujuan. Bahan ajar disini dijadikan salah satu alat evaluasi dalam 

pengetahuan perkembangan siswa dalam proses pembelajaran.

Dari beberapa prinsip-prinsip pengambangan bahan ajar, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran setiap siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, dengan kecepatannya masing-masing, namun semua siswa

akan sampai pada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-beda.
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Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru 

mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain ;17

1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik.

2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh.

3. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi.

4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar.

5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta 

didik karena peserta didik akan lebih percaya kepada gurunya.

6. Menambah angka kredit DUPAK (Daftar Usulan Pengusulan Angka Kredit) 

jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan.

Dengan tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka siswa akan 

mendapatkan manfaat yakni antara lain;18

1. Kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih menarik.

2. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru.

3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasainya.

                                                          
17 Daryanto, Aris Dwicahyo, Op.Cit, h. 172.
18 Ibid. h.172
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D. Modul

1. Pengertian Modul

Modul merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan untuk belajar 

sendiri, modul adalah suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas sutu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai 

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.19

Batasan modul pada buku pedoman penyusunan modul menurut Cece 
Wijaya (1992:96), yang dimaksud dengan modul ialah suatu unit program 
belajar mengajar terkecil yang cecara terinci menggariskan:

a. Tujuan-tujuan intruksional umum.
b. Tujuan-tujuan intruksional khusus.
c. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar.
d. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan.
e. Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih 

luas.
f. Peranan guru dalam proses belajar mengajar.
g. Alat dan sumber yang akan dipakai.
h. Kegiatan belajar mengajar yang akan / harus dilakukan dan dihayati 

murid secara berurutan.
i. Lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama berjalannya 

proses belajar ini.20

Modul merupakan salah satu dari media berbasis cetakan. Menurut Azhar 

arsyad media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi intruksional dilingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. 21

Kemp & Dayton(1985) mengelompokan media ke dalam delapan jenis, yaitu 
(1) media cetakan, (2) media panjang, (3) overhead transparicies, (4) rekaman 
audiotape, (5) seri slide dan film strips, (6) penyajian multi-image, (7) 

                                                          
19 Daryanto, Aris Dwicahyo, Op.Cit. h.178.
20  Ibid. h. 178.
21 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 3. 
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rekaman vidio dan film strips, (6) penyajian multi-image, (7) rekaman vidio 
dan film hidup, dan (8) komputer.22

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa modul merupakan media pembelajaran berupa media 

cetak yang di rancang secara sistematis sebagai penuntun belajar siswa dan 

mengarahkan siswa bagaimana untuk maju ke unit berikutnya.

2. Komponen-komponen modul

Berdasarkan batasan modul di atas, dapat diketahui bahwa komponen-

komponen atau unsur-unsur yang terdapat modul, adalah sebagai berikut:23

a. Pedoman guru

Pedoman guru berisi petunjuk–petunjuk guru agar pengajaran dapat 

diselenggarakan secara efesien, juga memberi penjelasan tentang:

1) Macam-macam yang harus dilakukan oleh guru.

2) Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu.

3) Alat-alat pembelajaran yang harus digunakan.

4) Petunjuk-petunjuk evaluasi.

b. Lembar kegiatan siswa

Lembar kegiatan ini, memuat materi pelajaran yang harus dikuasai 

oleh siswa dan pelajaran juga disusun secara teratur langkah demi 

langkah sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh siswa. Dalam 

lembaran kegiatan, tercantum pula kegiatan-kegiatan yang harus 

                                                          
22 Ibid. h. 39. 
23 Daryanto, Aris Dwicahyo, Op.Cit. h. 179-180.
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dilakukan siswa, misalnya mengadakan percobaan, membaca kamus 

dan sebagainya.

c. Lembar Kerja

Lembar kerja ini menyertai lembar kegiatan siswa, digunakan untuk 

menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah yang harus 

dipecahkan.

d. Kunci lembaran kerja

Maksudnya agar siswa mengevaluasi (mengoreksi) sendiri hasil 

pekerjaannya maka ia dapat meninjau kembali pekerjaannya,

e. Lembaran tes

Tiap modul disertai lembaran tes, yakni alat evaluasi yang digunakan 

sebagai alat pengukur keberhasilan atau,

f. Kunci lembaran tes

Lembaran tes sebagai alat koreksi terhadap penilaian yang 

dilaksanakan. 

3. Tujuan modul dalam kegiatan pembelajaran

Tujuan belajar digunakannya modul didalam proses belajar mengajar 

menurut B. Suryosubroto ialah agar:24

a. Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efesien dan efektif.

b. Murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

dan kemampuannya sendiri.
                                                          

24 Ibid. h.183.
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c. Murid dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan 

belajar sendiri, baik dibawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru.

d. Murid dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara 

berkelanjutan.

e. Murid benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar.

f. Kemajuan siswa dapat diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi 

melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap mudul berakhir.

g. Modul disusun berdasar kepada konsep “Masterly Learning” suatu 

konsep yang menekankan bahwa murid harus secara optimal 

menguasai bahan pembelajaran yang disajikan dalam modul itu. 

Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa seorang murid tidak 

diperbolehkan mengikuti program berikutnya sebelum ia menguasai 

paling sedikit 75% dari bahan tersebut.

4. Langkah-langkah menyusun modul

Menyusun modul atau mengembangkan modul menurut S.Nasution dalam 

buku Daryanto, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:25

a. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur.

b. Urutan tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti 

dalam modul itu.

                                                          
25 Ibid. h.184.
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c. Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan, 

dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai pra-syarat untuk 

menempuh modul itu (Entry Behaviour atau Entering Behaviour).

d. Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Ia 

harus tau apa gunanya mempelajari modul ini, siswa harus yakin akan 

manfaat modul itu agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh 

tenaga.

e. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti 

dirumuskan dalam tujuan. Kegiatan itu dapat dapat berupa 

mendengarkan rekaman, melihat film, mengadakan percobaan dalam 

labolatorium, mengadakan bacaan membuat soal, dan sebagainya. 

Perlu disediakan beberapa alternatif, beberapa cara yang dijalani oleh 

siswa sesuai dengan pribadinya.

f. Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar murid, hingga 

manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun 

beberapa bentuk tes yang pararel. Butir-butir tes harus bertalian erat 

dengan tujuan-tujuan modul.

g. Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi 

siswa setiap waktu ia memerlukannya.

Secara teoritis penyusunan modul dimulai dengan perumusan tujuan, akan 

tetapi dalam prakteknya sering dimulai dari penentuan topik dan bahan 
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pelajarannya dapat dipecahkan dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang 

akan dikembangkan menjadi modul. Baru sebagai langkah kedua, dirumuskan 

tujuan-tujuan modul yang berkenaan dengan bahan yang dikuasai itu.26

E. Matematika

1. Pengertian Matematika

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD 

hingga SLTA dan bahkan juga di perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang 

perlunya belajar matematika. Ada beberapa pendapat tentang hakikat matematika 

yang dikutip oleh Mulyono diantaranya:27

a. Menurut Johnson dan Mylebust mengungkapkan bahwa Matematika 
adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan 
hubungan-hubungan  kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi 
teoritisnya adalah untung memudahkan berpikir. 

b. Menurut Lerner, matematika juga merupakan bahasa universal yang 
memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan 
ide mengenai element dan kuantitas.

c. Menurut paling mengemukakan bahwa matematika adalah suatu cara 
untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia; 
suatu cara menggunakan informasi menggunakan pengetahuan tentang 
bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan 
yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri 
dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

matematika adalah bahasa universal yang bersifat simbolis yang memungkinkan 

manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai element 

dan kuantitas.

                                                          
26  Ibid. h. 187.
27 Mulyono abdurahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010) , h. 252.
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F. Persamaan Kuadrat

1. Bentuk umum persamaan kuadrat

Definisi, bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x dapat 

dinyatakan dengan + + = 0	dengan  ≠ 0dan  , ,	dan  ∈ ℝ.
disebut koefesien , koefesien , dan disebut konstanta. 28

Tidak semua persamaan kuadrat disajikan dalam bentuk umum, namun 

dengan melakukan operasi aljabar tertentu kita dapat mengubahnya kedalam 

bentuk umum.

2. Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat digunakan beberapa cara 

sebagai berikut: 29

a. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan

b. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat 

c. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat

3. Jenis-Jenis Akar Persamaan Kuadrat

a. Jika nilai > 0,maka persamaan Kuadrat mempunyai dua akar nyata 

(real) yang berlainan.

b. Jika nilai = 0,maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar nyata 

(real) yang sama.

                                                          
28 Marwanta dkk, MATEMATIKA SMA kelas X (Jakarta: yudhistira, 2010 ), h.47.
29 Ibid. h. 48.
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c. Jika nilai < 0,maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata 

(real) atau akar-akarnya merupakan bilangan imajiner.

4. Rumus Jumlah dan Hasil Kali Akar Persamaan Kuadrat

Jika 	 dan  	 adalah akar-akar persamaan kuadrat  + + = 0,
maka diperoleh rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya sebagai berikut :

	 +	 = dan 	 . =
5. Menyusun Persamaan Kuadrat

a. Menyusun Persamaan Kuadrat yang Akar-akarnya diketahui 

Setelah kita mempelajari cara mencari akar-akar dari persamaan 

kuadrat, selanjutnya kita akan mempelajari proses kebalikannya, yaitu 

bagaimana menyusun suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya 

diketahui. Jika 	 dan  	 adalah akar-akar persamaan kuadrat +
+ = 0,maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat 

dilakukan dengan dua cara yakni; Pertama, Perkalian faktor, Kedua 

Menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan.

b. Menyusun Persamaan Kuadrat yang Akar-akarnya Mempunyai Hubungan 

dengan Akar-akar Persamaan Kuadrat

Jika suatu persamaan kuadrat akar-akarnya mempunyai hubungan 

dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, maka persamaan kuadrat 

tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil 

kali akar-akarnya.
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Jika  	dan merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang 

dicari, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah 

dan hasil kali akar-akarnya digunakan rumus sebagai berikut;

− ( + ) + = 0
Untuk lebih memahami cara menyusun persamaan kuadrat

menggunakan rumus jumlah dan hasil kali.

G. Rumus Cepat

1. Pengertian rumus cepat

Rumus cepat sering disebut dengan “smart solution” yakni suatu rumus 

khusus yang diperoleh dengan cara berpikir kreatif sehingga soal-soal dapat 

diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rumus cepat 

merupakan bagian dari metode mathmagic, metode mathmagic adalah metode 

pembelajaran matematika yang menitik beratkan pada pemahaman siswa akan 

konsep dasar matematika yang benar.30 Dalam proses pembelajarannya, 

rumus cepat akan meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, sehingga mereka 

akan mampu dan berani untuk mengerjakan soal dan mencoba untuk 

menyelesaikannya. prosedur penyelesaian matematika adalah suatu langkah-

langkah dimana siswa secara bertahap akan bekerja dalam menguraikan tahap 

demi tahap sampai terselesainya soal matematika.31 Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Setyono menyatakan bahwa mahtmagic adalah suatu pendekatan 

                                                          
30 Irawan,  febriyanti, “Efektifitas Mathmagic Dalam Peningkatan Hasil Belajar Matematika”. 

Jurnal Formatif, 6(1): 85-92,2016 ISSN: 2088-351x, h. 88.
31Ibid. h.88.
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dengan cara pandang baru terhadap matematika, terutama dalam cara 

penyampaian materi.32 Materi disajikan dengan konsep penurunan rumus 

matematika, dan langkah-langkah menyelesaikan soal dengan pengerjaan 

hitungan dasar matematika serta  menyelesaikan soal dengan cara yang lebih 

sederhana dan praktis dengan catatan mengetahui aturan penggunaan rumus 

cepat.

Rumus cepat berbeda dengan rumus biasa, ketika  mengerjakan soal 

dengan menggunakan rumus biasa, waktu yang digunakan sekitar 5-10 menit,

tetapi berbeda dengan menggunakan rumus cepat, satu soal matematika dapat 

dikerjakan dalam waktu yang singkat. Untuk itulah peneliti mengembangkan

materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat, yakni mengembangkan 

rumus cepat yang didasari dengan aturan-aturan konsep dasar persamaan 

kuadrat adapun langkah-langkah penurunan persamaan kuadrat baru adalah 

sebagai berikut :33

a. Menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat awal.

b. Menenukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.

c. Menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru.

d. Menyusun persamaan kuadrat baru.

                                                          
32Ariesandi Setiyono, Mathmagics cara jenius belajar matematika (Jakarta: Kompas 

Gramedia,2005), h.8.
33 Bahan dan Belajar” (on-line), tersedia di : https://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/ (27 
januari 2017).
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Dari beberapa uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan

rumus cepat persamaan kuadrat dalam penelitian pengembangan ini ialah 

siswa mengetahui aturan penggunaan rumus cepat serta konsep dasar 

matematika yang benar dan tidak menyalahi aturan atau konsep matematika, 

tujuan penelitian ini yakni siswa mampu berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

soal matematika dengan mudah, benar, dan praktis.

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori

yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan di atas, selanjutnya dapat disusun 

kerangka berpikir untuk memperoleh jawaban sementara atas permasalahan yang 

akan diteliti. Kerangka pemikiran tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk alur 

sebagai berikut:
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Gambar 2.3
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Berdasarkan gambar 2.3 kerangka berpikir di atas, sebelum bahan ajar 

matematika ini dikembangkan, hal utama yang diperhatikan adalah mengkaji materi 

yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan saat ini. Dalam 

menetapkan materi, materi persamaan kuadrat yang dipilih dalam mengembangkan 

bahan ajar persamaan kuadrat ini. Karena materi persamaan kuadrat merupakan 

materi yang cukup menarik dan dapat diselesaikan menggunakan cara cepat guna 

untuk meyakinkan jawaban yang dipilih oleh siswa. Pengembangan bahan ajar ini 

berpedoman dari desain penelitian pengembangan Brog and Gall yang terdiri dari 

tujuh langkah. Tahapan desain dari penelitian ini, membutuhkan bahan ajar yang 

diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung.  Setelah bahan ajar selesai dibuat langkah selanjutnya divalidasi oleh

kepada tim ahli yang terdiri dai ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa.

Setelah bahan ajar divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, maka 

dapat diketahui kelemahan dari bahan ajar tersebut. Kelemahan tersebut kemudian 

diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Bahan ajar tersebut 

selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji coba, apabila 

tanggapan siswa mengatakan bahwa bahan ajar telah mudah, menarik, dan layak, 

maka dapat dikatakan bahwa bahan telah selesai dikembangkan sehingga 

menghasilkan produk akhir berupa bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan 

rumus cepat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Research and Development adalah metode 

penelitian yang dihasilkan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut.1 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk mengkaji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan bahan ajar berupa modul pada 

mata pelajaran matematika materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMA Negeri 8 

Bandar Lampung Semester II tahun ajaran 2016/2017.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.2 Secara umum metode 

penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

                                                          
1  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)

(Bandung: Alfabeta,2011), h.297.
2 Sudaryono, Gaguk Margono, Wardani Rahayu, pengembangan instrumen penelitian 

pendidikan  (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h.29.
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tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian 

pengembangan Brog and Gall, yaitu;

Suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan 
produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya 
dikenal sebagai siklus Research and Development, yang terdiri dari: 
pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, 
mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian pada produk yang 
telah dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut 
berdasarkan hasil uji coba bahwa temuan dari kegiatan pengembangan yang 
dilakukan mempunyai obyektivitas.3

Model ini memiliki pengembangan, langkah-langkah pengembangan yang 

sesuai dengan penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang 

menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa 

uji ahli seperti uji materi, uji desain, dan uji coba produk dilapangan untuk 

menguji kemenarikan suatu produk.

Gambar 3.14 Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development 
(R&D)

                                                          
3 Brog and Gall, Education research: An Introduction, Longman Edisi 2, McKayUniversity of 

Wisconsin-Madison, New York,1983, h. 30, dikutip dari Yosi Vera Nicha, “Pengembangan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Teorema Phythagoras” (Skripsi :IAIN 
Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016), h.42.

4 Sugiyono, Op.Cit. h.298.
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Menurut Brog and Gall yang dikutip oleh Sutopo (2009), 10 langkah tahapan 

model pengembangan Brog and Gall disederhanakan menjadi 7 langkah utama 

yaitu disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan.5 Ketujuh langkah 

penelitian sesuai yang disarankan oleh Brog and Gall yang dikutip oleh Sutopo 

(2009),  yaitu:

                                                          
5 A. A. Gde. Ekayana, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Mikrokontroler Berbasis 

Advance Virtual Risc (AVR) dalam Mata Pelajaran Teknik Mikrokontroler”. E-jurnal Program 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa, Vol. 3 (Universitas Pendidikan Ganesha, 2013), h.4
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Gambar 3.2 Tahapan Pengembangan Penelitian
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C. Prosedur Penelitian

Pengembangan produk yang dilaksanakan pada penelitian ini hanya sampai 

pada tahap menghasilkan produk akhir. Pengembangan bahan ajar materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat tidak dilakukan sampai tahap uji 

pemakaian dan produk masal dari produk yang dihasilkan karena peneliti hanya 

melihat keayakan, kemenarikan, dan kemudahan produk berdasarkan penilaian 

validator, guru matematika dan penelitian siswa. Untuk sampai pada tahap uji 

coba pemakaian dan produksi masal produk, dapat dilakukan pada peneliti 

selanjutnya. 

1. Potensi dan Masalah

Kegiatan awal yang dilakukan pengembangan terhadap bahan ajar ini 

adalah analiais kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan guna melihat 

kemampuan awal siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung dalam 

menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan benar, kemudian menganalisis 

permasalahan. Proses yang dilakukan penelitian ini adalah menganalisis 

litelatur yang terkait dengan pengembangan bahan ajar materi persamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat, melakuan pre test untuk mengukur 

kemampuan awal siswa, dan wawancara dengan guru bertujuan untuk 

mengetahui masalah atau hambatan yang dihadapi di lapangan sehubungan 

dengan pembelajaran matematika.
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2. Mengumpulkan Informasi

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut.

3. Desain Produk

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya penulis membuat produk 

awal media pembelajaran (modul) dengan pokok bahasan persamaan kuadrat

yang menarik dan mudah, sehingga dapat bermanfaat bagi guru dan siswa 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada perancangan media 

pembelajaran modul matematika pokok bahasan persamaan kuadrat

menggunakan beberapa sumber buku, dan web sebagai panduan materi. 

sumber yang mengacu pada materi yang digunakan, kompetensi dasar, standar 

kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kegiatan 

dengan menggunakan bahan ajar berupa modul.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini media pembelajaran modul matematika 

pokok bahasan persamaan kuadrat layak digunakan atau tidak. Validasi ini 

dikatakan sebagai validasi rasional, karena validasi ini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Uji validasi 

desain terdiri dari tiga tahap, yaitu:



44

a. Uji ahli materi

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kelayakan dari segi materi 

yaitu materi persamaan kuadrat serta kesesuaian  materi dengan kurikulum 

(standar isi) serta kesesuaian modul. Uji ahli materi yang dipilih adalah 

orang yang kompeten dalam bidang matematika yang terdiri dari dua

orang dosen, baik dosen luar maupun dosen UIN Raden Intan Lampung.

dan satu orang guru matematika SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Ahli 

materi menguji aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan kelayakan 

rumus cepat persamaan kuadrat.

b. Uji ahli media

Uji ahli media bertujuan untuk mengkaji aspek kegrafikan pada bahan 

ajar berupa modul. Uji ahli media dilakukan oleh dua orang dosen baik 

dosen luar maupun dosen UIN Raden Intan Lampung. Pengujian ini 

dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji coba terhadap ahli materi dan 

melakukan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh ahli materi.

c. Uji ahli bahasa

Uji ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar minimal 

yang diterapkan dalam penyusunan bahan ajar berupa modul untuk 

mengetahui kemenarikan serta keefektifan bahan ajar berupa modul dalam 

proses pembelajaran. Uji ahli bahasa dilakukan oleh satu orang dosen UIN

Raden Intan Lampung dan satu guru bahasa SMA Negeri 8 Bandar
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Lampung yang merupakan ahli dalam bahasa. Ahli bahasa mengkaji pada 

aspek kebahasaan dan kesesuaian bahan ajar berupa modul.

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk di validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

bahasa, maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari media 

pembelajaran tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Apabila perubahan-perubahan 

yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru tersebut sangat besar dan 

mendasar, evaluasi formatif yang kedua perlu dilakukan. Akan tetapi, apabila 

perubahan itu tidak terlalu besar dan tidak mendasar, produk baru itu siap 

dipakai dilapangan sebenarnya.

6. Uji Coba Produk

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi kelayakan bahan ajar berupa modul materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat sebagai bahan ajar. Untuk uji coba produk dilakukan 

dengan dua cara uji coba kelompok kecil dan uji coba Lapangan.

a. Uji Kelompok Kecil

Pada tahap ini, Uji coba dilakukan untuk mengetahui respon siswa dan 

dapat memberikan penilaian terhadap kualitas terhadap produk yang 
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dikembangkan. Uji coba dilakukan pada 10-15 siswa yang dapat mewakili 

populasi target.6

b. Uji coba lapangan

Uji coba lapangan merupakan tahap terakhir dari evaluasi formatif 

yang perlu dilakukan. Pada tahap ini tentunya media yang dikembanngkan 

atau dibuat sudah mendekati sempurna setelah melalui tahap pertama 

tersebut. Pada uji lapangan sekitar 30-40 lebih siswa dengan berbagai 

karakteristik, sesuai dengan karakteristik populasi sasaran.7 Pada 

penelitian ini uji coba lapangan dilakukan oleh 40 siswa SMA Negeri 8

Bandar Lampung kelas X Semester II.

7. Revisi Produk

Dari uji coba produk, apabila respon siswa mengatakan produk ini layak 

dan menarik, maka dapat dikatakan produk ini telah selesai dikembangkan 

sehingga menyelesaikan produk akhir. Apabila produk belum sempurna maka 

hasil dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan dan menyempurnakan modul

yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan 

di SMA /MA.

                                                          
6Arief S. Sadiman, et.Al. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya  (Jakarta: Raja  Pers,  2012), h. 184.
7Ibid.  h. 185.
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D. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian (R&D), peneliti menggunakan dua jenis data 

yang dikumpulkan, yaitu :

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang diolah dengan perumusan angka. Data 

kuantitatif diperoleh dari skor angket penilaian validator dan penilaian siswa.

2. Data kualitatif

Data Kualitatif yaitu data yang berupa deskripsi dalam bentuk kalimat. 

Data kualitatif ini berupa kritik dan saran validator terhadap produk yang 

dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan uji coba produk.

E. Validator Penelitian

Tim validator (penilaian) kelayakan instrument dan produk (prototype)

dalam penilaian ini adalah ahli materi, ahli media, ahli bahasa yang berada 

dilingkungan UIN Raden Intan Lampung dan praktisi di tempat lainnya. Validasi 

bertujuan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan instrumen dan produk 

yang dikembangkan.

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung, perpustakaan 

sekolah sebagai tempat observasi pada semester genap tahun 2016/2017

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembar validasi, lembar 

angket dan pedoman wawancara.
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1. Lembar Validasi

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul dan 

instrument yang telah dirancang valid atau tidak. Lembar validasi pada 

penelitian ini adalah lembar validasi bahan ajar atau modul. Lembar validasi 

bahan ajar kerja berisi aspek-aspek yang telah dirumuskan pada aspek 

penilaian bahan ajar. Lembar validasi pada penelitian ini terdiri 2 macam 

yaitu :

a. Lembar validasi bahan ajar

Lembar validasi bahan ajar berisi aspek-aspek yang telah dirumuskan. 

Termasuk juga desain dan juga tata bahasa dalam bahan ajar materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. Masing-masing aspek 

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini diisi 

oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa.

b. Lembar validasi wawancara dengan siswa

Lembar validasi wawancara dengan siswa bertujuan untuk mengetahui 

apakah pedoman wawancara dengan siswa yang telah dirancang valid atau 

tidak.

2. Angket

Angket yang disusun untuk meminta tanggapan siswa tentang penggunaan 

bahan ajar yang dihasilkan. Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon 

siswa tentang kemenarikan dan kemudahan pada bahan ajar materi persamaan 
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kuadrat berbantuan rumus cepat. Angket diberikan setelah proses 

pembelajaran berlangsung.

3. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara, semacam dialog atau tanya jawab antara 

pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban 

yang di kehendaki.8 Wawancara digunakan untuk mengetahui praktikalitas 

penggunaan bahan ajar di kelas. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan validator dan siswa. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui respon siswa sesudah bahan ajar digunakan. Wawancara dengan 

siswa menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat.

H. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Wawancara dan angket.

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.9

Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data awal dalam penelitian 

                                                          
8 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.141.
9  Sugiyono, Op.Cit.h.193-194.
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dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk 

mengembangkan modul materi persamaan kuadrat berbantuan rumus 

cepat.

b. Angket (Kuisioner)

Angket dalam bentuk kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dalam responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.10 Angket 

digunakan pada saat evaluasi dan uji coba modul. Evaluasi modul materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat dilakukan oleh validator ahli

materi, validator ahli media dan validator ahli bahasa. Sedangkan uji coba 

modul materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat memberikan 

angket siswa.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang 

berupa modul materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. Data yang 

diperoleh melalui instrumen uji coba dianalisis dengan menggunakan statistik

diskriptif kualitatif. Analisis ini dimaksud untuk menggambarkan karakteristik 

data pada masing-masing variabel.

                                                          
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta : Rineka 

Cipta 2013). h. 194
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Instrument yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian 

total dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus menghitung skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :11

̅ =∑
Dengan : 

= ℎ		 × 4
Keterangan : ̅  = rata-rata akhir

= nilai uji operasional angket tiap siswa

  = banyaknya siswa yang mengisi angket 

Langkah selanjutnya angket validasi ahli terkait kegrafikan, penyajian, 

kesesuaian isi, kebahasaan dan kesesuaian modul memiliki 4 pilihan jawaban 

sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor 

berbeda yang mengartikan tingkat validasi modul materi persamaan kuadrat

berbantuan rumus cepat. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat 

dalam table 3.1.12

                                                          
11 Anggraini Rully, “Pengembangan Bahan Ajar Materi Trigonometri Berbantuan Software 

iMindMap di SMAN 2 Negeri Katon Pesawaran pada Semester II” (Skripsi :IAIN Raden Intan 
Lampung, Bandar Lampung, 2016), h.72

12 Lucky Chandra, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Fisika Materi Tekanan 
Mencangkup Ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotor Sesuai Kurikulum 2013 untuk Siswa 
SMP/MTs” Jurnal. (Malang: Universitas Islam Negeri,2014), h. 5.
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Table 3.1 
Skor Penilaian Validasi Ahli 

Skor Pilihan jawaban Kelayakan
4 Sangat Baik
3 Baik
2 Kurang Baik
1 Tidak Baik

Sumber Data : Lucky Chandra

Hasil dari skor penilaian dari masing-masing validator ahli media, ahli 

materi dan ahli bahasa tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan 

dikonversikan ke pernyataan untuk menentukan kevalidan dan kelayakan 

modul materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. Penkonversian skor 

menjadi pertanyaan penilaian ini dapat dilihat dalam table 3.2.13

Tabel 3.2
Kriteria Validasi Ahli

Skor Kualitas Kriteria Kelayakan Keterangan

3,26 < ̅ ≤ 4,00 Valid/ Layak Digunakan Tidak Revisi2,51 < ̅ ≤ 3,26 Cukup Valid / Layak digunakan Revisi Sebagian

1,76 < ̅ ≤ 2,51 Kurang Valid / Layak 
Digunakan

Revisi Sebagian &
Pengkajian Ulang Materi1,00 < ̅ ≤ 1,76 Tidak Valid / Layak Digunakan Revisi Total

Sumber Data : Lucky Chandra

Sedangkan angket respon siswa terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing jawaban memiliki 

                                                          
13 Ibid. h. 5.
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skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. 

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam table 3.3. 14

Tabel 3.3
Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban

Skor Pilihan jawaban kemenarikan
4 Sangat Setuju
3 Setuju
2 Tidak Setuju
1 Sangat Kurang Setuju

Sumber Data : Rinaldi Indra Santoso

Hasil dari skor penilaian dari masing-masing siswa tersebut kemudian 

dicari rata-rata dan dikonversikan kepertanyaan untuk menentukan 

kemenarikan dan kemudahan modul materi persamaan kuadrat berbantuan 

rumus cepat. Penkonversian skor menjadi pertanyaan penilaian ini dapat 

dilihat dalam table 3.4. 15

Table 3.4
Kriteria untuk Uji Kemenarikan dan Kemudahan

Skor Kualitas
Pertanyaan Kualitas Aspek kemenarikan dan 

Kemudahan3,26 < ̅ ≤ 4,00 Sangat Menarik / Sangat Mudah Digunakan2,51 < ̅ ≤ 3,26 Menarik / Mudah Digunakan1,76 < ̅ ≤ 2,51 Kurang Menarik / Sulit Digunakan1,00 < ̅ ≤ 1,76 Sangat Kurang Menarik / Sangat Sulit Digunakan
Diadaptasi dari : Ana Kurnia Sari

                                                          
14 Rinaldi Indra Santoso, Ciptono, Triatmanto, “Pengembangan Modul Berbasis WEB Materi 

Protozoa Sebagai Alternatif Bahan Ajar Siswa Kelas X SMA di Negeri 1 Sewon”. Jurnal Pendidikan 
Biologi, Vol. 5 No. 4 ( Universitas Negeri Yogyakarta , 2016), h. 3.

15  Ana Kurnia Sari, Chandra Ertikanto, Wayan Suana, “ Pengembangan  LKS  
Memanfaatkan Laboratorium Virtual  pada Materi Optik Fisis dengan Pendekatan Saintifik”, Jurnal 
Pembelajaran Fisika Vol.3, No.2 (Universitas Lampung, 2015), h. 5.



54

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan bahan ajar materi persamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian 

sebagai berikut:

1. Potensi dan masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

wawancara guru mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung, memberikan lembar soal (pre test) untuk mengukur pengetahuan 

awal siswa, dan observasi terhadap beberapa sumber belajar yang di pakai di 

SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Hasil wawancara dan observasi adalah 

sebagai berikut:

a. Bahan ajar yang digunakan di sekolah menggunakan buku paket, namun 

belum menggunakan bahan ajar berupa modul yang di dalamnya terdapat 

pembahasan soal-soal ujian baik dari ujian sekolah, ujian nasional, dan 

ujian masuk perguruan tinggi serta siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal yang ada didalam buku paket.

b. Siswa yang dapat mengerjakan soal pre tes rata-rata 14,06%, hal ini 

karena kurangnya pemahaman konsep menyusun persamaan kuadrat baru 

serta siswa yang sulit mengatur waktu saat mengerjakan soal.
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c. Bahan ajar yang dikembangkan adalah materi pada bab persamaan kuadrat 

kelas X SMA/MA.

2. Pengembangan produk awal

Dalam proses pengembangan produk ini, peneliti mengumpulkan 

informasi berupa teori pendukung untuk produk yang akan dibuat. Peneliti 

mengumpulkan beberapa bahan ajar yang digunakan di sekolah baik berupa 

silabus pembelajaran matematika SMA/MA, buku paket, buku sekolah 

elektronik (BSE), buku bank soal ujian nasional dan ujian masuk perguruan 

tinggi, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. 

3. Desain produk

Tahap ini merupakan tahap dimana objek bahan ajar dibuat. Pada proses 

ini, peneliti tidak serta merta merubah isi materi yang ada. Namun peneliti 

mengutamakan konsep dasar persamaan kuadrat serta menambahkan rumus 

cepat yang diperoleh dari konsep dasar dan penurunannya. Kemudian modul 

di desain lebih menarik dengan memperhatikan standar kelayakan isi, standar 

kelayakan penyajian, dan standar kelayakan kebahasaan.

a. Standar Kelayakan Isi

Standar kelayakan isi terdiri dari kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, kemutakhiran 

materi, serta mendorong keingintahuan siswa. Standar kompetensi pada 

materi ini adalah memecahkan masalah berkaitan dengan sistem 

persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat. Sedangkan kompetensi 
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dasar pada materi ini ada dua yaitu menentukan himpunan penyelesaian 

persamaan dan pertidaksamaan kuadrat serta menerapkan persamaan dan 

pertidaksamaan kuadrat. SK dan KD tersebut yang menjadi acuan dalam 

mengembangkan bahan ajar.

b. Kelayakan Penyajian Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan berupa modul matematika materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat sebagai sumber belajar yang 

disajikan dengan memperhatikan teknik penyajian yaitu: keruntutan 

konsep, pembangkit motivasi awal bab, melibatkan peserta didik, 

ketertautan antar bab/sub bab/alenia serta kesesuaian karakteristik mata 

pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Tampilan dalam modul.
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Menggunakan cara normal Menggunakan rumus cepat

Gambar 4.2 Penyelesaian soal menggunakan rumus cepat.

Modul persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat ini menggunakan 

ukuran kertas b5; skala space 1,5; font 12 pt; dan jenis huruf Times New 

Roman (Headings CS), Bodoni MT, Snap IT, Chiller, Comic Sans MS, Gill 

Sans Ultra Bold, Clarendon Bkk BT, Lucida Calligraphy, Adobe Gothic Std B, 

Bauhaus 93. Modul materi persamaan kuadrat ini terdiri dari 120 lembar, 

yaitu lampiran depan (cover, kata pengantar, daftar isi, kata kunci, peta 

konsep dalam bentuk mindmap), kemudian untuk isi modul terdiri dari empat 

kegiatan belajar yang tiap kegiatan belajarnya terdiri dari (materi, contoh soal,

rangkuman, latihan, tes formatif dan refleksi), di akhir kegiatan mempunyai 

pembahasan soal-soal ujian baik ujian nasional dan ujian masuk perguruan 

tinggi (SBMPTN dan UM-PTAIN), serta lampiran belakang (kunci jawaban, 

glosarium, indeks, dan daftar pustaka).
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c. Standar kelayakan kebahasaan

Standar kelayakan bahasa terdiri dari ketetapan struktur kalimat, 

keefektifan kalimat, dan kebakuan istilah. Keteptan struktur kalimat 

merupakan kalimat yang dipakai mewakili isi pesan dan informasi yang 

ingin disampaikan dengan tetap mengikuti tata kalimat bahasa Indonesia. 

Keefektifan kalimat merupakan kalimat yang dipakai sederhana dan 

langsung kesasaran. Serta kebakuan istilah merupakan istilah yang 

digunakan sesuai kamus besar bahasa Indonesia dan istilah teknis yang 

telah baku digunakan dalam TIK. Padanan istilah teknis yang masih cukup 

asing diberi penjelasan pada glosarium.

4. Validasi Desain

Validasi desain pengembangan modul materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat di uji oleh 7 ahli, yang terdiri dari 3 ahli materi, 2 ahli 

media, dan 2 ahli bahasa. Kriteria dalam penentuan subyek ahli, yaitu: (1) 

Berpengalaman di bidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang 

menempuh pendidikan S2. Validasi juga dilakukan oleh 2 praktisi yaitu guru 

Matematika dan guru Bahasa SMA/Ma, dengan kriteria sebagai subyek 

praktisi adalah: (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal 

S1, (3) Merupakan guru Matematika dan guru Bahasa di SMA Negeri 8 

Bandar Lampung. Instrumen validasi menggunakan skala Likert. Adapun 

hasil validasi ahli dan validasi praktisi sebagai berikut:
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a. Hasil Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian pada masing-masing komponen penilaian yang terdiri dari 3 

aspek dan masing-masing terdapat pernyataan dari 16 pernyataan 

keseluruhan yang diisi oleh 3 ahli materi yaitu bapak Wayan Rumite, 

S.Pd.,M.Si. sebagai dosen luar (UNILA), bapak Suherman, M.Pd. sebagai 

dosen dalam (UIN Raden Intan) dan bapak Drs. Firdaus, MM. sebagai 

Guru sekolah SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Data validasi awal produk 

yang diisi oleh ahli materi disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi

No. Aspek Analisis
Validator

1 2 3

1. Kelayakan isi

∑ Skor 36 35 32
3,3 3,2 2,9̅ 3,1

Kriteria Layak

2.
Kelayakan 
Penyajian

∑ Skor 30 26 30
3 2,6 3̅ 2,9

Kriteria Layak

3.
Penilaian Rumus 

Cepat

∑ Skor 16 14 15
3,2 2,8 3̅ 3

Kriteria Layak
Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi Ahli Materi
Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi pada tabel 4.1, 

Dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,1
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dengan kriteria “Layak”. Aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-

rata sebesar 2,9 dengan kriteria “Layak” dan pada aspek penilaian rumus 

cepat persamaan kuadrat diperoleh nilai rata-rata sebesar 3 dengan kriteria 

“Layak”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi 

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat penilaian 

ahli materi tahap 1 dari masing-masing validator terhadap 3 aspek yaitu 

aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan penilaian rumus cepat 

persamaan kuadrat.

Gambar 4.3 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi.

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli materi pada tahap 1 nilai pada 

aspek penilaian rumus cepat memperoleh nilai tertinggi dan nilai terendah 

pada aspek kelayakan penyajian maka yang harus lebih banyak untuk di 

perbaiki adalah dari segi aspek kelayakan penyajian.

3.3
3 3.23.2

2.6 2.82.9 3 3

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

Kelayakan isi kelayakan penyajian Rumus cepat

validator 1

validator 2

validator 3
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi.

No. Aspek Analisis
Validator

1 2 3

1. Kelayakan isi

∑ Skor 41 42 42
3,7 3,8 3,8̅ 3,8

Kriteria Sangat Layak

2.
Kelayakan 
Penyajian

∑ Skor 35 37 38
3,5 3,7 3,8̅ 3,7

Kriteria Sangat Layak

3.
Penilaian Rumus 

Cepat

∑ Skor 20 20 20
4 4 4̅ 4

Kriteria Sangat Layak
Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 
Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat

Berdasarkan hasil validasi yang sudah dilakukan oleh ahli materi pada 

tabel 4.2 dari 3 validator yaitu 2 dosen baik dosen UNILA maupun dosen 

UIN Raden Intan Lampung, dan 1 guru matematika SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung. Dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai 

sebagai berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,8 dengan kriteria “Sangat Layak”. Aspek kelayakan penyajian diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,7 dengan kriteria “Sangat Layak” dan pada aspek 

rumus cepat persamaan kuadrat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4 dengan 

kriteria “Sangat Layak”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli 

materi disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

penilaian ahli materi dari masing-masing validator terhadap 3 aspek yaitu 
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aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan rumus cepat persamaan 

kuadrat.

Gambar 4.4 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi.

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli materi pada tahap 2 nilai rata-

rata paling tinggi adalah pada rumus cepat persamaan kuadrat, dari semua 

aspek mengalami peningkatan dan sudah masuk dalam kriteria sangat

layak maka Modul persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat sudah valid 

dan tidak dilakukan kembali perbaikan.

Gambar 4.5 Grafik Hasil Validasi Perbandingan Antara Tahap 1 dan 
Tahap 2 Oleh Ahli Materi.

Terlihat dari grafik hasil validasi perbandingan antara validasi tahap 1 

dan validasi tahap 2 terjadi perubahan yang paling tinggi pada aspek 
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rumus cepat persamaan kuadrat karena ahli materi lebih menekankan pada 

aspek rumus cepat persamaan kuadrat dan dari kelayakan isi hanya 

mengalami perubahan yang sangat kecil.

b. Hasil Validasi Ahli Media

Validasi ahli Media bertujuan untuk menguji kegrafikan dan penyajian 

pada Modul persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. Adapun ahli 

media terdiri dari 2 dosen baik dosen luar maupun dosen dalam, yakni 1 

dosen Universitas Teknokrat dengan ibu Wita Kurnia, S.Kom,M.Pd. dan 1 

dosen UIN Raden Intan Lampung dengan bapak Komarudin, M.Pd. Hasil 

analisis data validasi ahli media dapat dilihat pada tabel 4.3 Sedangkan 

form dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media.

No. Aspek Analisis
Validator

1 2

1
Kelayakan 
Kegrafikan

∑ Skor 36,5 42
2,6 3̅ 2,8

Kriteria Layak
Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi Oleh Ahli 
Media Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat. Lampiran

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media pada tabel 4.3 diperoleh 

hasil penilaian dari 2 validator terdiri dari 2 dosen baik dosen luar dan 

dosen dalam. Dari hasil validasi penilaian oleh ahli media yang terdiri dari 

1 aspek yaitu aspek kegrafikan. Pada aspek kegrafikan diperoleh nilai rata-

rata sebesar 2,8 dengan kriteria “Layak”.
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Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media 

dari masing-masing validator terhadap aspek kegrafikan.

Gambar 4.6 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media.

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli media pada tahap 1 nilai pada 

aspek kelayakan kegrafikan memperoleh nilai tertinggi oleh validator 2 

dan nilai terendah pada validator 1. Kelayakan kegrafikan ini memperoleh 

banyak kritikan oleh validator 1, baik dari segi desain modul, warna

modul, cover, dan tata letak modul. Setelah diperbaiki dari validator 1 lalu 

diserahkan ke validator 2 yakni yang diperbaiki dari segi penulisan dan 

kesesuaian tata letak. 

Tabel 4.4 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media.

No. Aspek Analisis
Validator

1 2

1
Kelayakan 
Kegrafikan

∑ Skor 54 48
3,9 3,4

3,6
Kriteria Sangat Layak

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi Oleh Ahli 
Media Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat, 

2.6
3

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Validator 1
Validator 2

Kelayakan Kegrafikan
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Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media pada tabel 4.2 diperoleh 

hasil penilaian dari 2 validator yaitu 1 dosen luar dari Universitas 

Teknokrat dan 1 dosen dalam UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil 

validasi penilaian oleh ahli media yang terdiri dari 1 aspek yaitu aspek 

kelayakan kegrafikan. Pada aspek kegrafikan diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,6 dengan kriteria “Sangat Layak”.

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media 

dari masing-masing validator terhadap aspek kegrafikan dan aspek 

penyajian.

Gambar 4.7 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media.

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli media pada tahap 2 nilai 

tertinggi dei peroleh dari validator 1 dan nilai terendah diperoleh dari 

validator 2. Dari aspek kelayakan kegrafikan mengalami peningkatan yang 

cukup baik dan sudah masuk dalam kriteria sangat layak maka modul 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat sudah valid dan tidak 

dilakukan kembali perbaikan.
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Gambar 4.8 Grafik Hasil Validasi perbandinagan antara tahap 1 dan tahap 
2 Oleh Ahli Media.

Terlihat dari grafik hasil validasi perbandingan antara validasi tahap 1 

dan validasi tahap 2 terjadi perubahan yang cukup tinggi dari nilai rata-

rata pada aspek kelayakan kegrafikan.

c. Hasil Validasi Ahli Bahasa

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk menguji kebahasaan pada Modul 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat. Adapun ahli bahasa terdiri 

dari 2 validator yakni 1 dosen UIN Raden Intan Lampung dengan bapak 

Untung Nopriyansyah, M.Pd. dan 1 Guru SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

dengan ibu Yuniar, S.Pd. Hasil analisis data validasi ahli bahasa dapat 

dilihat pada tabel 4.5. Sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Bahasa.

No. Aspek Analisis
Validator

1 2

1 Kebahasaan

∑ Skor 25 27
2,8 3

2,9
Kriteria Layak

Sumber Data: Diolah Dari Hasil Angket Penilaian Validasi Oleh Ahli 
Bahasa pada Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat.
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Berdasarkan hasil validasi oleh ahli bahasa pada tabel 4.2 diperoleh 

hasil penilaian dari 2 validator yaitu 1 dosen UIN Raden Intan Lampung 

dan 1 guru di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Dari hasil validasi 

penilaian oleh ahli bahasa yang terdiri dari 1 aspek yaitu aspek 

kebahasaan. Pada aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,9

dengan kriteria “Layak”.

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli bahasa 

dari masing-masing validator terhadap aspek kebahasaan.

Gambar 4.9 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Bahasa

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli bahasa pada tahap 1 nilai pada 

aspek kebahasaan memperoleh kriteria sangat memuaskan namun masih 

perlu dilakukan perbaikan untuk lebih sempurnanya pada Modul materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat dari segi bahasa yang 

disajikan.
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Tabel 4.6 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Bahasa.

No. Aspek Analisis
Validator

1 2

1 Kebahasaan

∑ Skor 28 34
3.1 3.8

3.4
Kriteria Sangat Layak

Sumber Data: Diolah Dari Hasil Angket Penilaian Validasi Oleh Ahli 
Bahasa pada Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat.

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli bahasa pada tabel 4.6 diperoleh 

hasil penilaian dari 2 validator yakni Guru SMA N 8 Bandar Lampung 

dan Dosen UIN. Dari hasil validasi penilaian oleh ahli bahasa yang terdiri 

dari 1 aspek yaitu aspek kebahasaan. Pada aspek kebahasaan diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,4 dengan kriteria “Sangat Layak”.

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media 

dari masing-masing validator terhadap aspek kebahasaan.

Gambar 4.10 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Bahasa.

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli bahasa pada tahap 2 nilai pada 

aspek kebahasaan memperoleh kriteria sangat memuaskan dari kedua 

validator ahli bahasa sudah tidak perlu dilakukan revisi kembali.
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Validasi Perbandingan Antara Tahap 1 dan 
Tahap 2 Oleh Ahli Bahasa.

Terlihat dari grafik hasil validasi perbandingan antara validasi tahap 1 

dan validasi tahap 2 terjadi perubahan yang cukup tinggi. kedua validator 

memberikan nilai yang sangat baik dari aspek kebahasaan.

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media,

dan ahli bahasa serta guru Matematika SMA/MA Kelas X, peneliti melakukan 

revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan masukan-

masukan ahli tersebut. Saran/masukan untuk perbaikan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

a. Ahli Materi

Tabel: 4.7 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi.

No Aspek
Saran / masukan untuk 

perbaikan
Hasil Perbaikan

1
Kelayakan

Isi

a. Materi desesuaikan antara 
contoh soal dan 
pertanyaan.

b. Setiap rumus tambahkan 
deskripsi penurunan 
rumus.

a. Materi di dalam modul sudah 
disesuaikan dengan contoh 
soal dan pertanyaan

b. Setiap rumus persamaan 
kuadrat ada deskripsi 
penurunannya.
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c. Sesuaikan latihan soal 
dengan kalimat pertnyaan 
di dalam soal (ubahlah dan 
sederhanakan).

d. Perbaiki penulisan symbol 
matematika.

c. Kalimat di setiap soal sudah 
disesuaikan (ubahlah dan 
sederhanakan).

d. Penulisan symbol sudah 
diperbaiki dengan benar.

2 Kelayakan 
penyajian

a. Sesuaikan kalimat 
pertanyaan yang ada di 
soal.

b. Tambahkan glosarium.

a. Kalimat pertanyaan sudah 
disesuaikan disoal. 

b. Glosarium sudah di 
tambahkan.

3 Rumus 
cepat 
persamaan 
kadrat

a. Perbaiki soal dan 
pembahasan ujian nasional 
dan ujian masuk perugruan 
tinggi yang dapat 
diselesaikan dengan rumus 
cepat.

b. Perbaiki sifat-sifat rumus 
cepat persamaan kuadrat 
dan turunkan sesuai 
konsep dasar persamaan 
kuadrat.

c. Perbaiki Indikator

a. Contoh soal ujian nasional 
dan ujian masuk perguruan 
tinggi sudah di perbaiki dan 
sesuai.

b. Penurunan sifat-sifat 
persamaan kuadrat sudah 
disesuaikan berdasarkan 
konsep-konsep dasar 
persamaan kuadrat.

c. Indikator sudah diperbaiki 
dan sudah disesuaikan

Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli materi digunakan 

sebagai perbaikan modul persamaan kadrat berbantuan rumus cepat.  

Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.12 Perbaikan pada contoh soal dan pertanyaan.
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Alasan revisi pada gambar diatas adalah, karena permasalahan yang 

disajikan tidak sesuai dengan pertanyaan, di dalam contoh soal tersebut tidak 

adanya penjelasan tentang persamaan kuadrat rasional sehingga pertanyaan 

yang disajikan tidak sesuai. Validator menyarankan untuk menambah contoh 

soal persamaan kuadrat rasional sehingga siswa akan lebih paham.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.13 Perbaikan kalimat pada pertanyaan soal.

Kalimat pertanyaan di atas tidak sesuai dengan soal yang disajikan, karena 

di dalam soal-soal tersebut tidak seluruhnya dapat di ubah melainkan ada juga 

yang dapat disederhanakan, Sehingga saran dari ahli materi untuk lebih 

dispesifikan agar siswa mudah memahami pertanyaan pada latihan soal.
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Sebelum revisi Sesudah revisi

Tidak ada glosarium

Gambar 4.14 perbaikan glosarium.

Glosarium pada produk awal belum ada, setelah revisi oleh ahli materi 

ditambahkan glosarium. Glosarium berisi istilah-istilah penting persamaan 

kuadrat dalam bentuk teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, dan ditulis 

alfabetis. Maka ahli materi menyarankan untuk menambahkan glosarium di 

dalam modu yang sesuai dengan materi.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.15 Penurunan rumus abc berdasarkan konsep dasar.
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Pada gambar di atas adalah penurunan rumus , awalnya penyajian 

modul belum ada deskripsi untuk rumus persamaan kuadrat sehingga ahli 

materi menyarankan untuk menambahkan deskripsi rumus tersebut, guna agar 

siswa mengetahui konsep dasar persamaan kuadrat serta penggunaannya.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.16 Perbaikan jawaban pada soal sbmptn yang
menggunakan rumus cepat.

Rumus cepat persamaan kuadrat pada soal sbmptn 2016 pada bagian awal 

penyelesaian belum begitu jelas dan masih membingungkan siswa, maka 

validator menyarankan untuk di perjelas lagi pada proses penjabarannya.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.17 Sifat-sifat rumus cepat persamaan kuadrat.
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Di bab selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat persamaan kuadrat pada 

bagian selisih, pada modul sebelum revisi sifat-sifat persamaan kuadrat belum 

begitu pasti penurunannya dan masih sangat abstrak penurunannya, saran dari 

ahli materi 1 bahwa harus dicari lagi referensi yang jelas dan diperbaiki 

penurunannya sesuai dengan konsep dasar matematika.

Sebelum Revisi Sesudah Revisi

Gambar 4.18 Perbaikan pada Indikator

Penyesuaian indikator pencapaian kopetensi harus sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran maka harus dilakukan revisi, validator menyarankan bahwa 

kegiatan pembelajaan harus disesuaikan dengan indikator untuk pencapaian 

proses kegiatan belajar. 

b. Ahli Media

Tabel: 4.8 Saran Perbaikan validasi ahli media.

No Aspek
Saran/masukan untuk 

perbaikan
Hasil Perbaikan

1 Kelayakan 
kegrafikan

a. Warna pada sampul 
kurang cerah dan 
kurang menarik.

b. Pola dan tata letak yang 

a. Warna pada sampul sudah 
diubah menjadi lebih 
cerah dan menarik.

b. Pola dan tata letak yang di
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ditampilkan tidak 
konsisten dan terlalu 
rapat.

c. Kesesuaian modul 
dengan standar ISO.

tampilkan sudah konsisten
dan sudah tidak terlalu 
rapat.

c. Kesesuaian modul dengan 
standar ISO sudah 
disesuaikan.

d. Penekanan judul dan 
penomoran tidak 
menonjol.

e. Perbaiki penulisan 
profil penulis pada 
cover belakang.

d. Penekanan judul dan 
penomoran sudah 
disesuaikan.

e. Penulisan profil penulis 
pada cover belakang 
sudah diperbaiki.

Hasil perbaikan sampul depan dan sampul belakang, pola tata letak yang 

ditampilkan, kesesuaian modul dengan standar ISO, kesesuaian dengan 

indikator, kesesuaian penomoran pada kegiatan belajar, dan penulisan cover 

belakang yang tidak tepat. 

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.19 Tata letak dan warna pada cover depan dan belakang.

Perbaikan sampul pada modul dilakukan karena tata letak cover, warna 

cover dan tampilan cover yang kurang menarik, sehingga dilakukan perbaikan 

agar lebih rapih tampilannya dan warna lebih sesuai sehingga dapat lebih 

menarik perhatian siswa dalam belajar.
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Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.20 Tata letak, warna dan kesesuaian ukuran berdasarkan standar ISO.

Perbaikan pola tata letak, warna dan kesesuaian ukuran berdasarkan 

standar ISO pada modul sebelum direvisi yakni tampilan yang terlalu rapat, 

tampilan warna kurang mencolok, serta ukuran modul yang terlalu kecil, 

sehingga tampilan tata latak lebih diperbaiki lagi terutama pada tanpilan ruang 

dan kolom lebih diluaskan lagi, selanjutnya tampilan warna isi modul lebih 

ditonjolkan lagi agar tampilan menarik, serta ukuran modul diperbesar 

berdasarkan standar ISO yakni menggunakan ukuran B5. Maka modul akan 

lebih menarik untuk dibaca.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.21 penomoran pada kegiatan pembelajaran.
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Perbaikan dilakukan karena pemilihan warna dan tata letak gambar kurang 

jelas, tidak ada penekanan pada setiap sub bab dan penomoran sehingga perlu 

dilakukan perbaikan agar lebih rapi dan ada penegasan judul setiap sub bab 

sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.22 Penulisan cover belakang.

Penulisan cover belakang sebelum modul direvisi masih terlihat spasi 

yang tidak sesuai, serta penulisan biodata nama kampus yang belum sesuai, 

maka penulis lebih memperbaiki lagi penulisan biodata dan ukuran spasi yang 

disesuaikan agar terlihat lebih rapi dan menarik.

c. Ahli Bahasa

Tabel: 4.9 Saran Perbaikan Validasi Ahli Bahasa.

No Aspek
Saran / masukan untuk 

perbaikan
Hasil Perbaikan

1 Kebahasaan

a. Penggunaan kalimat 
belum baku dan penulisan 
belum sesuai dengan 
EYD.

a. penggunaan kalimat 
sudah baku dan sudah 
sesuai dengan EYD.

b. kalimat pertanyaan 
sudah efektif
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b. Kalimat pertanyaan yang 
tidak efektif.

c. Perhatikan tanda baca.

c. Tanda baca sudah 
diperbaiki.

Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli bahasa digunakan

sebagai perbaikan Modul. 

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.23 Kalimat yang belum baku dan belum sesuai EYD.

Alasan revisi pada gambar diatas adalah penulisan belum sesuai dengan 

EYD maka harus diperbaiki pada penulisan. Penulisan harus disesuaikan 

dengan EYD karena semua buku atau modul yang dibuat dalam penulisan 

harus sesuai dengan EYD agar mudah dimengerti dan di pahami oleh siswa 

yang membaca. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkatan jenjang 

pendidikan masing-masing.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.24 pertanyaan yang tidak efektif.
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Pada gambar di atas membahas tentang pertanyaan yang tidak efektif, 

yakni pertanyaan yang sifatnya berulang-ulang, maka validator menyarankan 

untuk memperbaiki kalimat tersebut agar kalimat terlihat mudah dipahami 

oleh siswa.

Sebelum revisi Sesudah revisi

Gambar 4.25 Penempatan tanda baca.

Alasan revisi pada gambar di atas adalah penempatan tanda baca yang 

tidak tepat pada kalimat pertanyaan seperti tanda ( ? dan ! ) maka harus 

diperbaiki dan disesuaikan dengan kalimat pertanyaan, agar siswa tidak 

bingung dalam mengerjakan soal.

6. Uji Coba Produk

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi. ahli media dan ahli 

bahasa serta telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan dengan 

uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 siswa, uji coba kelompok besar 

yang terdiri dari 34 siswa. Adapun hasil uji coba produk sebagai berikut:
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a. Uji coba kelompok kecil

Pada uji coba dilakukan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Uji coba 

produk kelompok kecil ini melibatkan 15 siswa yang dipilih secara 

heterogen berdasarkan kemampuan dikelas dan jenis kelamin kemudian 

siswa diberi angket untuk menilai kemenarikan dan kemudahan modul. 

Hasil respon siswa terhadap modul persamamaan kuadrat berbantuan 

rumus cepat ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel: 4.10 Hasil uji coba produk kelompok kecil.

No Responden Analisis Kemenarikan Kemudahan

1.
Siswa-siswi 
SMA N 8

Skor 294 440
3.3 3.3

3.3
Kriteria Sangat menarik dan sangat mudah digunakan

Sumber Data: Diolah dari Uji Coba Produk Kelompok Kecil

Berdasarkan hasil uji coba produk skala kecil pada dari tabel 4.10, 

dapat diketahui bahwa pada aspek kemenarikan dan kemudahan 

memperoleh nilai rata-rata 3.3 dengan kriteria “Sangat menarik dan sangat 

mudah digunakan”. Selain dalam bentuk tabel disajikan juga dalam bentuk 

grafik pada gambar 4.26 berikut:

Gambar 4.26 Grafik Uji Kelompok Kecil

3.3 3.3

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

siswa-siswi SMA N 8 Bandar Lampung

Kemenarikan

Kemudahan
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b. Uji coba kelompok besar

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba kelompok besar. Responden pada uji 

kelompok besar ini berjumlah 34 siswa/i SMA Negeri 8 dengan cara 

memberi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap kemenarikan 

dan kemudahan Modul. Hasil respon siswa terhadap modul persamamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel: 4.11 Uji coba produk kelompok besar

No Responden Analisis Kemenarikan Kemudahan

1.
Siswa-siswi 
SMA N 8

Skor 664 1002
3.4 3.4

3.3
Kriteria Sangat menarik dan sangat mudah digunakan

Sumber Data: Diolah dari Uji Coba Produk Kelompok Besar

Berdasarkan hasil uji coba produk skala besar pada dari tabel 4.11, 

dapat diketahui bahwa pada aspek kemenarikan dan kemudahan 

memperoleh nilai rata-rata 3.4 dengan kriteria “Sangat menarik dan sangat 

mudah digunakan”. Selain dalam bentuk tabel disajikan juga dalam bentuk 

grafik pada gambar 4.27 berikut,

Gambar 4.27 Grafik Uji Kelompok Besar
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3
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Kemenarikan
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7. Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar 

untuk mengetahui kemenarikan dan kemudahan modul materi persamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat, produk dikatakan kemenarikan dan 

kemudahaannya sangat tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. 

Selanjutnya modul dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar dan 

solusi menyelesaikan soal bagi siswa/i dan guru di SMA/MA kelas X pada 

materi Persamaan Kuadrat.

B. Pembahasan

Penelitian ini dihasilkan produk berupa bahan ajar materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat untuk siswa SMA kelas X. bahan ajar berupa modul ini 

dikembangkan menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (Borg and 

Gall). menurut Brog and Gall, penelitian pengembangan ini dapat di 

sederhanakan sesuai kebutuhan. Penelitian ini disederhanakan sampai tujuh 

langkah penelitian dan pengembangan, hal ini selain karena keterbatasan waktu 

dan biaya, yakni sesuai dengan saran Brog and Gall yang dikutip dari Sutopo.

Validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, Hasil 

penilaian pada ahli materi mencapai kriteria prestasi “Sangat Layak” yaitu dengan 

presentase rata-rata mencapai 3,8. Hasil penilaian pada ahli media mencapai 

kriteria prestasi “Sangat Layak” yaitu dengan persentase rata-rata 3,6. Selanjutnya 

validasi juga dilakukan oleh ahli bahasa, Hasil penilaian pada ahli bahasa 

mencapai kriteria prestasi “Sangat Layak” yaitu dengan presentase rata-rata 
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mencapai 3,4. Dari ketiga ahli praktisi baik ahli materi, media, dan bahasa maka 

dapat dilihat penilaian paling rendah yakni pada validasi ahli bahasa memperoleh 

skor rata-rata 3,4 tetapi masih memperoleh kriteria “Sangat Layak”.

Penelitian yang dilakukan diujicobakan melalui dua tahap yaitu uji kelompok 

kecil dan uji kelompok besar. Hasil rata-rata kemenarikan dan kemudahan bahan 

ajar yang dikembangkan yakni 3.3 untuk uji kelompok kecil dan 3,4 untuk uji 

kelompok besar, ini berarti bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan 

rumus cepat yang dikembangkan dalam kriteria interprestasi kemenarikan dan 

kemudahan yang sangat baik sebagai sumber belajar.

Setelah melakuakn uji coba peneliti memberikan lembar wawancara untuk 

mengetahui respon tentang kemenarikan dan kemudahan setelah modul materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat diberikan kepada siswa/i SMA Negeri 

8 Bandar Lampung, yakni untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat siswa 

mengenai bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat, siswa 

menjawab bahwa bahan ajar materi persamaan kuadrat ini sangat menarik, karena 

terdapat pembahasan yang menggunakan cara yang lebih praktis dan sederhana 

dalam menyelesaikan soal serta adanya soal-soal pembahasan ujian nasional, um-

ptkin dan sbmptn yang dapat diselesaikan dengan rumus cepat. Selanjutnya

tentang bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat dapat 

menarik minat belajar siswa, tanggapan siswa bahan ajar ini sangat menarik, 

dengan adanya rumus cepat siswa lebih aktif untuk bertanya karena menurut 

siswa matematika tidak serumit apa yang di pikirkan karena terdapat cara / trik 
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yang lebih sederhana dalam menyelesaikan soal-soal. selanjutnya peneliti 

menanyakan tentang penyampaian materi dalam modul matematika ini dapat 

dipahami dengan mudah dan apakah penyampaian rumus cepat yang terdapat di 

dalam modul dapat dipahami dengan mudah serta menjadi solusi dalam 

mengerjakan soal? Tanggapan siswa sangat mudah, karena materi sesuai dengan 

contoh soal yang diberikan serta penyampaian rumus cepat yang jelas dengan 

deskripsi penurunan rumus cepat yang sudah ada, serta modul ini dapat 

membantu siswa dalam mengerjakan mengerjakan soal. Selanjutnya yakni 

kelebihan dan kekurangan bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus 

cepat, menurut siswa kelebihannya adalah terdapat aturan-aturan penggunaan 

rumus cepat dan terdapat penurunan rumus cepat yang mudah dipahami. 

Kekurangannya adalah tidak semua soal dapat diselesaikan dengan menggunakan 

rumus cepat, hanya soal-soal tertentu saja yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan rumus cepat. terakhir yakni tentang kelayakan bahan ajar materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat, tanggapan siswa layak, karena 

dengan adanya rumus cepat dapat membantu siswa lebih percaya diri dalam 

menjawab soal-soal matematika dengan catatan mengetahui aturan-atauran 

penggunaan rumus cepat.

Dikembangkannya bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus 

cepat memberikan perbedaan yang signifikan terhadap sumber belajar yang 

digunakan oleh siswa, pada bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti

mempunyai keunggulan yakni adanya deskripsi konsep dasar persamaan kuadrat, 
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deskripsi rumus cepat persamaan kuadrat, soal-soal yang dapat dikerjakan dengan 

cara cepat, serta pembahasan soal-soal ujian. Berbeda dengan sumber belajar 

yang digunakan siswa, siswa menggunakan buku paket dimana buku paket yang 

digunakan oleh siswa hanya ada beberapa deskripsi konsep dasar persamaan 

kuadrat dan sumber belajar yang digunakan oleh siswa tidak ada pembahasan 

soal-soal ujian serta tidak ada pembahasan soal-soal yang dapat dikerjakan 

dengan cara cepat. 

1. Kelebihan dan Kekurangan Modul Persamaan Kuadrat Berbantuan 

Rumus Cepat

Kelebihan bahan ajar berupa modul pada materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat yang dikembangkan antara lain; (1) sebagai penuntun 

belajar bagi siswa secara mandiri, (2) Sebagai solusi dalam menyelesaikan 

soal-soal persamaan kuadrat dengan praktis, (3) terdapat deskripsi / aturan-

aturan rumus cepat persamaan kuadrat. Selain kelebihan, produk hasil 

pengembangan ini memiliki beberapa kekurangan yakni tidak semua soal-soal 

yang di ujikan ke siswa dapat dikerjakan menggunakan rumus cepat, 

melainkan hanya soal-soal tertentu yang dapat diselesaikan dengan rumus

cepat, sehingga peneliti hanya mengembangkan modul dengan soal yang 

dapat diselesaikan dengan rumus cepat saja.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat layak, menarik, dan 

bagi siswa. Pengembangan bahan ajar berupa modul telah divalidasi oleh ahli 

materi, ahli media dan ahli bahasa dengan memperoleh kriteria sangat Layak. 

Selanjutnya diuji kemenarikan dan kemudahan bahan ajar yang diujicobakan pada 

keompok kecil dan kelompok besar, pada uji kemenarikan dan kemudahan 

memperoleh kriteria sangat menarik dan sangat. 

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasaan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi guru tidak serta merta 

memberikan rumus cepat di awal proses pembelajaran melainkan rumus cepat 

dapat di berikan di akhir pembelajaran setelah siswa mengetahui konsep dasar 

persamaan kuadrat. (2) Bagi siswa bahan ajar materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal dengan 

cara yang lebih praktis dan sederhana. (3) Bagi sekolah diharapkan pihak sekolah 

dapat memberikan kesempatan kepada pendidik dalam mengembangkan suatu 

perangkat pembelajaran, salah satunya yaitu modul pembelajaran guna 

meningkatakan kualitas dan mutu pendidikan. (4) Bagi peneliti dalam pembuatan 

modul materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat terdapat beberapa 
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kendala atau kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan bagi peneliti yang 

lain untuk mengembangkan bahan ajar berbantuan rumus cepat, diantaranya:

Pertama sesuaian dengan kurikulum serta memperbanyak informasi dan 

pengetahuan materi dari segi matematika sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Kedua Pengembangan rumus cepat persamaan kuadrat ini 

dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya dengan menerapkan pada soal 

berbasis problem solving, Ketiga bahan ajar ini mempunyai deskripsi penurunan 

rumus cepat yang menarik sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

rumus cepat sesuai dengan konsep dasar matematika dan tidak diperbolehkan bagi

peneliti lain yang akan mengembangkan rumus cepat tanpa deskripsi konsep 

dasar matematika.
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:
:
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4 3 2 1
SS S KS TS

1 Tampilan modul matematika ini menarik
2 Modul matematika ini membuat saya bersemangat dalam belajar matematika
3 Dengan menggunakan modul ini dapat membuat belajar matematika tidak membosankan

4 Modul matematika ini mendukung saya untuk menguasai pelajaran matematika, khususnya materi persamaan kuadrat
5 Rumus cepat yang ditampilkan di modul ini menarik untuk saya pelajari
6 Penyajian modul matematika berbantuan rumus cepat ini mendorong saya untuk bertanyadan berdiskusi dengan yang lain
7 Penyampaian materi dalam modul matematika ini mudah dan sesuai dengan contoh soal yang ada dalam modul matematika
8 Materi yang disajikan dalam modul ini mudah saya pahami
9 Dalam modul matematika ini terdapat rumus cepat yang sesuai dengan materi

10 Rumus cepat yang disajikan dapat membantu anda dalam menyelesaikan soal
11 Modul matematika ini mendorong saya untuk menuliskan yang sudah saya pahami dalamkolom "refleksi"
12 Modul ini membuat tes evaluasi yang saya dapat menguji seberapa jauhpemahaman saya tentang materi persamaan kuadrat
13 Kalimat dan paragraf yang digunakan dalam modul inijelas dan mudah
14 bahasa yang digunakan dalam modul matematika ini sederhana dan mudah dimengerti
15 Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca

Nama Siswa
Kelas
Asal Sekolah

Indikator Penilaian Pertanyaan
Alternatif Penilaian

Nomor Butir

Ketertarikan

Bahasa

Materi

Kemudahan
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Daftar Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016-2017 
Kelas X-1 SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

No Nama Nilai
1. Aafina Ramanda Irvan 73,5
2. Adi Angkonando 45
3. Aditya Suwandi 72,5
4. Agista Ramadona 45
5. Ahmad Gifari 45
6. Bangkit Kuntoro 45
7. Cantika Puspita Pratiwi 32,5
8. Cindy Fabia Salsabilla 40,5
9. Dadang Kurniawan 40
10. Endah Nirmala 50
11. Eriza Auliansyah 32,5
12. Fani Novi. T 32,5
13. Farhan Herly Pratama 73,5
14. Kiki Susanti 80
15. Kirani Denna vila 75
16. Lili Suryani 74,5
17. M. Adam 77
18. M. Wildan Aziz 42,5
19. Muhammad Dimas 42,5
20. Muhammad Fadia Fadli 30
21. Muhammad Haris Ma’ruf 45,5
22. Novaldi Wibowo 44,5
23. Nur Syarafina 60
24. Nurrahmah Ariyanda 63,5
25. Nyco Maulidian Pratama 72
26. Pani Susanti 50
27. Putri Bela Nofifah 63,5
28. Riski Dwi Saputra 74
29. Tarisa Ulviana 75,5
30. Umi Lailatul Zakiyah 50,5
31. Widiya Sofiyani 55,5
32. Winda gustiara 53,5
33. M. Farhan Rizzani 50
34. Devi Afrianti 73
35. Ardhika. B 55,5

Bandar Lampung, 
Guru Matematika

Drs.Firdaus, M.M
NIP. 195808021986031009
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Daftar Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016-2017 
Kelas X-2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

No Nama Nilai
1. Aisyar Ramadhni 32.5
2. Anetya Suci Sascia 35
3. Aldini Fides Nata 40.5
4. Alifa Al Hamami 40
5. Anita Sulha 55.5
6. Dafa Raihan. J 40.5
7. Farhan Yusuf 20
8. Feby Lita Putri 55.5
9. Fio Alfa Lia Nisah 30.5
10. Khoirul Muhammad Dedi 35.5
11. M. Dava Prana Jaya 73
12. M. Darvest Aqeel 40.5
13. Nur Fitriana Azahra 43.5
14. M. Guruh Prastyokesuma 50.5
15. Muhammad Miftahudin 72.5
16. Muhammad Refly 56
17. Muhammad Dzaky Abiyyu 60
18. Nur Hasanah 80
19. Putri Mariska 73.5
20. Ragil Tri Fadian 45
21. Rahayu Mega Utami 55
22. Ratu Aprilia 55.5
23. Rinaldi Meityan 40.5
24. Riska Okta Via 40.5
25. Riski Ragil Saputra 44.5
26. Rivan Priyoga 50.5
27. Siti Sarah 55
28. Susilawati 72.5
29. Tarisa Padita 72
30. Wulan Prisi Trisanta 55.5
31. Yeriko 60
32. Zahra Dian Banaya 40
33. Salwa 72
34. Zoid 46.5

Bandar Lampung, 
Guru Matematika

Drs.Firdaus, M.M
NIP. 195808021986031009
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Data Diri Penimbang pada Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat Berbantuan 

Rumus Cepat

Nama Pekerjaan Keahlian
Wayan Rumite, S.Pd., M.Si. Dosen Universitas Lampung Ahli Materi
Suherman, M.Pd. Dosen UIN Raden Intan Ahli Materi

Drs. Firdaus, MM
Guru SMA Negeri 8 Bandar 
Lampung

Ahli Materi

Wita Kurnia, S. Kom, M.Pd. Dosen Universitas Teknokrat Ahli Media
Komarudin, M.Pd. Dosen UIN Raden Intan Ahli Media
Untung Nopriansyah, M.Pd. Dosen UIN Raden Intan Ahli Bahasa

Yuniar, S.Pd.
Guru SMA Negeri 8 Bandar 
Lampung

Ahli Bahasa
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Dokumentasi Validasi Produk oleh Ahli Materi, Ahli Media, dan Ahli Bahasa

serta Guru SMA Negeri 8 Bandar Lampung
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Dokumentasi Uji Coba Kelompok Kecil Siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung

Dokumentasi Uji Coba Kelompok Besar Siswa SMA Negeri 8 Bandar Lampung
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KEMENTERIAN AGAMA RI
            UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nur Kesumayanti
NPM : 1311050178
Jurusan : Pendidikan Matematika
Pembimbing I : Farida, S.Kom.,MMSI.
Pembimbing II : Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd.
Judul Skripsi : Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat Berbantuan 

  Rumus Cepat

No Tanggal Hal Konsultasi
Paraf 

Pembimbing
II

1 29-06-2016
a. Bimbingan awal
b. Pengarahan skripsi

2 23-11-2016

a. Bimbingan bab I, II, dan III
b. Perbaikan penulisan
c. Arahan data awal
d. Cari referensi

3 07-12-2016

a. Revisi bab I, II, dan III
b. Tata bahasa diperbaiki
c. Spasi diteliti
d. Data yang kurang dilengkapi

4 14-12-2016

a. Revisi bab I, II, dan III
b. Penilisan dan tata bahasa diperbaiki
c. Tabel  data awal diperbaiki
d. Lampiran dilengkapi

5 20-12-2016

a. Paham materi persamaan kuadrat
b. Penulisan kalimat konsisten
c. Rumusan masalah
d. Arah grafik harus jelas
e. Perbaiki kalimat
f. Revisi bab I,II dan III



6 23-12-2016
a. Revisi bab I, II, dan III

i. Typo diperbaiki lagi
ii. Kalimat diperbaiki

7 28-12-2016 Revisi bab I, II, dan III.

9 09-01-2017 ACC Proposal to Seminar

10 01-03-2017
a. Menentukan validator
b. Desain modul
c. Arahan modul

11 06-03-2017

a. Sumber validasi
b. Lengkapi sumber referensi
c. Rumus cepat sesuaikan dengan konsep 

dasar

12 10-03-2017

a. Perbaikan modul
b. Tambahkan soal-soal beserta kunci 

jawaban
c. Perbaiki typo modul
d. Perbaiki desain

14 20-03-2017
a. Bimbingan isi modul
b. Validator

15 24-03-2017
a. Konsultasi tentang modul dan 

penelitian

16 27-03-2017
a. Konsultasi angket modul dan 

penelitian.

17 26-04-2017
a. Konsultasi penelitian
b. Konsultasi  angket siswa

18 31-05-2017
a. Konsultasi hasil penelitian

i. Bimbingan bab IV dan V

19 07-06-2017

a. Bimbingan bab IV dan V
b. Lengkapi tabel
c. Pembahasan diperbaiki lagi
d. Perbaiki diagram
e. Lengkapi lampiran



20 14-06-2017

a. Bimbingan skripsi
b. Perbaiki daftar pustaka
c. Typo diperbaiki
d. Penulisan kalimat diperbaiki lagi
e. Jarak diagram batang disesuaikan
f. Perbaiki kesimpulan

21 16-06-2017 ACC Skripsi

Bandar Lampung,      Juli 2017
Dosen Pembimbing II

Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd.
NIP. 19890605 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
            UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nur Kesumayanti
NPM : 1311050178
Jurusan : Pendidikan Matematika
Pembimbing I : Farida, S.Kom.,MMSI.
Pembimbing II : Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd.
Judul Skripsi : Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat Berbantuan 

  Rumus Cepat

No Tanggal Hal Konsultasi
Paraf 

Pembimbing
I

1 29-06-2016
a. Bimbingan awal
b. Pengarahan skripsi

2 05-01-2017
a. Latar belakang kuatkan lagi 
b. Penulisan skripsi sesuaikan dengan 

buku panduan

3 09-01-2017 a. ACC proposal bab I, II, dan III

4 13-03-2017

a. Menentukan validator harus ada 
dari luar kampus

b. Penulisan modul perbaiki lagi
c. Gambar disesuaikan ukuran

5 15-03-2017
a. Bimbingan modul

6 28-04-2017 a. Bimbingan modul dan angket siswa



7 16-06-2017
a. Bimbingan skripsi bab IV dan V
b. Abstrak perbaiki lagi
a. Penulisan diperbaiki lagi

8 19-06-2017 a. ACC skripsi to munaqosyah

Bandar Lampung,      Juli 2017
Dosen Pembimbing I

Farida, S.Kom., MMSI. 
NIP. 19780128 200604 2 002
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Kisi-kisi Lembar Penilaian

(Ahli Materi)

Kriteria Indikator Nomor Soal

I. Aspek Kelayakan Isi A. Kesesuaian Materi dengan KD 1, 2, 3

B. Keakuratan Materi 4, 5, 6, 7, 8

C. Kemukhtahiran materi 9

D. Mendorong Keingintahuan 10

E. Menciptakan Kemampuan Bertanya 11

II. Aspek Kelayakan 

penyajian

A. Teknik penyajian 1

B. Pendukung Penyajian 2, 3, 4, 5, 6, 7

C. Penyajian Pembelajaran 8

D. Koherensi dan Keruntutan alur pikir 9, 10

III. Aspek kelayakan

rumus cepat 

persamaan kuadrat

A. Hakikat 1,2

B. Komponen Rumus Cepat 3,4,5

Jumlah Butir 26
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Kisi-kisi Lembar Penilaian

(Ahli Media)

Kriteria Indikator Nomor Soal

I. Aspek Kelayakan 

Kegrafikan

A. Ukuran Modul 1, 2

B. Desain Sampul 

Modul

3, 4, 5, 6, 7

C. Desain Isi Modul 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Jumlah Butir 14



96

Kisi-Kisi Lembar Penilaian

(Ahli Bahasa)

Kriteria Indikator Nomor Soal

I. Aspek Kelayakan 

Kebahasaan

A. Lugas 1, 2, 3

B. Komunikatif 3

C. Dialogis dan Interaktif 5

D.Kesesuaian dengan 

perkembangan peserta didik

6, 7

E. Kesesuaian dengan kaidah 

bahasa

8, 9

Jumlah Butir 9
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PROFIL SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG

IDENTITAS
1. Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Bandar Lampung
2. Status Sekolah : Negeri
3. No. SK Pendirian : A1.100/477/Bapeda/I/1983
4. NSS : 301126007020
5. NPSN : 10807069
6. NPWP : 00 039 973 3 324 000
7. Alamat Sekolah

a. Jalan : Laks. Malahayati No.10
b. Kelurahan/Desa : Talang
c. Kecamatan : Teluk Betung Selatan
d. Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
e. Provinsi : Lampung
f. Kode Pos : 35229
g. No. Telepon/HP : (0721) 484453

8. Tahun Operasional : 1982  - 1983
9. Status Tanah : Tanah milik sendiri
10. Tegangan/Daya Listrik : PLN Daya 2.200 Volt
11. Nama Bank : BANK Lampung

No. Rekening : 3800304405470
No. NPWP : 00.039.973.3.324.000

12. Luas Lahan : 8.800 m2

13. Data Ruang
a. Rombongan Belajar : 38 rombel
b. Ruang Kelas : 18 kelas
c. Gedung Perpustakaan : 1 ruang
d. Ruang Lab. Komputer: 1 ruang
e. Ruang UKS : 1 ruang
f. Mushola : 1 ruang
g. Kantin Sehat : 1  ruang
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14. Jumlah siswa dalam 3 tahun terkhir

KELAS
JUMLAH SISWA

KET
2014/2015 2015/2016 2016/2017

X 483 584 464
XI 380 447 503
XII 196 364 413

JUMLAH 1059 1395 1380

15. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan :
a. Guru tetap (PNS) : 53 Orang
b. Guru tidak tetap (Honor) : 12 Orang
c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : 2 Orang
d. Staf Tata Usaha : 8 Orang

Jumlah Keseluruhan : 76 Orang

Rekening Bank atas nama sekolah
(1) Nama Bank : BANK LAMPUNG
(2) Cabang : Cabang Wolter Mongonsidi 
(3) Unit : Bandar Lampung
(4) Nomor Rekening : 3800304405470
(5) Atas Nama : SMA Negeri 8 Bandar Lampung

NPWP atas nama sekolah 
(1) Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Bandar Lampung
(2) Alamat : Jl. Laks. Malahayati No.10 Teluk Betung Bandar

  Lampung 
(3) Nomor NPWP : 00.039.973.3.324.000
(4) Atas nama : Pemegang Kas SMA Negeri 8 Bandar Lampung

Terwujudnya Insan Berimtaq, Berprestasi dan Berwawasan Global.

MISI: 
1. Menjadikan warga sekolah yang berakhlak mulia, 
2. Melaksanakan pembelajaran Intra dan Ekstrakurikuler yang bermutu, efektif, 

kreatif, dan inovatif,
3. Meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan iptek
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TUJUAN SEKOLAH :
1. Membentuk Manusia yang religius, jujur, disiplin, bertanggung jawab serta 

berbudi pekerti.
2. Menciptakan pembelajaran yang menghasilkan manusia yang cerdas secara 

Intelektual dan Emosional.
3. Membentuk manusia yang bersaing dibidang IPTEK secara Global

Bandar Lampung, 16 Mei 2017
Kepala SMA Negeri 8 Bandar Lampung

Dra.Hj.Zusmizawati,MM
Pembina Tk.1
NIP.196405281984032002
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KEMENTERIAN AGAMA 
  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

SURAT PENGHANTAR VALIDASI

Kepada Yth,

………………………………

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku ketua Jurusan Pendidikan Matematika dari 

mahasiswa:
Nama : Nur Kesumayanti
NPM : 1311 050 178
Program Studi : Pendidikan Matematika

Memohon kesediaan Bapak dalam mempertimbangkan dan menilai Validasi Materi pada 
instrumen penelitian skripsi yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan 
Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat”.

Demikian surat penghantar ini dibuat agar dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas 
perhatian dan bantuan yang diberikan saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Matematika

Dr. Nanang Supriadi, M.Sc
NIP.19791128 200501 1 005

Bandar Lampung,…………… 2017
Mengetahui

Nur Kesumayanti
NPM. 1311 050 178



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Alamat Instansi :
Bidang Keahlian :

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian Bahasa terhadap produk: 
“Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat”.
Oleh :

Nama : Nur Kesumayanti
NPM : 1311050178
Program Studi : Pendidikan Matematika
Fakultas : Tarbiyah

Berdasarkan Penilaian Bahasa, Maka “ Pengembangan Bahan Ajar Materi Persamaan 
Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat” dinyatakan:

1. Layak untuk digunakan Tanpa Revisi
2. Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak digunakan

Demikian Surat Pernyataah ini di buat agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Bandar lampung,………2017
Ahli Bahasa

   
NIP



DATA DIRI AHLI DESAIN 

Nama Lengkap : …………………………………………………

Tempat, tanggal lahir : …………………………………………………

Alamat : …………………………………………………

Pekerjaan : …………………………………………………

Riwayat Pendidikan : …………………………………………………

S1 : …………………………………………………

S2 : …………………………………………………

S3 : …………………………………………………

Riwayat Organisasi : …………………………………………………

1. : …………………………………………………

2. : …………………………………………………

3. : …………………………………………………

4. : …………………………………………………

……………………………………………
Penimbang

(………………………………………..)
NIP: 



KEMENTERIAN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

Nomor : Bandar Lampung,   februari 2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Pra Penelitian

KepadaYth.
Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada program Strata 1 (S1) IAIN 
Raden Intan Lampung, maka dengan ini kami mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin
kepada mahasiswa:

Nama : Nur Kesumayanti
NPM : 1311050178
Semester : VIII ( Delapan )
Fakultas/ Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Matematika

untuk melaksanakan Pra Penelitian di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Data hasil Pra
Penelitian tersebut akan dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk penyusunan Proposal 
Skripsi.

Demikianlah atas izin dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M. Pd
NIP. 196408281988032002

Tembusan:
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Kasubak Akademik
3. Ketua Jurusan Pendidikan Matematika    
4. Mahasiswa/I yang bersangkutan
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Wawancara Awal Kepada Guru Mata Pelajaran Matematika Di SMA Negeri 8 
Bandar Lampung

1. Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran matematika selama ini?

Jawab: Minat siswa dalam pembelajaran matematika di SMA N 8 Bandar 

Lampung masih sangat kurang.

2. Apa yang menjadi kendala dalam mengajarkan mata pelajaran matematika kepada 

siswa?

Jawab: kurangnya pemahaman konsep matematika, sehingga saat mengerjakan 

soal siswa masih banyak yang salah.

3. Bahan ajar apakah yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika?

Jawab: buku paket

4. Bagaimanakah hasil belajar siswa apakah sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal?

Jawab: belum

5. Apa yang menjadi kendala dalam mengajarkan mata pelajaran matematika materi 

persamaan kuadrat kepada siswa? Apakah bahan belajar yang digunakan siswa 

dapat dimengerti dan dapat dipahami?

Jawab: kendalanya kurangnya motivasi siswa sehingga materi pelajaran 

persamaan kuadrat susah dimengerti, terutama pada bagian menentukan jenis-

jenis persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. bahan belajar 

yang di gunakan siswa terlalu sulit di pahami dan bahasa yang digunakan sulit di 
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mengerti, hal ini menyebabkan siswa kurang aktif untuk bertanya dan kurang 

semangat dalam belajar matematika.

6. Apakah bahan belajar yang digunakan oleh guru sudah menanamkan minat siswa 

untuk belajar?

Jawab: bahan belajar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

matematika belum menanamkan minat siswa secara mendalam, sehingga siswa 

masih mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika yang di berikan 

baik secara konsep maupun perhitungan.

7. Apa kekurangan dari bahan belajar yang digunakan guru dan siswa

Jawab:  belum adanya pembahasan soal-soal ujian didalam buku paket yang 

digunakan.

8. Faktor apakah yang mengalami siswa merasa kesulitan saat mengerjakan soal?

Jawab: siswa masih mengalami kesulitan saat mengerjakan soal karena selain 

minat belajar siswa yang kurang yakni didalam buku paket tersebut tidak ada cara 

yang lebih sderhana dalam penyelesaian soal-soal serta contoh soal yang 

disediakan terlalu sedikit.

9. Apakah guru sudah pernah mengembangkan sendiri media pembelajaran 

matematika berupa modul?

Jawab: guru belum pernah mengembangkan sendiri media pembelajaran berupa 

modul yang dapat memotivasi dan meningkatkan perhatian siswa dalam 

pembelajaran matematika secara mendalam.
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10. Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah pernah melihat pengembangan bahan ajar 

materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat? dan apakah bahan ajar ini 

perlu dikembangkan?

Jawab: guru belum pernah melihat dan melakukan pengembangan bahan ajar 

materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat, dan perlu dikembangkannya 

bahan ajar berupa modul berbantuan rumus cepat, guna sebagai pengetahuan 

siswa, menambah rasa keingintahuan siswa untuk aktif bertanya, serta 

mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal-soal.

Bandar Lampung, 16 mei 2017
Guru Matematika

Drs.Firdaus, M.M
NIP. 195808021986031009
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Wawancara Respon Bahan Ajar Materi Persamaan Kuadrat Berbantuan 

Rumus Cepat Kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 8 Bandar Lampung

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bahan ajar materi persamaan kuadrat 

berbantuan rumus cepat? 

Jawab : Menurut kami bahan ajar materi persamaan kuadrat ini sangat 

menarik, karena terdapat pembahasan yang menggunakan cara yang lebih 

praktis dan sederhana dalam menyelesaikan soal.

2. Apakah bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat sudah 

menarik minat siswa dalam pembelajaran?

Jawab : Ya menarik, dengan adanya rumus cepat kami lebih aktif untuk 

bertanya karena matematika tidak serumit apa yang yang kami pikirkan 

ternyata ada cara / trik yang lebih sederhana dalam menyelesaikan soal-soal.

3. Penyampaian materi dalam modul matematika ini dapat dipahami dengan 

mudah dan apakah penyampaian rumus cepat yang terdapat di dalam modul 

dapat dipahami dengan mudah serta menjadi solusi dalam mengerjakan soal?  

Jawab : Ya sangat mudah, karena materi sesuai dengan contoh soal yang 

diberikan serta penyampaian rumus cepat yang jelas dengan deskripsi 

penurunan rumus cepat yang suda ada, serta modul ini dapat membantu saya 

dalam mengerjakan mengerjakan soal.

4. Menurut anda kelebihan apa yang terdapat pada bahan ajar materi persamaan 

kuadrat berbantuan rumus cepat?
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Jawab : kelebihan yang terdapat di modul persamaan kuadrat berbantuan 

rumus cepat adalah ada cara / aturan-aturan khusus dalam menyelesaikan soal, 

serta terdapat pembuktian-pembuktian rumus dan penurunan rumus cepat.

5. Menurut anda apa kekurangan yang terdapat pada bahan ajar materi 

persamaan kuadrat berbantuan rumus cepat?

Jawab : Kekurangannya adalah tidak semua soal dapat diselesaikan dengan 

menggunakan rumus cepat, hanya soal-soal khusus saja yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan rumus cepat.

6. Menurut anda apakah bahan ajar materi persamaan kuadrat berbantuan rumus 

cepat layak digunakan sebagai sumber belajar? Alasan!

Jawab : Layak, karena dengan adanya rumus cepat kami lebih percaya diri 

dalam menjawab soal-soal matematika, dimana rumus cepat bisa kami jadikan 

sebagai perbandingan hasil antara mengerjakan dengan cara normal dan cara 

cepat.

Bandar Lampung,     Mei 2017
Siswa

Fani Novi. T
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