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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MASALAH  

PADA MATERI GEOMETRI BERDASARKAN  

LEVEL BERPIKIR GEOMETRI VAN HIELE 
 

Oleh 

Rahma Kilba Anisya 

Kemampuan memahami konsep dan pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap peserta didik. 

Namun, dalam proses pembelajaran sebagian peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep dan keterampilan dalam pemecahan masalah 

geometri masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

untuk SMP/MTs kelas VIII semester genap. 

 Model penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan Borg and 

Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono dan hanya dibatasi sampai tujuh langkah 

penelitian dan pengembangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner (angket). Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur kualitas bahan ajar adalah angket penilaian dari ahli 

materi, media, dan bahasa, serta angket respon peserta didik dan guru. Teknik analisis 

data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil 

pengembangan produk. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kualitas kevalidan bahan ajar dari 

aspek materi memperoleh nilai rata-rata 3,79 dengan kriteria “Sangat Baik” yang 

berarti valid, aspek media memperoleh nilai rata-rata 3,32 dengan kriteria “Sangat 

Baik” yang berarti valid, dan aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 3,46 dengan 

kriteria “Sangat Baik” yang juga berarti valid. Sedangkan respon peserta didik 

terhadap bahan ajar memperoleh nilai rata-rata 3,62 dengan kriteria “Sangat Baik”, 

dan respon guru memperoleh nilai rata-rata 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal 

ini menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan mempunyai kriteria sangat baik 

digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar pada materi geometri 

SMP/MTs kelas VIII semester genap. 

 

Kata kunci : Bahan Ajar, Berbasis Masalah, Geometri Van Hiele. 
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MOTTO 

 

                             

        

“Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala bantuan itu) melainkan sebagai 

kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak 

ada kemenangan itu, selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. 

(QS. Ali Imran:126)
1
 

 

 

ا  فَاِء نَّ َمَع الُْعْْسِ يُْْسً

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyiroh:5)
2 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Special for Women), (Bandung: 

Syaamil Quran, 2009), hlm. 66 
2
Ibid, hlm. 596 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perkembangan 

zaman semakin canggih, untuk itu perlu adanya pembaharuan dalam pendidikan di 

Indonesia. Maka dalam Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2013 berbunyi 

sebagai berikut : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
3
  

 

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu wadah atau lembaga untuk membentuk manusia yang mampu 

mengembangkan potensi diri. Oleh sebab itu, dengan mengembangkan potensi diri 

peserta didik mampu mengembangkan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

keterampilan maupun ahklak yang dimilikinya, sehingga peserta didik mampu 

bermasyarakat dan bernegara dengan baik. 

“Tujuan Pendidikan Nasional yang tertera dalam UU SISDIKNAS BAB II 

pasal 3 yang menyatakan bahwa “berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
4
 

 

                                                             
3
 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) dan Peraturan Pemerintah RI 

Tahun 2013, (Bandung : Citra Umbara, 2014)  hlm. 2-3 
4
 Ibid,  hlm.7 
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Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut dapat dipahami bahwa 

potensi diri individu sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, seorang 

peserta didik dituntut dapat memahami dan mengembangkan potensi diri secara 

maksimal, agar peserta didik tersebut dapat bertaqwa, beriman, berakhlak mulia, dan 

kreatif dalam berfikir.  

Keutamaan bagi orang yang mengembangkan potensi diri juga terkandung 

dalam surat Al Mujaadalah ayat 11 yang berbunyi: 

                                  

                                   

Artinya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis," Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Mujaadalah: 11).
5
 

 

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa sangat penting menuntut ilmu serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan, agar bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 

Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu 

pengetahuan baik dihadapan Allah maupun sesama manusia serta Allah akan 

                                                             
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Special for Women), (Bandung: 

Syaamil Quran, 2009), hlm. 543 
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memberikan kemudahan setiap langkah manusia apabila ia patuh dengan perintah-

Nya.  

Salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan potensi diri adalah 

pendidikan matematika. Matematika adalah disiplin ilmu yang telah dipelajari 

semenjak pendidikan dasar dan membantu perkembangan disiplin ilmu lain seperti 

fisika, kimia, biologi, ekomomi dan lainya. Dalam perkembangannya, banyak konsep 

matematika diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari yang dihadapi, seperti halnya untuk membantu manusia dalam memahami 

dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam.
6
 

Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang cukup penting 

disamping beberapa cabang ilmu matematika lainnya. Geometri sebagai salah satu 

bidang kajian dalam materi matematika sekolah memperoleh porsi yang besar untuk 

dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Dari distribusi penyebaran standar 

kompetensi untuk satuan pendidikan SMP atau sederajat, materi geometri 

mendapatkan porsi yang paling besar (41%) dibandingkan dengan materi lain seperti 

aljabar (29%), bilangan (18%), serta statistika dan peluang (12%).
7
  

Dalam mempelajari geometri, peserta didik membutuhkan suatu konsep yang 

matang sehingga peserta didik mampu menerapkan keterampilan geometri yang 

dimiliki seperti menvisualisasikan, mengenal bermacam-macam bangun datar dan 

                                                             
6
 Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem 

Solving untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa” (On-line), tersedia 

di: https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/aljabar/article/view/1039, (25 Juni 2016) 

 
7
 Nanang Supriyadi, “Pembelajaran  Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts)”, (On-line), 

tersedia di: https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/aljabar/article/view/1049/865, (25 Juni 2016) 
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ruang, mendeskripsikan gambar, mensketsa gambar bangun, melabel titik tertentu, 

dan kemampuan untuk mengenal perbedaan dan kesamaan antar bangun geometri. 

Selain itu, di dalam memecahkan masalah geometri dibutuhkan pola berpikir dalam 

menerapkan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut. Namun 

penguasaan peserta didik dalam memahami konsep geometri masih rendah dan perlu 

ditingkatkan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Nilai Hasil Belajar Pada Pokok Bahasan Geometri Peserta Didik Kelas VIII 

MTs Masyariqul Anwar 

No Nilai Siswa Jumlah Siswa Persentase 

1. < 72 21 63,6% 

2. ≥ 72 12 36,4% 

Total 33 100% 

Sumber: Daftar nilai hasil belajar matematika materi geometri kelas VIII MTs 

Masyariqul Anwar. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil belajar geometri masih rendah. Dari data di atas 

dapat dilihat nilai kriteria ketuntasan minimum MTs Masyariqul Anwar adalah ≥ 72. 

Dari 33 peserta didik kelas VIII MTs Masyariqul Anwar terdapat 12 peserta didik 

yang mencapai KKM dengan persentase 36,4% dan 21 peserta didik belum mencapai 

KKM dengan persentase 63,6% . 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winarni, S.Pd di MTs Masyariqul 

Anwar, beliau mengatakan bahwa masih rendahnya hasil belajar geometri 

dikarenakan peserta didik kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran dan masih 

kesulitan dalam memahami konsep geometri, serta keterampilan geometri peserta 
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didik dalam pemecahan masalah geometri masih lemah. Hal tersebut menjadi kendala 

sendiri bagi pendidik.
8
 

Adapun penyebab lainnya yang diperoleh dari hasil observasi adalah bahan 

ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran matematika dalam 

penyajiannya tidak berbasis masalah. Bahan ajar yang digunakan di sekolah tersebut  

belum menyajikan suatu masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik yang 

kemudian diikuti proses pencarian informasi yang bersifat student centered, yang 

berguna untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pemecahan 

masalah. Selain itu, dalam materi geometri belum menerapkan level berpikir geometri 

Van Hiele, yang setiap levelnya menunjukkan karakteristik proses berpikir seseorang 

dalam memahami konsep geometri.  Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan 

belum merangsang semangat belajar peserta didik secara mendalam, dan tidak 

diketahui seberapa tinggi level berpikir peserta didik dalam belajar geometri, 

sehingga peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi geometri yang 

diberikan baik secara konsep maupun perhitungan. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam belajar geometri 

tersebut, perlu adanya pengembangan bahan ajar berbasis masalah yang memuat level 

berpikir geometri Van Hiele yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana 

yang memungkinkan peserta didik untuk semangat belajar, dapat menarik perhatian 

dan memotivasi belajar peserta didik, serta dapat membantu peserta didik lebih 

mudah dalam memahami materi secara konsep maupun perhitungan. 

                                                             
8 Winarni, Wawancara Dengan Guru, MTs Masyariqul Anwar, 26 September 2016 
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Pembelajaran berbasis masalah merupakan kegiatan pembelajaran yang 

menuntut aktivitas mental peserta didik untuk memahami suatu konsep pembelajaran 

melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan 

untuk melatih peserta didik menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah.
9
 Sehingga, dengan adanya pengembangan bahan ajar berbasis 

masalah diharapkan dapat melatih keterampilan geometri peserta didik dalam 

pemecahan masalah geometri. 

Dalam belajar geometri juga dapat menerapkan teori level berpikir geometri 

Van Hiele. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat berpikir geometri peserta didik 

dapat digunakan sebagai predictor kemampuan peserta didik dalam memahami 

konsep geometri.  

Hal ini sependapat dengan penelitian dari M Ali Misri dan Achmad Iqbal 

Zhumni yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir geometri peserta 

didik mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan peserta didik 

mengerjakan soal-soal pada materi garis dan sudut, hal tersebut menunjukkan 

relevansi bahwa seseorang tidak dapat mengerjakan sesuatu yang berada di luar 

kemampuannya.
10

 

                                                             
9 Tomi Utomo dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) Terhadap Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa (Siswa Kelas VIII 

Semester Gasal SMPN 1 Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun Ajaran 2012/2013)”, Jurnal 

Edukasi Unej (2014). 
10 M Ali Misri dan Achmad Iqbal Zhumni, “Pengaruh Tingkat Berpikir Geometri (Teori Van 

Hiele) Terhadap Kemampuan Berpikir Siswa Dalam Mengerjakan Soal Pada Materi Garis dan Sudut”, 

Jurnal Jurusan Pendidikan Matematika. 
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Berdasarkan uraian tersebut, tingkat berpikir geometri peserta didik 

berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep geometri 

dan pemecahan masalah geometri peserta didik. Pada teori level berpikir Van Hiele, 

teori ini menyediakan tingkatan dalam belajar geometri dimana setiap tingkat 

menunjukkan proses berpikir yang digunakan seseorang dalam belajar konsep 

geometri.  

Menurut teori Van Hiele, dalam belajar geometri perkembangan berfikir 

peserta didik terjadi melalui lima level, yaitu, level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), 

level 2 (abstraksi), level 3 (deduktif) dan level 4 (Rigor).
11

 Berdasarkan tahap 

pemahaman dalam geometri tersebut menjelaskan bahwa peserta didik tidak dapat 

mencapai suatu tahap berpikir tanpa melalui tahap sebelumnya. Tidak lupa melekat 

dalam teori Van Hiele bahwa dalam memahami geometri, seseorang harus melalui 

level tersebut secara berurutan.
12

 Dengan melakukan setiap tahapan level tersebut di 

atas diharapkan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep geometri dapat 

ditingkatkan. 

Dari penjelasan tersebut salah satu bahan ajar yang dipandang peneliti dapat 

memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar berbasis 

masalah berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. Bahan ajar tersebut berisi 

                                                             
11

 I Ketut Sutama, I Gusti Putu Suharta dan Gede Suweken, “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Geometri SMA Berdasarkan Teori Van Hiele Berbantuan Wingeom Dalam Upaya 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Program Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Ganesha Program Studi Matematika Volume 3 (2014). 
12

 Nia cahya saputri, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Menerapkan Aktivitas 

Dalam Teori Van Hiele Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Materi 

Lingkaran Kelas VIII SMP”, (Skripsi Pada Universitas Negeri Yogyakarta), 2014. 
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materi geometri yang dirancang sedemikian rupa dengan memasukkan unsur level 

berpikir geometri Van Hiele, sehingga dapat membantu peserta didik lebih mudah 

dalam memahami konsep geometri. 

Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan dalam pembelajaran 

matematika, peneliti mengambil judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah 

Pada Materi Geometri Berdasarkan Level Berpikir Geometri Van Hiele”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut 

1. Sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

geometri dan keterampilan geometri peserta didik dalam pemecahan masalah 

geometri masih lemah. 

2. Belum ada bahan ajar yang dirancang secara khusus dengan menggunakan 

metode berbasis masalah. 

3. Pada materi geometri bahan ajar yang digunakan belum menerapkan level 

berpikir geometri Van Hiele, sehingga tidak diketahui seberapa tinggi level 

berpikir peserta didik dalam belajar geometri.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini terarah maka 

peneliti membatasi masalah yang akan diteliti diantaranya: 
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1. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah Pada Materi Geometri 

Berdasarkan Level Berpikir Geometri Van Hiele. 

2. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi geometri 

kelas VIII SMP/MTs semester genap. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar matematika berbasis masalah pada 

materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele untuk Mts 

kelas VIII? 

2. Bagaimana kualitas, respon peserta didik dan guru terhadap bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele  yang dikembangkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele di MTs. 

2. Mengetahui kualitas, respon peserta didik dan guru terhadap bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele yang dikembangkan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil pengembangan bahan ajar  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru 

Bahan ajar berbasis masalah berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

diharapkan dapat menambah media pembelajaran dan referensi dalam proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran. 

2. Peserta didik 

Bahan ajar  berbasis masalah berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

diharapkan dapat menambah minat belajar, dan mambantu peserta didik 

dalam memahami konsep geometri. 

3. Sekolah 

Sebagai saran atau masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 

4. Penelitian lain 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pengembangan bahan ajar matematika MTs maupun tingkat satuan 

pendidikan lainnya. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menghindari kesalah pahaman maka peneliti membatasi ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Pengembangan adalah proses mengembangkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Dalam penelitian ini, produk yang 

dikembangkan adalah media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis 

masalah berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

2. Bahan ajar berbasis masalah berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

adalah media pembelajaran yang didesain berdasarkan hakekat pembelajaran 

matematika 

3. Materi yang dibahas dalam pengembangan bahan ajar berbasis masalah 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele ini meliputi materi geometri 

kelas VIII SMP/MTs semester genap. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahan ajar adalah 

seperangkat sarana atau alat pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksinya.
13

 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

pendidik atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Bahan ajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan baik dan menarik 

akan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan peranan guru 

sebagai salah satu sumber pengetahuan. Bahan ajar tidak hanya memuat materi 

tentang pengetahuan saja, tetapi berisi keterampilan dan sikap yang dapat 

dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. 

                                                             
13

 Chomsin S.widodo dan jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: alexmedia komputindo, 2008), hlm. 42. 
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Pendidik juga harus memiliki atau menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan 

kurikulum, karakteristik sasaran, maupun tuntutan pemecahan masalah belajar.
14

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah suatu alat bantu bagi pendidik untuk mengajarkan peserta didik 

agar mudah dalam memahami dan mengingat pelajaran yang diberikan sehingga 

dapat mengoptimalkan hasil belajar serta dapat membantu pendidik dan peserta 

didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sehingga menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

 

2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

Tujuan penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut:  

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.  

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di 

samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Manfaat penyusunan bahan ajar dibagi menjadi dua yaitu manfaat bagi 

pendidik dan manfaat bagi peserta didik: 

a. Manfaat bahan ajar bagi pendidik: 

                                                             
14

 Daryanto, Aris Dwicahyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Silabus, RPP, PHB, 

Bahan Ajar, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 171. 
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1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. 

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

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 dengan 

peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada 

gurunya. 

6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan. 

b. Manfaat bagi peserta didik: 

1. Kegiatan pembelajaran 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.
15

 

                                                             
15

 Ibid, hlm. 172. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perlunya pengembangan 

bahan ajar, agar ketersediaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan 

kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. 

 

3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran harus memerhatikan 

beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi 

prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. 

a. Prinsip Relevansi  

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara 

materi dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Misalnya dalam menyajikan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan 

pelatihan harus berkaitan dengan kebutuhan materi pokok yang terkandung 

dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga peserta didik dapat 

dengan mudah mengidentifikasi dan mengenali gagasan, menjelaskan ciri 

suatu konsep, dan memahami prosedur dalam mencapai suatu sasaran tertentu.  

b. Prinsip Konsistensi 

Sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian 

kompetensi. Dalam penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan adalah 

indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Apabila terdapat dua 

indikator maka bahan yang digunakan harus meliputi dua indikator tersebut. 
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c. Prinsip Kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasasi kompetensi yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Apabila 

materi yang diberikan terlalu sedikit, maka peserta didik akan kurang dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Apabila materi yang diberikan terlalu 

banyak, maka peserta didik akan merasa bosan dan pembelajaran 

membutuhkan waktu yang banyak. Padahal yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dasar baik dalam 

segi isi maupun banyaknya materi.
16

 

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

dalam penyusunan bahan ajar yang utama harus disesuaikan dengan kurikulum, 

perangkat pembelajaran serta prinsip-prinsip dari bahan ajar itu sendiri, sehingga 

bahan ajar dapat digunakan secara optimal. 

 

B. Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Problem based learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang 

mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh 

                                                             
16

 Linda Astrini, “Pengembangan Bahan Ajar Menulis Petunjuk Bagi Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Kontekstual Pada Siswa SMP”, Skripsi Pada Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 21-

22. 
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proses pencarian informasi yang bersifat student centered. PBL bertujuan agar 

siswa mampu memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien, 

konstektual, dan terintegrasi. Pembelajaran dengan PBL memberikan kesempatan 

kepada siswa mempelajari materi akademis dan keterampilan mengatasi masalah 

dengan terlibat diberbagai situasi kehidupan nyata. Ini memberikan makna 

bahwa sebagian besar konsep atau generalisasi dapat diperkenalkan dengan 

efektif melalui pemberian masalah.
17

 

Pembelajaran berbasis masalah sebagai salah satu model pembelajaran 

memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekadar berpikir 

sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih itu berpikir terhadap ide-ide yang 

abstrak dan kompleks. Dengan kata lain PBL melatih kepada peserta didik untuk 

memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hakikat kekompleksan dan 

konteks dari keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diajarkan 

menggunakan pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan ide dan 

keterampilan yang konkrit, tetapi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah oleh peserta didik sendiri.
18

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berkaitan dengan 

penggunaan kecerdasan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari dalam diri 

                                                             
17

 Jamil suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran (Teori & Aplikasi), (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hlm. 215-216. 
18

Waminton Rajagukguk dan Erlinawaty Simanjuntak, “Pengembangan Bahan Ajar 

Matematika Berbasis Masalah Terintegrasi ICT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis”, 

Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Volume 19 (2): 105-11 (2013), hlm. 107-108. 
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peserta didik untuk membangun konsep atau prinsip yang memungkinkan 

mereka memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. 

 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 fase dan perilaku. Fase-fase 

dan perilaku tersebut merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar hasil 

pembelajaran dengan pengembangan pembelajaran berbasis masalah dapat 

diwujudkan. Sintak pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah
19

 

Fase-Fase Perilaku Guru 

Fase 1: memberikan orientasi 

tentang permasalahannya 

kepada peserta didik 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting dan memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. 

Fase 2: mengorganisasikan 

peserta didik untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 

terkait dengan permasalahannya. 

Fase 3: membantu investigasi 

mandiri dan kelompok  

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen dan 

mencari penjelasan dan solusi.  

Fase 4: mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak 

dan exhibit 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

artefak-artefak yang tepat, seperti 

laporan, rekaman video, dan 

model-model serta membantu 

mereka untuk menyampaikannya 

kepada orang lain.  

Fase 5: menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

Guru membantu peserta didik 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses 

yang mereka gunakan.  
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Hal tersebut sejalan dengan Arends dalam penelitian Waminton 

Rajagukguk dan Erlinawaty Simanjuntak mengemukakan bahwa langkah-

langkah Pembelajaran Berbasis Masalah seperti terlihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 2.2 langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah
20

 

Fase Indikator Perilaku Pendidik 

Fase 1 Memberikan 

orientasi 

tentang 

permasalahan 

kepada siswa.  

Pendidik membahas tujuan 

pelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik 

penting dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah. 

Fase 2 Mengorganisasikan 

siswa untuk 

meneliti. 

Pendidik membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang terkait dengan 

permasalahannya.  

Fase 3 Membantu 

investigasi 

mandiri dan 

kelompok. 

Pendidik membantu siswa untuk 

mendapatkan informasi yang 

tepat, melaksanakan 

eksperimen dan mencari 

penyelesaian dan solusi.  

Fase 4 Mengembangkan 

dan 

mempresentasi

kan hasil karya. 

Pendidik membantu siswa dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan bahan-bahan hasil 

diskusi dan membantu mereka 

untuk menyampaikannya 

kepada orang lain.  

Fase 5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

mengatasi 

masalah.  

Pendidik membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan.  
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Begitu pula dengan Derlina dan Melda Irmawati Sitohang dalam 

penelitiannya yang menyatakan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah 

dengan lebih sederhana,  langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi peserta didik pada masalah 

2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
21

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan 

disajikannya suatu permasalahan, peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan belajarnya seperti berpola pikir terbuka, kritis dan aktif. Dengan 

demikian, hasil belajar pesertar didik dapat dioptimalkan.  

Dalam penelitian ini langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

yang diterapkan mengikuti pendapat Arends, hal ini dikarenakan langkah-

langkah pembelajaran dijelaskan dengan rinci pada setiap fasenya dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, langkah-langkah 

Pembelajaran Berbasis Masalah tersebut hampir sama dengan langkah-langkah 

yang dijelaskan oleh Agus Suprijono, sehingga alasan untuk memilih langkah-

langkah tersebut semakin kuat. 
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C. Level Berpikir Geometri Van Hiele 

Pada pembelajaran matematika bidang geometri, terdapat sebuah teori belajar 

yang dikemukakan oleh dua tokoh pendidikan matematika dari Belanda, yaitu Pierre 

Van Hiele dan istrinya yaitu Dian Van Hiele Geldof. Dalam teori ini dikemukakan 

tentang level-level perkembangan mental anak dalam proses pembelajaran geometri. 

Seorang ahli pendidikan yang berasal dari Belanda ini mengadakan penelitian dalam 

pengajaran geometri. Berdasarkan penelitian yang dirumuskan dalam disertasinya 

yang diperoleh dari data hasil tanya jawab dan pengamatan secara langsung pada 

peserta didik, Van Hiele mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama 

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran dan metode pengajaran 

yang diterapkan. Bila ketiganya ditata secara terpadu dapat berakibat pada 

meningkatnya kemampuan berpikir peserta didik kepada tahap yang lebih tinggi.
22

  

Van Hiele dalam teorinya menyatakan bahwa dalam belajar geometri 

perkembangan berfikir peserta didik terjadi melalui lima level, yaitu, level 0 

(visulisasi), level 1 (analisis), level 2 (deduksi informal), level 3 (deduksi) dan level 4 

(Rigor). Level-level berfikir van Hiele akan dilalui peserta didik secara berurutan, 

dimana peserta didik harus melewati suatu level dengan matang sebelum menuju 

level berikutnya dengan lima tahap pembelajaran yaitu, tahap 1 (informasi), tahap 2 
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(orientasi terarah), tahap 3 (uraian), tahap 4 (orientasi bebas) dan tahap 5 (integrasi). 

Setiap level menunjukkan karakteristik proses berfikir seseorang dalam belajar 

geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Artinya kualitas pengetahuan 

seseorang tidak ditentukan dari akumulasi pengetahuan orang itu atau seberapa 

banyak pengetahuan yang dimiliki orang itu, tetapi lebih ditentukan oleh proses 

berfikir yang digunakannya. Menurut Fuys dkk, untuk membantu melewati suatu 

level berfikir ke level berikutnya, pembelajaran matematika khususnya geometri 

perlu disesuaikan antara pengalaman belajar dengan level berfikir peserta didik.
23

  

Dalam hal ini setiap level menunjukkan karakteristik proses berpikir 

seseorang dalam memahami geometri. Ke-5 level tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Level 0 (visualisasi) 

Level visualisasi dikenal dengan level dasar, level rekognisi, level 

holistik, dan level visual. Pada level ini peserta didik mengenal bentuk-bentuk 

geometri hanya sekedar karakteristik visual dari suatu objek. Peserta didik secara 

eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang 

objek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada level ini peserta didik tidak dapat 
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memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang 

ditunjukkan.
24

  

Sebagai contoh, peserta didik dapat mengenal suatu bagun persegi 

panjang, karena bentuknya seperti ”papan tulis”. Dalam hal ini peserta didik 

belum dapat menyebutkan unsur-unsur persegi panjang seperti panjang dan lebar. 

Jadi pada tahap ini peserta didik belum dapat menentukan sifat-sifat dan 

karakteristik bangun geometri yang ditunjukkan. 

 

2. Level 1 (Analisis) 

Level analisis dikenal dengan level deskriptif. Pada level ini sudah 

terlihat adanya analisis peserta didik terhadap konsep dan sifat-sifat bangun 

geometri. Peserta didik dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan 

melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar dan membuat 

model. Meskipun demikian, peserta didik belum sepenuhnya dapat menjelaskan 

hubungan antara sifat-sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara 

beberapa bangun geometri dan mereka belum mampu memahami definisi. 

Sebagai contoh, pada tingkat ini peserta didik sudah bisa mengatakan bahwa 

                                                             
24

 Oktorizal, Sri Elniati, dan Suherman, “Peningkatan Level Berpikir Siswa Pada 

Pembelajaran Geometri Dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Vol. 1 No. 1 (2012), hlm. 61. 



42 
 

suatu bangun merupakan persegi panjang karena bangun itu mempunyai empat 

sisi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, dan semua sudutnya siku-siku.
25

  

Meskipun demikian peserta didik belum sepenuhnya bisa menjelaskan 

hubungan antara sifat-sifat tersebut. Jadi belum bisa melihat hubungan antara 

berbagai bangun, begitu pula dalam memahami definisi. 

3. Level  2 (Deduksi Informal) 

Tahap ini dikenal dengan tahap abstraksi/relasional. Pada tahap ini 

menurut Kahfi, peserta didik dapat melihat hubungan sifat-sifat dalam suatu 

bangun, misal dalam jajar genjang, sisi yang berhadapan sejajar berakibat sudut-

sudut yang berhadapan juga sama besar. Peserta didik dapat menyusun definisi 

abstrak (definisi menjadi bermakna), peserta didik juga dapat menemukan sifat-

sifat dari kumpulan bangun pada tahap berpikir deduksi informal. Ketika peserta 

didik menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun, mereka merasa perlu 

mengorgansir sifat-sifat tersebut. Satu sifat bisa menjadi menjadi perantara sifat-

sifat lain, sehingga definisi tidak sekedar sebagai bentuk deskripsi, akan tetapi 

sebagai cara pengorganisasian yang logis.  

Dari kemampuan berpikir ini akan menjadi jelas mengapa persegi adalah 

persegi panjang, karena peserta didik dapat menemukan bahwa sifat-sifat persegi 

ada pada semua sifat-sifat persegipanjang. Perorganisasian yang logis dari ide-

ide ini merupakan ungkapan pertama dari deduksi yang benar. Akan tetapi 

peserta didik tetap belum memahami bahwa deduksi logis adalah metode untuk 
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membangun kebenaran geometri. Produk penalaran peserta didik pada tahap ini 

adalah reorganisasi dari ide-ide yang telah dipahami sebelumnya dengan 

menghubung-hubungkan antara sifat-sifat bangun dengan kelas-kelasnya. Pada 

level ini, peserta didik mengurutkan secara logis sifat-sifat konsep, membentuk 

definisi abstrak dan dapat membedakan himpunan sifat-sifat yang merupakan 

syarat perlu dan cukup dalam menentukan suatu konsep.  

Jadi, pada level ini peserta didik sudah memahami pengurutan bangun-

bangun geometri, misalnya persegi adalah juga persegi panjang, persegi panjang 

adalah juga jajar genjang, persegi adalah juga belah ketupat, belah ketupat adalah 

juga jajargenjang. Walaupun begitu, peserta didik pada level ini berpikir secara 

abstraksi. Peserta didik dalam mengenal bahwa panjang kedua diagonal persegi 

panjang adalah sama, mungkin ia belum dapat menjelaskan mengapa sama 

panjang.
26

  

4. Level 3 (Deduksi) 

Pada level ini, berpikir deduktif peserta didik sudah mulai berkembang, 

tetapi belum berkembang dengan baik. Geometri adalah ilmu deduktif. Karena 

itu pengambilan kesimpulan, pembuktian teorema, dan lain-lain harus dilakukan 

secara deduktif. Misalnya, mengambil kesimpulan bahwa besar sudut yang 

berhadapan pada jajargenjang sama, hal ini belum tuntas bila hanya dengan cara 

induktif, misalnya dengan memotong-motong sudut-sudut benda segi empat dan 

menunjukkan bahwa jumlah sudut yang berdekatan 1800. Tetapi harus 
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membuktikannya secara deduktif, misalnya dengan menggunakan prinsip 

kesejajaran. Pada level ini, peserta didik sudah dapat memahami pentingnya 

unsur-unsur yang tidak didefinisikan (undefined terms), aksioma, definisi dan 

teorema. Walaupun ia belum bisa mengerti mengapa sesuatu itu dijadikan 

aksioma atau teorema.
27

 

5. Level 4 (Rigor)  

Pada level ini, matematikawan bernalar secara formal dalam sistem 

matematika serta dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan 

definisi. Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, 

definisi, teorema dan pembuktian formal sudah dapat dipahami. Sebagai contoh, 

pada tingkat ini peserta didik menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada 

suatu sistem geometri diubah, maka seluruh geometri tersebut juga berubah.
28

  

Menurut pandangan van Hiele, pembelajaran geometri hanya efektif apabila 

sesuai dengan struktur kemampuan berfikir siswa. Hasil belajar dapat diproses 

melalui 5 (lima) tahap, yang sekaligus sebagai tujuan pembelajaran. Selanjutnya 5 

(lima) tahap pembelajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Tahap 1 (Informasi)  

Pada tahap ini, konsep-konsep baru di geometri diperkenalkan melalui 

interaksi antara guru dan peserta didik. Pertanyaan yang diajukan diharapkan 

akan mendorong peserta didik untuk meneliti dan mengamati, tentang perbedaan 
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dan kesamaan obyek. Tujuan kegiatan ini antara lain digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang pengetahuan awal peserta didik untuk materi yang 

akan dipelajari dan dan dapat mengarahkan peserta didik pada pembelajaran 

selanjutnya.  

2. Tahap 2 (Orientasi terarah)  

Pada tahap ini guru mengarahkan peserta didik untuk meneliti 

karakteristik khusus dari obyek-obyek yang dipelajari. Tujuan pembelajaran pada 

tahap ini adalah agar (1) peserta didik secara aktif melakukan kegiatan eksplorasi 

obyek-obyek (seperti mengukur, melipat) untuk menemukan hubungan sifat-sifat 

dari bentuk-bentuk bangun, (2) mengarahkan peserta didik dan membimbingnya 

dalam kegiatan eksplorasi sehingga mendapatkan hubungan sifat-sifat dari 

bentuk-bentuk geometri.  

3. Tahap 3 (Uraian)  

Pada tahap ini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

membagi pengalamannya tentang bangun yang diamatinya dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. Pada fase ini peserta didik diberikan peluang untuk 

menguraikan pengalamannya, mengekspresikan, dan mengubah pengetahuan 

intuitif mereka yang tidak sesuai dengan struktur bangun yang diamati. Bobango 

(1993) menyatakan bahwa aktivitas peserta didik dalam tahap ini adalah 

mengkomunikasikan pendekatan dan temuan mereka kepada teman-temannya 

yang lain. Peran guru pada tahap ini adalah mengarahkan peserta didik ketahap 

pemahaman pada obyek-obyek, ide-ide geometri, hubungan, pola-pola dan 
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sebagainya melalui diskusi antar peserta didik dengan menggunakan bahasa 

peserta didik sendiri.  

4. Tahap 4 (Orientasi bebas)  

Pada tahap ini peserta didik mendapatkan tugas-tugas dalam bentuk 

pemecahan  masalah, dimana mereka diarahkan agar dapat menyelesaikannya 

masalah dengan cara mereka sendiri dalam berbagai cara. Tahap orientasi bebas 

bertujuan agar peserta didik memperoleh pengalaman menyelesaikan 

permasalahan dengan strategi sendiri. Guru berperan memfasilitasi soal-soal 

geometri yang memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan. 

 

5. Tahap 5 (Integrasi)  

Pada tahap ini peserta didik direncanakan untuk membuat review dan 

ringkasan dari apa yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini guru berperan 

mendorong peserta didik untuk membuat ringkasan, dan mengkonsolidasikan 

hasil pengamatan maupun penemuan mereka yang telah didiskusikan dan 

mengklarifikasi pengetahuan mereka.
29

 

 

D. Materi Geometri 

Geometri dapat dikatakan sebagai salah satu materi yang dianggap penting 

dalam matematika. Usiskin (1982) memberikan alasan mengapa geometri perlu 
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diajarkan yaitu pertama, geometri satu-satunya bidang matematika yang dapat 

mengaitkan matematika dengan bentuk fisik dunia nyata. Kedua, geometri satu-

satunya yang dapat memungkinkan ide-ide matematika yang dapat divisualisasikan, 

dan ketiga, geometri dapat memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistem 

matematika. Adapun materi geometri yang dikembangkan pada bahan ajar ini antara 

lain: 

1. Lingkaran  

Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan 

tertutup, dimana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap 

suatu titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat lingkaran. Pada Gambar 

6.2, jarak OA, OB, dan OC disebut jari-jari lingkaran 

 

Gambar 6.2 

Rumus keliling lingkaran adalah 

𝐾 = 𝜋𝑑 = 2𝜋𝑟 

Rumus luas lingkaran adalah 

𝐿 = 𝜋𝑟2 =
1

4
𝜋𝑑2 

Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring:
30
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sudut pusat 

360°
=

panjang busur

keliling lingkaran
=

luas juring

luas lingkaran
 

2. Garis Singgung Lingkaran 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat 

disatu titik yang disebut titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran 

selalu tegak lurus terhadap jari-jari (diameter) yang melalui titik singgungnya. 

Dari satu titik lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung, sedangkan dari 

satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Garis 

singgung persekutuan adalah garis yang tepat menyinggung dua lingkaran. Dari 

dua lingkaran yang saling lepas dapat dibuat dua garis singgung persekutuan luar 

dan dua garis singgung persekutuan dalam. Panjang garis singgung persekutuan 

(l) dan garis singgunng persekutuan dalam (d) dapat dicari dengan:
31

 

𝑙 =  𝑘2 −  𝑅 − 𝑟 2       dan      𝑑 =  𝑘2 − (𝑅 + 𝑟)2  

Dimana: 

l = panjang garis singgung persekutuan luar 

d = panjang garis singgung persekutuan dalam 

k = jarak kedua titik pusat lingkaran 

R = jari-jari lingkaran pertama 

r = jari-jari lingkaran kedua 

 

3. Bangun Ruang Sisi Datar 

a. Pada sebuah kubus, berlaku rumus-rumus sebagai berikut: 
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Luas permukaan = 6s
2
 dan Volume = s

3    
 

b. Pada sebuah balok, berlaku rumus-rumus sebagai berikut: 

Luas permukaan = 2(pl + lt + pt) dan Volume = p x l x t 

c. Pada sebuah prisma, berlaku rumus-rumus sebagai berikut: 

Luas permukaan = jumlah luas sisi-sisi yang membentuk prisma 

Volume = luas alas x tinggi  

d. Pada sebuah limas, berlaku rumus-rumus sebagai berikut:
32

 

Luas permukaan = jumlah luas sisi-sisi yang membentuk limas 

Volume = 
1

3
 x luas alas x tinggi 

E. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah Berdasarkan Level Berpikir 

Geometri Van Hiele 

Pengembangan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. 

Penelitian pengembangan ini merupakan suatu jenis penelitian yang tidak 

dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi untuk menghasilkan atau mengembangkan 

produk tertentu. Dalam penelitian ini produk yang akan dikembangkan adalah bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 

Hiele. 

Bahan ajar berbasis masalah yang dikembangkan memuat indikator-indikator 

pembelajaran berbasis masalah (PBM) di dalam penyajian isi buku atau bahan ajar 

tersebut. Diawali dengan fase 1, yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan 
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kepada peserta didik, sehingga dalam penyusunan bahan ajar ini dimulai dengan 

pemberian suatu masalah yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Masalah 

tersebut harus diselesaikan peserta didik, untuk dapat mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya bahan ajar disusun dengan 

menyajikan langkah-langkah petunjuk bagi pendidik untuk mengarahkan peserta 

didik melalui fase-fase pembalajaran berbasis masalah yang selanjutnya yaitu, fase 2: 

mengorganisasi peserta didik untuk meneliti, fase 3: membantu investigasi mandiri 

atau kelompok, fase 4: mengembangkan dan mempersentasikan hasil karya, dan fase 

5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Setelah menyelesaikan 

masalah yang telah diberikan, barulah disajikan materi yang dilengkapi dengan 

contoh soal dan latihan atau tugas yang akan diberikan kepada peserta didik agar 

mereka dapat lebih memahami materi geometri yang disajikan.  

Dalam penyusunan bahan ajar ini, juga menerapkan teori level berpikir 

geometri Van Hiele. Penelitian tentang level berpikir geometri telah banyak 

dilakukan. Beberapa penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa peserta didik 

pada SMP/MTs baru sampai pada level 0-2 pada teori Van Hiele. Penelitian yang 

dilakukan Burger & Shaughnessy (1986) menyatakan bahwa level berpikir peserta 

didik SMP/MTs dalam belajar geometri tertinggi pada level 2 (deduksi informal) dan 

sebagian besar berada pada level 0 (visualisasi). Pernyataan ini juga didukung oleh 

pendapat Walle (1994) yang menyatakan bahwa sebagian besar peserta didik 

SMP/MTs berada pada antara tingkat 0 (visualisasi) sampai tingkat 2 (deduksi 
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informal).
33

 Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan Nur‟aini 

Muhassanah, Imam Sujadi dan Riyadi dengan hasil penelitian tingkat berpikir 

Geometri Van Hiele tertinggi yang bisa dicapai oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 16 

Surakarta adalah tingkat 2 (deduksi informal).
34

 Oleh karena itu dalam penelitian ini 

level berpikir yang akan diterapkan adalah level 0 (visualisasi) hingga level 2 

(deduksi informal).  Sehingga dalam penyusunan bahan ajar ini langkah pemecahan 

masalah, materi, contoh soal dan latihan yang disajikan, didasarkan berurutan sesuai 

dengan level berpikir geometri Van Hiele yaitu dari level 0 (visualisasi) sampai 

dengan level 2 (deduksi informal).  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengembangan bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 

Hiele pada penelitian ini merupakan bahan ajar berbentuk buku yang berisi materi 

geometri untuk peserta didik kelas VIII SMP/MTs semester genap yang disusun 

dengan menerapkan langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah. Selain itu, 

dengan memperhatikan level-level berpikir geometri Van Hiele peserta didik pada 

tingkat SMP/MTs yaitu level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), dan level 2 (dedukasi 

informal). 

 

F. Penelitian yang Relavan 

                                                             
33

 Nur‟aini Muhassanah, Imam Sujadi dan Riyadi, “Analisis Keterampilan Geometri Siswa 

Dalam Memecahkan Masalah Geometri Berdasarkan Tingkat Berpikir Van Hiele”, Jurnal Elektronik 

Pembelajaran Matematika Vol.2, No. 1, Hal 54-66 (Maret 2014), hlm. 57. 

34
 Ibid, hlm. 64. 
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1. Erif Ahdhianto dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Geometri Bangun Datar Berbasis Teori Van Hiele Untuk Siswa 

Kelas VI Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan 

efektif  digunakan dalam proses pembelajaran geometri disekolah, dengan 

hasil penilaian dua dosen dan satu guru SD menunjukkan bahwa modul 

pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam 

kategori baik. Respon peserta didik terhadap modul diperoleh kategori baik 

serta hasil belajar peserta didik diperoleh rerata secara klasikal sebesar 82,8 

dan sudah mencapai KKM. 

2. Waminton Rajagukguk dan Erlinawaty Simanjuntak dalam penelitiannya yang 

berjudul, “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Masalah 

Terintegrasi ICT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis”, 

menyatakan bahwa dari hasil 3 orang validator yang terdiri dari 3 orang dosen 

di Jurusan Matematika Unimed, tidak ada perubahan yang terlalu berarti pada 

perangkat pembelajaran dan instrumen yang divalidasi, untuk itu perangkat 

pembelajaran dan instrumen dapat dikatakan valid. Hasil validasi dan 

reliabilitas tes setelah dilakukan simulasi juga menunjukkan hasil yang dapat 

dinyatakan valid dan reliabel. 

3. I Ketut Sutama, I Gusti Putu Suharta, dan Gede Suweken dalam penelitiannya 

yang berjudul, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri SMA 

Berdasarkan Teori Van Hiele Berbantuan Wingeom Dalam Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa”, menunjukkan bahwa 
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berdasarkan hasil uji validasi yang telah dilakukan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan sudah memenuhi aspek validitas sehingga layak untuk 

digunakan dan perangkat pembelajaran tersebut berkategori baik untuk 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

G. Kerangka Berpikir 

Berkaitan dengan bahan ajar di sekolah berupa buku paket yang belum 

bisa memotivasi peserta didik untuk membaca dan memahami materi, bahan ajar 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika kurang 

menarik, belum menanamkan minat peserta didik secara mendalam, dan peserta 

didik masih kesulitan dalam memahami materi matematika yang diberikan baik 

secara konsep maupun perhitungan. Menanggapi hal ini, diperlukan bahan ajar 

yang dapat menarik minat peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik 

lebih mudah dalam memahami konsep geometri. Bahan ajar tersebut yaitu bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele. 

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir untuk memperoleh jawaban 

sementara yang akan diteliti. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka 

peneliti menyajikan dalam bentuk diagram kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Diagram Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keektifan produk tersebut.
35

 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji produk tersebut.  

Pada penelitian ini dikembangkan bahan ajar berbasis masalah berdasarkan 

level berpikir geometri Van Hiele. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas VIII MTs Masyariqul Anwar. Pengembangan dilaksanakan pada mata 

pelajaran matematika materi geometri, tahun ajaran 2016/2017 MTs Masyariqul 

Anwar kelas VIII semester genap. Penelitian bermaksud untuk mengembangkan 

bahan ajar berbasis masalah pada mater geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele. 

 

 

 

                                                             
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D) 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 407. 
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B. Prosedur Penelitian 

Menurut Sugiyono langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

ditunjukkan pada bagan berikut : 

 

   

 

 

  

   

 

 

Gambar 3.1 

langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R & D)
36

 

 

Langkah yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar ini, peneliti 

membatasi hanya 7 langkah dari 10 langkah tersebut karena hanya sampai tahap 7 

sudah dapat menjawab hasil penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan 

diantaranya: potensi dan masalah, pengumpulkan data, desain produk, validasi desain, 

revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk.  

Pengembangan produk yang dilaksanakan pada penelitian ini hanya sampai 

pada tahap menghasilkan produk akhir, yaitu bahan ajar berbasis masalah pada materi 

                                                             
36

 Ibid, hlm. 409.  
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geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. Penelitian yang dilakukan 

tidak sampai pada tahap uji pemakaain dan produksi masal dari produk yang sudah 

dihasilkan karena, peneliti hanya melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian 

validator, guru matematika dan penilaian peserta didik berdasarkan kemenarikannya 

serta keterbatasan peneliti sehingga tidak mencakup semua langkah yang ada. Berikut 

penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang digunakan penulis 

dalam penelitian: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah dilakukan dengan menganalisa produk awal guna 

melihat gambaran kondisi di lapangan yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar matematika di MTs Masyariqul Anwar, kemudian menganalisa 

permasalahan. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisa silabus, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang 

diajarkan sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran.  

b. Menganalisa buku-buku matematika, untuk melihat kesesuaian isi buku 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta 

didik. Buku-buku yang telah sesuai akan digunakan sebagai acuan 

penyusunan konsep dan contoh soal serta latihan soal pada bahan ajar yang 

akan dikembangkan. 

c. Mereview literature yang terkait dengan pengembangan bahan ajar. 
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d. Wawancara dengan guru, ini bertujuan untuk mengetahui masalah atau 

hambatan apa saja yang dihadapi di lapangan sehubungan dengan 

pembelajaran matematika.  

 

2. Pengumpulan Data  

Setelah diketahui adanya masalah atau potensi maka selanjutnya adalah 

mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

perencanaan produk yang akan dibuat dan diharapkan mampu mengatasi masalah 

yang ditemukan. 

 

3. Desain Produk  

Setelah langkah potensi dan masalah serta mengumpulkan informasi, 

selanjutnya membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap 

ini dilakukan pengembangan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele sebagai penunjang pelajaran 

matematika pada tingkat SMP/MTs.  

 

4. Validasi Desain 

Validasi dilakukan setelah produk selesai dirancang dan merupakan 

proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk akan lebih efektif dari 

bahan ajar sebelumnya. Validasi yang digunakan pada bahan ajar terdiri dari 2 

macam, yaitu: 
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a. Validasi isi yaitu apakah bahan ajar yang telah dirancang sesuai dengan 

silabus mata pelajaran. 

b. Validasi kontruk yaitu kesesuaian komponen-komponen bahan ajar dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

Bahan ajar yang telah dirancang dikontruksikan dan didiskusikan dengan 

ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Kegiatan validasi dilakukan dalam 

bentuk mengisi lembar validasi bahan ajar.  

 

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk 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 

sehingga, diperoleh produk yang siap diuji cobakan. 

 

6. Uji Coba Produk  

Setelah dihasilkan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele yang telah divalidasi oleh ahli dan 

telah dilakukan revisi, selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Uji coba ini dimasudkan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan bahan 

ajar yang telah dihasilkan. Untuk uji coba produk dilakukan dengan dua cara 

yaitu uji coba kelompok kecil  dan uji coba lapangan. 
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a. Uji Kelompok Kecil 

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

dapat memberikan penilaian terhadap kualitas terhadap produk yang 

dikembangkan. Uji coba dilakukan pada 10-20 peserta didik yang dapat 

mewakili populasi target.
37

 

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 peserta didik dengan berbagai 

karakteristik, sesuai dengan karekteristik populasi sasaran.
38

 

 

7. Revisi Produk 

Dari hasil uji coba produk, apabila respon guru dan peserta didik 

mengatakan bahwa produk ini baik dan menarik, maka dapat dikatakan bahwa 

bahan ajar telah selesai dikembangkan, sehingga menghasilkan produk akhir. 

Namun apabila produk belum sempurna maka hasil uji coba ini dijadikan bahan 

perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar yang dibuat, sehingga dapat 

menghasilkan produk akhir dapat digunakan disekolah. 

 

                                                             
37

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

Pemanfaatannya (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 184. 

 
38

Ibid, hlm. 185. 
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C. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data 

kualitatif: 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diolah dengan perumusan angka. Data 

kuantitatif diperoleh dari skor angket penilaian validator dan penilaian siswa. 

2. 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. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan bahan ajar ini 

menggunakan tiga jenis, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner (angket). 

1. 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.
39

 

Peneliti dalam hal ini mengunakan jenis interview bebas terpimpin, guna 

memperoleh data yang valid, yaitu: peneliti membawa kerangka pertanyaan-

pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara pertanyaan-pertanyaan itu 

diberikan tidak secara sistematis, atau pemberian pertanyaan secara fleksibel 

                                                             
39

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 194 
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sesuai dengan keadaan. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data awal 

dalam penelitian dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk 

mengembangkan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan 

level berpikir geometri Van Hiele.  

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi dalam penelitian ini adalah 

observasi terhadap bentuk bahan ajar yang digunakan di MTs Masyariqul Anwar. 

3. Angket (kuisioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
40

 Dalam penelitian ini tipe pertanyaan yang digunakan dalam 

angket ini adalah pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan 

jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu 

alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban yang digunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa 

kata-kata antara lain, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

                                                             
40

 Ibid, hlm. 199 
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Sangat Tidak Setuju (STS).
41

 Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba 

bahan ajar yang dikembangkan. Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan 

memberikan angket kepada validator ahli media, validator ahli materi, dan 

validator ahli bahasa. Sedangkan uji coba bahan ajar dilakukan dengan 

memberikan angket kepada peserta didik dan guru uji coba lapangan.  

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

sesuatu. Selain menyusun bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele, disusun juga instrumen penelitian 

yang digunakan untuk menilai bahan ajar yang dikembangkan. Berdasarkan pada 

tujuan penelitian, dirancang dan disusun instrumen sebagai berikut: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen berupa pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan wawancara kepada guru dan peserta didik yang disusun untuk 

mengetahui bahan ajar seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik  

dan berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 
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Ibid, hlm. 134-135 



64 
 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen Validasi Ahli Media 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kegrafikan dan 

penyajian bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level 

berpikir geometri Van Hiele. Validator dalam instrumen ini terdiri dari 3 

dosen UIN Raden Intan Lampung. 

b. Instrumen Validasi Ahli Materi 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kelayakan isi, 

kebahasaan dan kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan, serta berfungsi 

untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar berbasis masalah 

pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

Validator dalam instrumen ini terdiri dari 2 dosen di Jurusan Matematika UIN 

Raden Intan Lampung, dan 1 dosen dari luar UIN Raden Intan Lampung. 

c. Instrumen Ahli Bahasa 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kebahasaan, serta 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

Validator dalam instrumen ini terdiri dari 1 dosen UIN Raden Intan Lampung, 

1 guru SMAN 10 Bandar Lampung, dan 1 guru MTs Masyariqul Anwar. 
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3. Instrumen Uji Coba Produk 

Instrumen ini berupa angket respon peserta didik dan guru yang 

digunakan untuk mengetahui respon terhadap bahan ajar berbasis masalah pada 

materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele yang dinilai oleh 

peserta didik dan guru. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa 

bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele. Data yang diperoleh melalui instrumen uji coba dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif kualitatif.  

Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian 

total dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
42

 

𝑥 =
 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Dengan : 

𝑥𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠
 𝑥 4 

Keterangan : 𝑥  = rata – rata akhir 

 𝑥𝑖= nilai uji operasional angket tiap peserta didik 

 𝑛 = banyaknya peserta didik yang mengisi angket 

                                                             
42

Rusmela Dewi, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada 

Materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar di SMP”, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 

2016), hlm. 51 
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1. Analisis Data Validasi Ahli 

Angket validasi ahli terkait penyajian, kesesuaian isi, kebahasaan dan 

kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda 

yang mengartikan tingkat validasi bahan ajar berbasis masalah pada materi 

geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. Skor penilaian dari 

tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.1 

 Tabel 3.1 Skor Penilaian Validasi Ahli (dimodifikasi)
43

 

  

 

 

 

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

media, dan ahli bahasa tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan 

dikonversikan ke pertanyaan untuk menentukan kevalidan dan kelayakan 

bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele. Penkonversian skor menjadi pertanyaan penilaian ini 

dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 
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Ibid, hlm. 52 

Skor Pilihan Jawaban Kelayakan 

4 

3 

2 

1 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 
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Tabel 3.2 Kriteria Validasi (dimodifikasi)
44

 

Skor 

Kualit

as 

Kriteria 

Kelaya

kan 

Keterangan 

3,26
< x 
≤  4,00 

2,51
< x 
≤  3,26 

1,76
< x 
≤  2,51 

1,00
< x 
≤  1,76 

Valid 

Cukup 

Valid 

Kurang 

Valid 

Tidak 

Valid 

Tidak Revisi 

Revisi sebagian 

Revisi sebagian & pengkajian 

ulang materi 

Revisi Total 

 

 

2. Analisis Data Uji Coba Produk 

Angket respon peserta didik terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi 

pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 

3.3 

Tabel 3.3 Skor Penilaian Uji Coba (dimodifikasi)
45

 

Skor  Pilihan Jawaban Respon 

Peserta Didik 

4 

3 

2 

1 

Sangat Setuju 

Setuju  

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 
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Hasil dari skor penilaian dari masing-masing siswa tersebut kemudian 

dicari rata-rata dan dikonversikan ke pertanyaan untuk menentukan 

kemenarikan. Penkonversian skor menjadi pertanyaan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Kriteria untuk Uji Respon (dimodifikasi)
46

 

 

Skor 

Kualit

as 

Pertanyaan Kualitas Aspek 

Respon Peserta didik 

dan Guru 

3,26
< 𝑥 
≤  4,00 
2,51
< 𝑥 
≤  3,26 
1,76
< 𝑥 
≤  2,51 
1,00
< 𝑥 
≤  1,76 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

 

 

 

 

 

  

                                                             
46

Ibid, hlm. 54 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

 

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur 

pengembangan menurut Sugiyono yang dilakukan dari tahap 1 hingga tahap 7. Data 

hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian ini dilakukan di MTs Masyariqul Anwar. Potensi dalam penelitian 

pengembangan ini yaitu, di sekolah tersebut sudah adanya guru matematika yang 

berpengalaman, peserta didik masih bersedia memperhatikan dan mengikuti kegiatan 

belajar dikelas, potensi lingkungan sekolah berupa fasilitas dan lingkungan sekitar 

sekolah dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, serta fasilitas berupa bahan 

ajar sudah tersedia, namun terdapat beberapa permasalahan dikelas yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan observasi bahwa sebagian peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep geometri dan keterampilan geometri peserta didik 

dalam pemecahan masalah geometri masih lemah, selain itu belum ada bahan ajar 

yang dirancang secara khusus dengan menggunakan metode berbasis masalah dan 
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pada materi geometri bahan ajar yang digunakan belum menerapkan level berpikir 

geometri Van Hiele.  

 

2. Pengumpulan Data 

Setelah proses potensi dan masalah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu  

pengumpulan data atau mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi sangat 

penting untuk mengetahui kebutuhan peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Langkah pertama yang 

dilakukan yaitu mengumpulkan masalah yang ada di MTs Masyariqul Anwar kepada 

guru dan peserta didik khususnya kelas VIII pada mata pelajaran Matematika berupa 

hasil wawancara. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber referensi seperti 

jurnal-jurnal Matematika yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele dan 

buku Matematika kelas VIII SMP/MTs. 

 

3. Desain Produk 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah desain 

produk. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap desain produk pengembangan 

bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele. Langkah-langkah penyusunan desain produk bahan ajar ini, diantaranya 

adalah menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus 

berdasarkan kurikulum 2013. Bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele menggunakan ukuran kertas B5; skala 
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space 1,5;  font 12 pt; dan jenis huruf Comic Sans Ms, Monotype Corvisa, Cambria 

(Headings), dan Times New Rowman (Headings).  

Adapun desain penyajian bahan ajar ini disusun secara urut yang terdiri dari 

sampul depan, sampul dalam, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan bahan 

ajar, bab judul yang berisi kompetensi dasar dan pengalaman belajar (terdapat 3 bab 

judul dalam bahan ajar ini, yaitu: bab 1 lingkaran, bab 2 garis singgung lingkaran, 

bab 3 bangun ruang sisi datar), peta konsep, uraian materi (masalah, kegiatan dan 

materi), contoh soal, uji kompetensi, evaluasi, kunci jawaban, glosarium, indeks, dan 

daftar pustaka. 

 

4. Validasi Desain 

Validasi desain pengembangan bahan ajar berbasis masalah pada materi 

geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele diuji oleh 9 ahli, yang terdiri 

dari 3 ahli materi, 3 ahli media, dan 3 ahli bahasa. Instrumen validasi menggunakan 

skala Likert. Adapun hasil validasi ahli sebagai berikut: 

1) Hasil Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

kebenaran materi, sistematika materi dan kebenaran fenomena. Adapun validator 

yang menjadi ahli materi bahan ajar terdiri dari 2 dosen jurusan matematika UIN 

Raden Intan Lampung, dan 1 dosen jurusan matematika Universitas Lampung. 

Hasil data validasi materi pada tahap 1 dapat dilihat pada tabel 4.1. Sedangkan 

form dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi 

No. Aspek Analisis 
Validator 

1 2 3 

1. Kelayakan isi 

∑ Skor 37 44 42 

𝑥𝑖  3,08 3,67 3,5 

𝑥  3,42 

Kriteria  Sangat Baik 

2. 
Kelayakan 

Penyajian 

∑ Skor 32 33 30 

𝑥𝑖  3,55 3,67 3,33 

𝑥  3,52 

Kriteria Sangat Baik 

3. 
Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

∑ Skor 19 20 20 

𝑥𝑖  3,8 4 4 

𝑥  3,93 

Kriteria Sangat Baik 

4. 

Level Berpikir 

Van Hiele 

∑ Skor 8 14 14 

𝑥𝑖  2 3,5 3,5 

𝑥  3 

Kriteria Baik  
Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi ahli materi Bahan ajar 

berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir Geometri Van Hiele  

pada lampiran 2 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi dari 

3 orang validator dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai 

sebagai berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,42 

dengan kriteria “sangat baik”. Aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,52 dengan kriteria “sangat baik” dan pada aspek pembelajaran 

berbasis masalah diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,93 dengan kriteria “sangat 

baik”, serta pada aspek level berpikir Van Hiele diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3 dengan kriteria “baik”. Dari hasil validasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata validasi ahli materi sudah sangat baik akan tetapi masih perlu adanya 

perbaikan sesuai dengan saran dari beberapa validator. 
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Validator ahli materi 1 memberikan saran/masukan pada aspek kelayakan 

isi, aspek kelayakan penyajian, dan aspek level berpikir Van Hiele. Sedangkan 

validator ahli materi 3 memberikan saran/masukan padaaspek kelayakan isi. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan validasi ahli materi tahap 2. 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat penilaian ahli materi pada 

tahap 1 dari masing-masing validator terhadap 4 aspek yaitu aspek kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, pembelajaran berbasis masalah dan level berpikir Van 

Hiele. 

 
Gambar 4.1 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi 

Dari gambar 4.1 di atas terlihat bahwa grafik hasil validasi ahli materi 

pada tahap 1 menunjukkan nilai pada aspek pembelajaran berbasis masalah 

memperoleh nilai tertinggi dan nilai terendah pada aspek level berpikir Van Hiele 

maka yang harus lebih banyak untuk di perbaiki adalah dari segi aspek level 

berpikir Van Hiele. 
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Setelah dilakukan revisi terhadap saran perbaikan yang diperoleh dari 

hasil validasi tahap 1, selanjutnya dilakukan validasi ahli materi tahap 2. Hasil 

data validasi ahli materi pada tahap 2 dapat dilihat pada tabel 4.2. Sedangkan 

form dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi 

No. Aspek Analisis 
Validator 

1 2 3 

1. Kelayakan isi 

∑ Skor 44 44 44 

𝑥𝑖  3,67 3,67 3,67 

𝑥  3,67 

Kriteria  Sangat Baik 

2. 
Kelayakan 

Penyajian 

∑ Skor 35 33 31 

𝑥𝑖  3,89 3,67 3,44 

𝑥  3,67 

Kriteria Sangat Baik 

3. 
Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

∑ Skor 20 20 20 

𝑥𝑖  4 4 4 

𝑥  4 

Kriteria Sangat Baik 

4. 

Level Berpikir 

Van Hiele 

∑ Skor 16 14 16 

𝑥𝑖  4 3,5 4 

𝑥  3,83 

Kriteria Sangat Baik  
Sumber Data : Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi ahli materi tahap 2 bahan 

ajar berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir Geometri Van 

Hiele pada lampiran 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil validasi tahap 2 oleh ahli materi dari 

3 validator dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67 dengan 

kriteria “sangat baik”. Aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,67 dengan kriteria “sangat baik” dan pada aspek pembelajaran berbasis 

masalah diperoleh nilai rata-rata sebesar 4 dengan kriteria “sangat baik”, serta 
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pada aspek level berpikir Van Hiele diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83 dengan 

kriteria “sangat baik”. Dari hasil tersebut terlihat bahwa setelah dilakukan revisi 

sesuai dengan saran/masukan validator nilai rata-rata semua aspek mengalami 

peningkatan.  

Selain dalam bentuk tabel, hasil validasi oleh ahli materi tahap 2 disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut. 

 
Gambar 4.2 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi 

Dari gambar 4.2 di atas terlihat bahwa grafik hasil validasi ahli materi 

pada tahap 2 terjadi perubahan dan menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi 

adalah pada pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-rata sebesar 4. Pada 

tahap 2 semua aspek mengalami peningkatan dan sudah masuk dalam kriteria 

sangat baik maka validasi ahli materi bahan ajar sudah valid dan tidak dilakukan 

kembali revisi. 
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2)  Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media bertujuan untuk menguji aspek kelayakan kegrafikan 

bahan ajar berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir 

Geometri Van Hiele. Adapun ahli media terdiri dari 3 dosen UIN Raden Intan 

Lampung. Hasil analisis data validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media 

No. 
Indikator 

Penilaian 
Analisis 

Validator 

1 2 3 

1. Ukuran Buku 

∑ Skor 5 6 6 

𝑥𝑖  2,5 3 3 

𝑥  2,83 

Kriteria Baik 

2. 
Desain Sampul 

Buku (Cover) 

∑ Skor 14 18 15 

𝑥𝑖  2,8 3,6 3 

𝒙  3,13 

Kriteria Baik 

3. Desain Isi Buku 

∑ Skor 31 34 33 

𝑥𝑖  2,81 3,09 3 

𝒙  2,96 

Kriteria Baik 
Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi oleh ahli media bahan 

ajar berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir Geometri 

Van Hiele  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa validasi ahli media 

memperoleh hasil sebagai berikut: pada indikator penilaian ukuran buku 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,83 dengan kriteria “baik”, pada indikator 

penilaian desain sampul buku (cover) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,13 

dengan kriteria “baik”, dan pada indikator penilaian desain isi buku diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 2,96 dengan kriteria “baik”. 
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Dari hasil validasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata validasi ahli 

media sudah baik sehingga dapat dikatakan cukup valid, akan tetapi masih perlu 

adanya revisi sebagian. Validator ahli media 1 memberikan saran/masukan 

perbaikan pada indikator penilaian desain sampul buku (cover) sedangkan 

validator ahli media 2 dan 3 memberikan saran/masukan perbaikan pada 

indikator penilaian desain isi buku. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan 

validasi ahli media tahap 2. 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media disajikan juga 

dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media dari masing-

masing validator terhadap aspek kegrafikan bahan ajar. 

 
Gambar 4.3 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media 

 

Terlihat dari gambar 4.3 di atas, grafik hasil validasi ahli media pada 

tahap 1 menunjukkan nilai rata-rata pada indikator penilaian  desain sampul buku 

(Cover)  memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 3,13 dengan kriteria “baik”. 
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Setelah dilakukan revisi terhadap saran perbaikan yang diperoleh dari 

hasil validasi ahli media tahap 1, selanjutnya dilakukan validasi ahli media tahap 

2. Hasil data validasi ahli media pada tahap 2 dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 4.4 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media 

No. 
Indikator 

Penilaian 
Analisis 

Validator 

1 2 3 

1. Ukuran Buku 

∑ Skor 7 6 6 

𝑥𝑖  3,5 3 3 

𝑥  3,17 

Kriteria Baik 

2. 
Desain Sampul 

Buku (Cover) 

∑ Skor 19 18 15 

𝑥𝑖  3,8 3,6 3 

𝒙  3,47 

Kriteria Sangat Baik 

3. Desain Isi Buku 

∑ Skor 43 34 33 

𝑥𝑖  3,91 3,09 3 

𝒙  3,33 

Kriteria Sangat Baik 
 Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi oleh ahli media tahap 2 

bahan ajar berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir 

Geometri Van Hiele  

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, hasil validasi oleh ahli media tahap 2 

diperoleh hasil penilaian bahwa pada indikator penilaian ukuran buku diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,17 dengan kriteria “baik”, pada indikator penilaian desain 

sampul buku (cover) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,47 dengan kriteria “sangat 

baik”, dan pada indikator penilaian desain isi buku diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,33 dengan kriteria “sangat baik”. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

setelah dilakukan revisi sesuai dengan saran dari validator nilai rata-rata semua 

indikator penilaian mengalami peningkatan. 
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Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media tahap 2 juga 

disajikan dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media 

dari masing-masing validator terhadap aspek kegrafikan. 

 
Gambar 4.4 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media  

 

Dari Gambar 4.4 di atas, terlihat grafik hasil validasi ahli media pada 

tahap 2 mengalami perubahan dan nilai rata-rata paling tinggi adalah pada 

indikator penilaian desain sampul buku (cover) yaitu 3,47 dengan kriteria “sangat 

baik”. Pada tahap 2 semua indikator penilaian mengalami peningkatan dan sudah 

masuk dalam kriteria sangat baik maka validasi ahli media bahan ajar sudah valid 

dan tidak dilakukan kembali revisi. 

 

3) Hasil Validasi Ahli Bahasa 

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk menguji kebahasaan bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 

Hiele. Adapun ahli bahasa terdiri dari 3 validator yaitu 1 dosen UIN Raden Intan 
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Lampung, 1 guru SMAN 10 Bandar Lampung, dan 1 guru MTs Masyariqul 

Anwar. Hasil analisis data validasi ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 8. 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Bahasa 

No. Aspek Analisis 
Validator  

1 2 3 

1. Kebahasaan 

∑ Skor 31 33 31 

𝑥𝑖  3,4 3,6 3,4 

𝑥  3.46 

Kriteria Sangat Baik 
 Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi oleh ahli bahasa bahan 

ajar berbasis masalah pada materi Geometri berdasarkan level berpikir Geometri 

Van Hiele  

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, hasil validasi oleh ahli bahasa 

menunjukkan hasil penilaian bahwa pada aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,46 dengan kriteria “sangat baik”. Dari hasil validasi tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata validasi ahli bahasa sudah sangat baik akan tetapi 

masih perlu adanya revisi sesuai dengan saran dari beberapa validator. Validator 

ahli bahasa 2 dan 3 memberikan saran/masukan perbaikan aspek kebahasaan, 

namun validasi ahli bahasa ini hanya dilakukan revisi tanpa adanya validasi ahli 

bahasa tahap 2 dikarenakan kemauan validator. 

Selain dalam bentuk tabel, hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan juga 

dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli bahasa dari 

masing-masing validator terhadap aspek kebahasaan. 
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Gambar 4.5 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Bahasa 

 

Dari Gambar 4.5 di atas, terlihat grafik hasil validasi ahli bahasa nilai 

rata-rata aspek kebahasaan memperoleh kriteria “sangat baik” maka bahan ajar 

sudah dikatakan valid. 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media dan ahli bahasa di atas 

terlihat bahwa bahan ajar yang dikembangkan sudah sangat baik dan dapat dikatakan 

valid sehingga dapat dilanjutkan ketahap revisi desain. 

 

5. Revisi Desain 

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

ahli bahasa, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan 

berdasarkan saran dan masukan ahli tersebut. Saran/masukan untuk perbaikan dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.  
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Tabel: 4.6 Saran perbaikan validasi ahli materi 

No Aspek Saran/masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

1. 
Kelayakan 

Isi 

1) Perbanyaklah gambar dan 

tambahkan ilustrasi-ilustrasi yang 

menarik. 

 

2) Perbaiki keterangan pada gambar. 

1) Gambar dan ilustrasi-

ilustrasi sudah 

ditambahkan. 

 

2) Keterangan pada 

gambar sudah sesuai. 

2. 
Kelayakan 

penyajian 

1) Tambahkan indeks dan glosarium. 

 

 

2) Tambahkan indikator 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

dan level  berpikir Van Hiele pada 

kata pengantar. 

 

1) Indeks dan glosarium 

sudah ditambahkan. 

 

2) Kata pengantar sudah 

diperbaiki. 

 

3. 

Level 

Berpikir 

Van Hiele 

1) Berilah keterangan level berpikir 

Van Hiele di setiap langkah-

langkah kegiatan. 

1) Di setiap langkah-

langkah kegiatan 

sudah ditambahkan 

keterangan level 

berpikir Van Hiele. 

  

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, hasil validasi yang memuat saran/masukan 

perbaikan oleh ahli materi digunakan sebagai revisi bahan ajar. Dari tabel tersebut 

saran perbaikan sudah direvisi sehingga bisa digunakan ketahap selanjutnya.   

Hasil perbaikan validasi ahli materi nomor 1.1 dapat dilihat pada Gambar 4.6 

berikut ini. 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

  

Gambar 4.6 Perbaikan pada penambahan gambar dan ilustrasi. 

Pada Gambar 4.6 di atas terlihat bahwa pada gambar pertama setelah 

dilakukan revisi pada materi unsur-unsur prisma dan limas, disajikan penambahan 

gambar rumah boyang yang berbentuk prisma  beserta uraiannya  pada kegiatan 

“Mari Membaca” sebelum masuk ke dalam materi prisma. Penambahan tersebut 

dilakukan untuk memberikan ilustrasi gambar prisma dalam kehidupan nyata 

sekaligus untuk meningkatkan wawasan peserta didik. Sedangkan, pada gambar 

kedua sebelum dilakukan revisi materi yang disajikan langsung pada kegiatan 3.6. 

Namun, setelah dilakukan revisi diberi penambahan masalah 3.7 sebelum kegitan 3.6 
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tersebut. Masalah yang diberikan adalah ilustrasi dari masalah dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan limas. Revisi tersebut dilakukan karena validator 

menyarankan untuk menambahkan gambar dan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. 

Hasil perbaikan validasi ahli materi nomor 1.2 dapat dilihat pada Gambar 4.7 

berikut ini. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar 4.7 Perbaikan Pada Keterangan Gambar 
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Alasan revisi pada Gambar 4.7 di atas dikarenakan keterangan pada gambar 

tersebut kurang jelas, seperti tidak adanya tanda yang menunjukkan bahwa sudut 

tersebut siku-siku, dan juga pada gambar terakhir keterangan pada gambar kurang 

tepat, sehingga validator menyarankan untuk memperbaiki gambar-gambar tersebut.  

Hasil perbaikan validasi ahli materi nomor 2.1 dapat dilihat pada Gambar 4.8 

berikut ini. 

 

Sesudah revisi 

 
 

Gambar 4.8 Penambahan glosarium dan indeks 
 

Gambar 4.8 di atas adalah penambahan glosarium dan indeks sesuai dengan 

saran dari validator. Penambahan tersebut dilakukan karena sebelum dilakukan revisi 

bahan ajar tidak menyajikan glosarium dan indeks di dalamnya.  
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Hasil perbaikan validasi ahli materi nomor 2.2 dapat dilihat pada Gambar 4.9 

berikut ini. 

Sebelum revisi 

 

Sesudah revisi 

 

Gambar 4.9 Perbaikan Kata Pengantar 
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Gambar 4.9 di atas adalah perbaikan kata pengantar, sebelum dilakukan revisi  

pada kata pengantar belum berisi indikator Pembelajaran Berbasis Masalah dan level  

berpikir Van Hiele sehingga sesuai dengan saran dari validator maka dilakukan revisi 

dengan menambahkan indikator Pembelajaran Berbasis Masalah dan level  berpikir 

Van Hiele pada kata pengantar.  

Hasil perbaikan validasi ahli materi nomor 3.1 dapat dilihat pada Gambar 4.10 

berikut ini. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar 4.10 Penambahan Keterangan Level Berpikir Van Hiele 
 

Gambar 4.10 di atas merupakan salah satu contoh langkah-langkah kegiatan 

yang diperbaiki. Sebelum dilakukan revisi dalam langkah-langkah kegiatan belum 

menyajikan keterangan level berpikir Van Hiele, sehingga validator menyarankan 

untuk menambahkan keterangan level berpikir Van Hiele pada setiap langkah kegitan 

tersebut.  
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Berikut saran/masukan untuk perbaikan validasi ahli media dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel: 4.7 Saran Perbaikan validasi Ahli Media 

No Indikator Penilaian 
Saran/masukan untuk 

perbaikan 
Hasil Perbaikan 

1. Desain Sampul 

Buku (Cover) 

1) Tidak terlihat 

penggunaan kurikulum 

pada sampul depan. 

1) Pada sampul depan 

sudah ditambahkan 

logo kurikulum 

2013. 

2. Desain Isi Buku 

1) Penulisan header tidak 

terlalu jelas, ganti 

dengan jenis huruf lain.  

 

2) Pada daftar isi 

tambahkan daftar 

pustaka. 

 

3) Perbaiki penulisan pada 

kunci jawaban. 

1) Jenis huruf pada 

header sudah lebih 

jelas. 

 

2) Daftar pustaka sudah 

ditambahkan di 

daftar isi. 

 

3) Penulisan kunci 

jawaban sudah 

diperbaiki. 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, hasil validasi yang memuat saran/masukan 

perbaikan oleh ahli media digunakan sebagai revisi bahan ajar. Dari tabel tersebut 

saran perbaikan sudah diperbaiki sehingga bisa digunakan ketahap selanjutnya. 

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 1.1 dapat dilihat pada Gambar 4.11 

berikut ini. 
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Sebelum revisi  Sesudah revisi 

  

Gambar 4.11 Perbaikan Sampul/Cover Bahan Ajar 

 

Hasil perbaikan sampul depan sesuai masukan dari ahli media dapat dilihat 

pada Gambar 4.11 di atas. Perbaikan dilakukan karena sampul/cover bahan ajar pada 

produk awal pengembangan tidak memperlihatkan bahwa bahan ajar tersebut 

menggunakan kurikulum 2013, sehingga dilakukan perbaikan dengan menambahkan 

logo kurikulum 2013 pada sampul depan bahan ajar. 

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 2.1 dapat dilihat pada Gambar 4.12 

berikut ini. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar 4.12 Perbaikan Penulisan Header  
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Perbaikan pada gambar 4.12 di atas dilakukan karena pemilihan jenis huruf 

pada header kurang tepat sehingga tulisan tidak terbaca dengan jelas. Sebelum revisi 

jenis huruf yang digunakan pada header adalah chiller, kemudian sesudah revisi jenis 

huruf diubah menjadi monotype corsiva sehingga tulisan lebih jelas terbaca.  

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 2.2 dapat dilihat pada Gambar 4.13 

berikut ini. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar 4.13 Perbaikan Daftar Isi  
 

Dari Gambar 4.13 di atas, perbaikan daftar isi dilakukan karena penulis 

kurang teliti sehingga tidak mencantumkan kunci jawaban, glosarium, indeks dan 

daftar pustaka di dalam daftar isi, sehingga dilakukan perbaikan seperti gambar di 

atas. 

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 2.3 dapat dilihat pada Gambar 4.14 

berikut ini. 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar 4.14 Perbaikan Penulisan Kunci Jawaban 

Pada gambar 4.14 di atas sebelum dilakukan revisi, pada penulisan kunci 

jawaban tidak diberi keterangan halaman dan pada penulisan jawaban bagian A di 

tulis dalam bentuk tiga kolom sehingga sesuai dengan saran dari validator maka 

dilakukan revisi dengan menambahkan keterangan halaman dan penulisan jawaban 

bagian A di tulis dalam bentuk dua kolom. 

Saran untuk perbaikan validasi ahli bahasa dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut ini.  

Tabel: 4.8 Saran Perbaikan Validasi Ahli Bahasa 

No Aspek 
Saran/masukan untuk 

perbaikan 
Hasil Perbaikan 

1. kebahasaan 

1) Terdapat beberapa 

kesalahan penulisan tanda 

baca. 

2) Perbaiki penulisan cover 

depan dan cover dalam 

pada daftar isi agar 

konsisten menggunakan 

bahasa Inggris atau bahasa 

Indonesia, serta perbaiki 

penulisan bahasa asing 

ditulis miring. 

1) Tanda baca sudah 

diperbaiki. 

 

2) Penulisan sudah 

diperbaiki menjadi 

sampul depan dan 

sampul dalam, serta 

penulisan bahasa 

asing sudah ditulis 

miring. 
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Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, hasil validasi yang memuat saran/masukan 

perbaikan oleh ahli bahasa digunakan sebagai revisi bahan ajar. Dari tabel tersebut 

saran perbaikan sudah diperbaiki sehingga bisa digunakan ketahap selanjutnya.  

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 1.1 dapat dilihat pada Gambar 4.15 

berikut ini. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

  

Gambar 4.15 Perbaikan Penulisan Tanda Baca 
 

Gambar 4.15 di atas merupakan beberapa contoh kesalahan penulisan tanda 

baca. Pada kalimat yang berbentuk perintah seharusnya menggunakan tanda seru 

sedangkan pada gambar tersebut kalimat berbentuk perintah menggunakan tanda titik, 

sehingga perlu dilakukan perbaikan. 

Hasil perbaikan validasi ahli media nomor 1.2 dapat dilihat pada Gambar 4.16 

berikut ini. 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

  

  

Gambar 4.16 Perbaikan Penulisan Bahasa Asing 

Alasan revisi pada gambar 4.16 di atas adalah penulisan cover depan dan 

cover dalam pada daftar isi tidak konsisten menggunakan bahasa Inggris atau bahasa 

Indonesia, sehingga dilakukan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia menjadi 

sampul depan dan sampul dalam. Kemudian pada gambar berikutnya penulisan 

bahasa asing harus ditulis miring. 

Berdasarkan hasil revisi desain di atas, saran/masukan perbaikan dari validator 

sudah diperbaiki sehingga bahan ajar bisa digunakan ketahap selanjutnya yaitu uji 

coba produk. 

 

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 
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coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 peserta didik, uji coba kelompok besar yang 

terdiri dari 30 peserta didik, dan uji coba guru yang terdiri dari 1 guru matematika 

kelas VIII adapun hasil uji coba produk sebagai berikut : 

 

a. Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji respon peserta 

didik terhadap produk yang dikembangkan, dalam uji coba kelompok kecil ini 

peserta didik diperkenankan untuk melihat dan membaca bahan ajar yang 

diberikan, kemudian diakhiri uji coba produk dengan melibatkan 15 peserta didik 

yang dipilih secara heterogen berdasarkan kemampuan dikelas dan jenis kelamin 

kemudian siswa diberi angket untuk memberikan respon terhadap bahan ajar. Uji 

kelompok kecil dilakukan di MTs Masyariqul Anwar.  

Hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar berbasis masalah pada 

materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele memperoleh nilai 

sebagai berikut: pada aspek ketertarikan diperoleh nilai rata-rata 3,19 dengan 

kriteria “baik”, pada aspek materi diperoleh nilai rata-rata 3,16 dengan kriteria 

“baik”, dan pada aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 3,33 dengan kriteria 

“sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan oleh 

peneliti mempunyai kriteria baik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar pada materi geometri untuk kelas VIII SMP/MTs 

semester genap. 
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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. Uji coba kelompok besar ini 

dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui respon peserta didik terhadap 

produk secara luas. Responden pada uji kelompok besar ini berjumlah 30 peserta 

didik SMP/MTs kelas VIII dengan cara memberi angket untuk mengetahui 

respon peserta didik terhadap bahan ajar. Uji coba ini dilakukan di MTs 

Masyariqul Anwar.  

Hasil uji coba kelompok besar memperoleh nilai sebagai berikut: pada 

aspek ketertarikan diperoleh nilai rata-rata 3,64 dengan kriteria “sangat baik”, 

pada aspek materi diperoleh nilai rata-rata 3,54 dengan kriteria “sangat baik”, 

dan pada aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 3,68 dengan kriteria “sangat 

baik”, hal ini menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti 

mempunyai kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar pada materi geometri untuk kelas VIII SMP/MTs 

semester genap. 

 

c. Uji Coba guru 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar, 

kemudian produk diuji cobakan kembali ke uji coba guru. Uji coba guru ini 

dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui respon terhadap produk secara 

luas. Responden pada uji guru ini berjumlah 1 orang guru SMP/MTs kelas VIII 



96 
 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon guru terhadap bahan ajar 

yang dikembangkan. Uji coba guru ini dilakukan di MTs Masyariqul Anwar.  

Hasil uji coba guru memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek 

ketertarikan diperoleh nilai rata-rata 3,6 dengan kriteria “sangat baik”, pada 

aspek materi diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan kriteria “sangat baik”, dan pada 

aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 3 dengan kriteria “baik”, hal ini 

menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai 

kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar 

mengajar pada materi geometri untuk kelas VIII SMP/MTs semester genap. 

 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar dan uji 

coba guru untuk mengetahui respon peserta didik dan respon guru terhadap bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 

Hiele, produk dikatakan sangat baik sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. 

Selanjutnya bahan ajar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi 

peserta didik dan guru di SMP/MTs kelas VIII pada materi geometri semester genap. 

 

B. Pembahasan  

Pada pembahasan penelitian pengembangan ini memaparkan tentang langkah 

pembuatan bahan ajar berupa lembar kerja siswa, kesesuaian produk akhir dengan 

tujuan pengembangan serta kelebihan dan kekurangan produk akhir bahan ajar yang 

dihasilkan. 
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1. Langkah-Langkah Pembuatan Bahan Ajar 

Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai studi sistematis 

terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang 

diteliti. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai dengan tujuan 

peneliti yaitu untuk mengembangkan bahan ajar berbasis masalah pada materi 

geometri berdasarkan level berpikir Geometri Van Hiele. Untuk menghasilkan 

produk bahan ajar yang dikembangkan, maka peneliti menggunakan prosedur 

penelitian dan pengembangan dengan model penelitian pengembangan Borg and Gall 

yang telah dimodifikasi oleh sugiyono dan hanya dibatasi sampai tujuh langkah 

penelitian dan pengembangan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, dan revisi produk. Alasan 

peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan ini  

dikarenakan sampai pada tahap 7 sudah dapat menjawab hasil penelitian. Adapun 

uraian tahapan pengembangan bahan ajar sebagai berikut: 

 

1) Potensi dan Masalah 

Tahap pertama yang dilakukan adalah untuk mengetahui potensi dan 

permasalahan yang ada serta hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah, seperti bahan 

ajar, metode dalam proses pembelajaran, gaya belajar dan model pembelajaran 

maka dilakukan wawancara dan observasi. Potensi dalam penelitian 

pengembangan ini yaitu, di sekolah tersebut sudah adanya guru matematika yang 

berpengalaman, peserta didik masih bersedia memperhatikan dan mengikuti 
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kegiatan belajar dikelas, potensi lingkungan sekolah berupa fasilitas dan 

lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, serta 

fasilitas berupa bahan ajar sudah tersedia namun berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika MTs Masyariqul Anwar, hasil belajar geometri peserta 

didik masih rendah dikarenakan peserta didik kurang fokus dalam kegiatan 

pembelajaran dan masih kesulitan dalam memahami konsep geometri, serta 

keterampilan geometri peserta didik dalam pemecahan masalah geometri masih 

lemah.  

Adapun penyebab lainnya yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

bahan ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran matematika dalam 

penyajiannya tidak berbasis masalah. Bahan ajar yang digunakan di sekolah 

tersebut belum menyajikan suatu masalah yang harus dipecahkan oleh peserta 

didik yang kemudian diikuti proses pencarian informasi yang bersifat student 

centered, yang berguna untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik dalam 

pemecahan masalah. Selain itu, dalam materi geometri belum menerapkan 

aktivitas level berpikir geometri Van Hiele, yang setiap levelnya menunjukkan 

karakteristik proses berpikir seseorang dalam memahami konsep geometri.  

Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan belum merangsang semangat 

belajar peserta didik secara mendalam, sehingga peserta didik masih kesulitan 

dalam memahami materi geometri yang diberikan baik secara konsep maupun 

perhitungan. 
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Oleh karena itu dengan pengembangan bahan ajar berbasis masalah pada 

materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele diharapkan dalam 

proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih semangat dalam belajar, peserta 

didik menjadi lebih aktif, dan mudah memahami konsep materi dalam 

pembelajaran, menambah keingintahuan pada peserta didik, dan kemampuan 

berpikir peserta didik dalam pemecahan masalah geometri menjadi lebih baik. 

 

2) Pengumpulan Data 

Tahap kedua mengumpulkan data atau informasi, yaitu buku-buku 

matematika materi geometri kelas VIII SMP/MTs yaitu “Matematika Konsep 

Dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VIII Semester 2” oleh Dewi Nuharini 

dan Tri Wahyuni, “Mudah Belajar Matematika untuk Kelas VIII SMP/MTs” oleh 

Nuniek Avianti Agus, “Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 2”, 

“Contextual Teaching and Learning Matematika: SMP/MTs Kelas VIII Edisi 4” 

oleh Endah Budi Rahaju dkk, dan jurnal-jurnal matematika yang dapat 

menunjang dalam pengembangan produk berupa bahan ajar berbasis masalah 

pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele.  

Sumber-sumber yang relevan tersebut sebagai penunjang dalam 

pembuatan bahan ajar yang dikembangkan agar dalam pembuatan bahan ajar 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dan materi 

yang akan dicantumkan harus sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan, dengan 
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adanya referensi bisa dijadikan pembanding dengan lembar keja siswa yang akan 

dibuat oleh peneliti. 

 

3) Desain Produk 

Tahap ketiga yaitu desain produk pengembangan bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geomtetri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

Pada desain produk ini bahan ajar yang dikembangkan memuat indikator-

indikator pembelajaran berbasis masalah di dalam penyajian isi buku yaitu fase 1 

memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, fase 2 mengorganisasi 

siswa untuk meneliti, fase 3 membantu investigasi mandiri dan kelompok, fase 4 

mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, serta fase 5 menganalisis 

dan mengevaluasi proses mengatasi masalah, selain itu dalam langkah-langkah 

kegiatan menerapkan aktivitas level berpikir geometri Van Hiele yaitu level 0 

(visualisai), level 1 (analisis), dan level 2 (deduksi informal) .  

Adapun desain penyajian bahan ajar ini disusun secara urut yang terdiri 

dari sampul depan, sampul dalam, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan bahan ajar, bab judul yang berisi kompetensi dasar dan pengalaman 

belajar (terdapat 3 bab judul dalam bahan ajar ini, yaitu: bab 1 lingkaran, bab 2 

garis singgung lingkaran, dan bab 3 bangun ruang sisi datar), peta konsep, uraian 

materi (masalah, kegiatan dan materi), contoh soal, uji kompetensi, evaluasi, 

kunci jawaban, glosarium, indeks, dan daftar pustaka. 
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4) Validasi Desain 

Tahap keempat yaitu validasi terhadap produk yang telah dikembangkan, 

validasi dilakukan oleh 3 para ahli yang terdiri dari 3 ahli materi, 3 ahli media, 

dan 3 ahli bahasa. Validasi dilakukan oleh ahli materi yang terdiri dari aspek 

kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek pembelajaran berbasis masalah 

dan aspek level berpikir Van Hiele. Validasi tahap pertama masih terdapat 

kesalahan dari aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, dan aspek level 

berpikir Van Hiele, sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan saran-

saran dari validator.  

Validasi ahli yang kedua oleh ahli media yang terdiri dari aspek 

kegrafisan yaitu indikator penilaian ukuran buku, indikator penilaian desain 

sampul buku, dan indikator penilaian desain isi buku. Validasi tahap pertama 

masih terjadi kesalahan dan kekurangan dari aspek kegrafisan sehingga perlu 

dilakukan kembali perbaikan sesuai dengan masukan-masukan yang telah 

diberikan oleh para validator.  

Validasi ahli yang ketiga oleh ahli bahasa yang terdiri dari aspek 

kebahasaan, pada validasi  ahli bahasa bahan ajar yang dikembangkan ini hanya 

dilakukan 1 tahap saja dengan revisi sebagian tanpa adanya validasi ahli bahasa 

tahap 2, dikarenakan menurut validator bahan ajar yang dikembangkan sudah 

layak dalam aspek kebahasaan sehingga cukup dilakukan 1 tahap validasi akan 

tetapi dengan revisi sebagian. 
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Setelah semua saran-saran dari validator diperbaiki dilakukan validasi 

tahap kedua kecuali validasi ahli bahasa. Validasi dilakukan dua kali, karena 

pada validasi tahap pertama masih banyak kesalahan dari berbagai aspek 

sehingga dilakukan revisi dan validasi tahap kedua agar hasil pengembangan 

yang dikembangkan lebih baik lagi. Adapun hasil validasi ahli sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli Materi 

Validator ahli materi terdiri dari 2 dosen jurusan matematika UIN 

Raden Intan Lampung dan 1 dosen jurusan matematika Universitas 

Lampung. Hasil penilaian validasi ahli materi tahap 1 mengalami 

peningkatan pada validasi ahli materi tahap 2. Pada tahap 1, aspek kelayakan 

isi memperoleh nilai rata-rata 3,42 dengan kriteria “sangat baik”, aspek 

kelayakan penyajian memperoleh nilai rata-rata 3,52 dengan kriteria “sangat 

baik”, aspek pembelajaran berbasis masalah memperoleh nilai rata-rata 3,92 

dengan kriteria “sangat baik”, dan pada aspek level berpikir Van Hiele 

memperoleh nilai rata-rata 3 dengan kriteria “baik”. Oleh karena itu nilai 

rata-rata keempat aspek tersebut adalah 3,47 dan berada pada rentang 3,26 < 

x  ≤ 4, sehingga bahan ajar dinyatakan valid, namun masih perlu adanya 

revisi pada aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, dan aspek level 

berpikir Van Hiele sesuai dengan saran/masukan dari validator. 
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Setelah revisi dilakukan sesuai dengan saran/masukan dari validator, 

maka dilanjutkan validasi ahli materi tahap 2. Pada validasi ahli materi tahap 

2 ini mengalami peningkatan, yaitu pada aspek kelayakan isi tahap 2 

memperoleh nilai rata-rata 3,67 dengan kriteria “sangat baik”, aspek 

kelayakan penyajian memperoleh nilai rata-rata 3,67 dengan kriteria “sangat 

baik”, aspek pembelajaran berbasis masalah memperoleh nilai rata-rata 4 

dengan kriteria “sangat baik”, dan pada aspek level berpikir Van Hiele 

memperoleh nilai rata-rata 3,84 dengan kriteria “sangat baik”. Oleh karena 

itu nilai rata-rata keempat aspek tersebut meningkat menjadi 3,79 dan berada 

pada rentang 3,26 < x  ≤ 4, sehingga bahan ajar dinyatakan valid.  

Berikut dapat dilihat grafik perbandingan hasil validasi antara tahap 1 

dan 2 oleh ahli materi pada Gambar 4.3.  

 
Gambar 4.17 Grafik Hasil Validasi Perbandingan Antara Tahap 1 

dan Tahap 2 Oleh Ahli Materi 
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Berdasarkan Gambar 4.17 di atas, grafik perbandingan hasil validasi 

antara validasi tahap 1 dan validasi tahap 2 terjadi perubahan. Grafik 

tersebut menunjukkan semua aspek mengalami peningkatan, pada aspek 

kelayakan isi nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,42 meningkat menjadi 

3,67, aspek kelayakan penyajian memperoleh nilai rata-rata 3,52 dan 

meningkat menjadi 3,67, aspek pembelajaran berbasis masalah memperoleh 

nilai rata-rata 3,93 dan meningkat menjadi 4, serta pada aspek level berpikir 

Van Hiele nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3 meningkat menjadi 3,8. 

Hasil validasi ahli materi tersebut masuk dalam kriteria sangat baik maka 

validasi ahli materi bahan ajar sudah dikatakan valid dan tidak dilakukan 

kembali revisi. 

Dengan demikian validator ahli materi menyatakan bahwa bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele layak untuk diuji cobakan kepada peserta didik. 

  

b. Validasi Ahli Media 

Validator ahli media terdiri dari 3 dosen UIN Raden Intan Lampung. 

Hasil penilaian validasi ahli media tahap 1 mengalami peningkatan pada 

validasi ahli media tahap 2. Pada tahap 1, indikator penilaian ukuran buku 

memperoleh nilai rata-rata 2,83 dengan kriteria “baik”, indikator penilaian 

desain sampul buku memperoleh nilai rata-rata 3,13 dengan kriteria “baik”, 

dan pada indikator penilaian desain isi buku memperoleh nilai rata-rata 2,96 
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dengan kriteria “baik”. Oleh karena itu nilai rata-rata ketiga indikator 

penilaian tersebut adalah 2,97 dan berada pada rentang 2,51 < x  ≤ 3,26, 

sehingga bahan ajar dinyatakan cukup valid, namun masih perlu adanya 

revisi pada indikator penilaian desain sampul buku (cover) dan pada 

indikator penilaian desain isi buku sesuai dengan saran/masukan dari 

validator. 

Setelah revisi dilakukan sesuai dengan saran/masukan dari validator, 

maka dilanjutkan validasi ahli media tahap 2. Pada validasi ahli media tahap 

2 ini mengalami peningkatan, yaitu pada indikator penilaian ukuran buku 

memperoleh nilai rata-rata 3,17 dengan kriteria “baik”, indikator penilaian 

desain sampul buku memperoleh nilai rata-rata 3,47 dengan kriteria “sangat 

baik”, dan pada indikator penilaian desain isi buku memperoleh nilai rata-

rata 3,33 dengan kriteria “sangat baik”. Oleh karena itu nilai rata-rata ketiga 

indikator penilaian tersebut meningkat menjadi 3,32 dan berada pada rentang 

3,26 < x  ≤ 4, sehingga bahan ajar dinyatakan valid.  

Berikut dapat dilihat grafik perbandingan hasil validasi antara tahap 1 

dan 2 oleh ahlli media pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Grafik Perbandinagan Hasil Validasi Antara Tahap 1 dan 

Tahap 2 oleh Ahli Media 
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pada indikator penilaian ukuran buku nilai rata-rata yang diperoleh adalah 

2,83 dan meningkat menjadi 3,17, indikator penilaian desain sampul buku 

(cover) memperoleh nilai rata-rata 3,13 dan meningkat menjadi 3,47, serta 

pada indikator penilaian desain isi buku memperoleh nilai rata-rata 2,96 dan 

meningkat menjadi 3,33. Hasil validasi ahli media tersebut masuk dalam 

kriteria sangat baik maka validasi ahli media bahan ajar sudah valid dan 

tidak dilakukan kembali revisi. 
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Dengan demikian validator ahli media menyatakan bahwa bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele layak untuk diuji cobakan kepada peserta didik. 

 

c. Validasi Ahli Bahasa 

Validator ahli bahasa terdiri dari 1 dosen UIN Raden Intan Lampung, 

1 guru SMAN 10 Bandar Lampung, dan 1 guru MTs Masyariqul Anwar. 

Hasil penilaian validasi oleh ahli bahasa aspek kebahasaan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,46 dengan kriteria “sangat baik” dan berada pada rentang 

3,26 < x  ≤ 4, sehingga bahan ajar dinyatakan valid.  

Validasi ahli bahasa bahan ajar yang dikembangkan ini hanya 

dilakukan 1 tahap saja dengan revisi sebagian tanpa adanya validasi ahli 

bahasa tahap 2 dikarenakan, menurut validator bahan ajar yang 

dikembangkan sudah layak dalam aspek kebahasaan sehingga cukup 

dilakukan 1 tahap validasi saja akan tetapi dengan revisi sebagian.  

Dengan demikian validator ahli bahasa menyatakan bahwa bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele layak untuk diuji cobakan kepada peserta didik dengan adanya 

sedikit revisi tanpa harus melakukan validasi tahap 2.  

Berdasarkan hasil validasi ketiga ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan sudah valid sesuai dengan hasil validasi 

ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, sehingga bahan ajar berbasis masalah 
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pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele layak untuk 

diuji cobakan kepada peserta didik. 

 

5) Revisi Desain 

Hasil validasi yang memuat saran/masukan perbaikan oleh ahli materi, 

ahli media, dan ahli bahasa digunakan sebagai revisi dari bahan ajar yang 

dikembangkan. Adapun hasil revisi desain sebagai berikut: 

a. Revisi Desain Ahli Materi 

Pada validasi ahli materi saran/masukan perbaikan yang diberikan 

oleh validator dari aspek kelayakan isi yaitu saran/masukan untuk 

memperbanyak gambar dan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, serta 

memperbaiki keterangan pada gambar. Pada aspek kelayakan penyajian, 

saran/masukan perbaikan yang diberikan oleh validator yaitu menambahkan 

indeks dan glosarium, serta menambahkan indikator Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan level  berpikir Van Hiele pada kata pengantar. Pada aspek level 

berpikir Van Hiele, saran/masukan perbaikan yang diberikan oleh validator 

yaitu memberikan keterangan level berpikir geometri Van Hiele pada setiap 

langkah-langkah kegiatan.  

Adapun hasil revisi dari saran/masukan tersebut yaitu gambar dan 

ilustrasi-ilustrasi sudah ditambahkan, keterangan pada gambar sudah 

diperbaiki, indeks dan glosarium sudah ditambahkan, kata pengantar sudah 
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diperbaiki sesuai saran dan setiap langkah-langkah kegiatan sudah 

ditambahkan keterangan level berpikir geometri Van Hiele. 

 

b. Revisi Desain Ahli Media 

Pada validasi ahli media saran/masukan perbaikan yang diberikan 

oleh validator dari aspek kegrafisan yaitu indikator penilaian desain sampul 

buku (cover) dan pada indikator penilaian desain isi buku yaitu tidak terlihat 

penggunaan kurikulum pada sampul depan, memperbaiki penulisan header 

yang tidak terlalu jelas, menambahkan daftar pustaka pada daftar isi, dan 

memperbaiki penulisan pada kunci jawaban. 

Adapun hasil revisi yaitu logo kurikulum 2013 sudah ditambahkan 

pada sampul depan, jenis huruf yang digunakan pada header yaitu chiller 

sudah diubah menjadi monotype corsiva sehingga tulisan lebih jelas terbaca, 

daftar isi sudah diperbaiki, dan penulisan kunci jawaban sudah diperbaiki 

sesuai dengan saran validator. 

 

c. Revisi Desain Ahli Bahasa 

Pada validasi ahli bahasa saran/masukan perbaikan pada aspek 

kebahasaan yaitu terdapat beberapa kesalahan penulisan tanda baca, dan 

perbaiki penulisan bahasa asing. Adapun hasil revisi yaitu tanda baca sudah 

diperbaiki dan penulisan bahasa asing sudah diperbaiki.  
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Pada tahap ini saran/masukan perbaikan dari validator ahli materi, ahli 

media, dan ahli bahasa sudah direvisi sehingga bisa digunakan ketahap 

selanjutnya. 

 

6) Uji Coba Produk 

Penelitian yang dilakukan diuji cobakan melalui tiga tahap yaitu uji coba 

kelompok kecil yang melibatkan 15 orang peserta didik, uji coba kelompok besar 

yang melibatkan 30 orang peserta didik dan uji coba 1 guru. Hasil rata-rata 

respon peserta didik pada uji coba kelompok kecil pada aspek ketertarikan 

diperoleh nilai rata-rata 3,19 dengan kriteria “baik”, pada aspek materi diperoleh 

nilai rata-rata 3,16 dengan kriteria “baik”, dan pada aspek bahasa diperoleh nilai 

rata-rata 3,33 dengan kriteria “sangat baik”. Oleh karena itu nilai rata-rata ketiga 

aspek tersebut adalah 3,23 dan berada pada rentang 2,51 < x  ≤ 3,26 sehingga 

bahan ajar tersebut dinyatakan baik.  

Pada uji coba kelompok besar hasil respon peserta didik mengalami 

peningkatan. Adapun hasil respon peserta didik pada uji coba kelompok besar 

adalah sebagai berikut: pada aspek ketertarikan diperoleh nilai rata-rata 3,64 

dengan kriteria “sangat baik”, pada aspek materi diperoleh nilai rata-rata 3,54 

dengan kriteria “sangat baik”, dan pada aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 

3,68 dengan kriteria “sangat baik”. Oleh karena itu nilai rata-rata ketiga aspek 

tersebut adalah 3,62 dan berada pada rentang 3,26 < x  ≤ 4 sehingga bahan ajar 

tersebut dinyatakan sangat baik. 
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Sedangkan hasil uji coba guru memperoleh nilai sebagai berikut: pada 

aspek ketertarikan diperoleh nilai rata-rata 3,6 dengan kriteria “sangat baik”, 

pada aspek materi diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan kriteria “sangat baik”, dan 

pada aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 3 dengan kriteria “baik”. Oleh karena 

itu nilai rata-rata ketiga aspek tersebut adalah 3,33 dan berada pada rentang 3,26 

< x  ≤ 4 sehingga bahan ajar tersebut dinyatakan sangat baik. 

Berdasarkan hasil dari uji coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

bahan ajar yang dikembangkan sudah sangat baik untuk digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi geometri untuk kelas VIII 

SMP/MTs semester genap. 

 

7) Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar dan 

uji coba guru untuk mengetahui respon peserta didik dan respon guru terhadap 

bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele, produk dikatakan sangat baik sehingga tidak dilakukan uji 

coba ulang. Selanjutnya bahan ajar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

belajar bagi peserta didik dan guru di SMP/MTs kelas VIII pada materi geometri 

semester genap. 
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2. Kesesuaian Bahan Ajar yang Dikembangkan dengan Tujuan 

Pengembangan 

Tujuan dari pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar berbasis 

masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam pengembangan mengacu pada model 

pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono hanya dibatasi 

sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan. Alasan peneliti membatasi 

hanya sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan karena sampai pada tahap 

tujuh sudah dapat menjawab hasil penelitian.  

Produk akhir penelitian dan pengembangan ini merupakan bahan ajar yang 

dapat meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, peserta didik 

menjadi aktif, mudah memahami konsep materi dalam pembelajaran, menambah 

keingintahuan pada peserta didik, dan kemampuan berpikir peserta didik dalam 

pemecahan masalah geometri menjadi lebih baik. 

Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar berbasis masalah pada 

materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele yang didalamnya 

disajikan sebuah masalah pada awal materi dan petunjuk kepada guru untuk 

mengarahkan peserta didik melalui langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah 

untuk pemecahan masalah tersebut. Pemberian masalah pada awal pembelajaran 

tersebut berguna untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

pemecahan masalah, dilanjutkan dengan petunjuk bagi guru untuk mengorganisasi 

peserta didik dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk memberikan arahan 
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kepada guru supaya membantu peserta didik untuk meneliti masalah yang telah 

diberikan.  

Petunjuk guru selanjutnya yaitu membantu investigasi kelompok peserta didik 

yang bertujuan agar guru membantu siswa untuk mengikuti langkah-langkah kegiatan 

yang telah diberikan dan mencari penyelasaian dari masalah tersebut. Petunjuk 

berikutnya adalah guru diarahkan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah yang bertujuan agar melatih peserta 

didik berani menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusinya kepada orang 

lain atau teman-temannya. Petunjuk terakhir yaitu arahan supaya guru membantu 

peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah yang 

telah dilakukan. 

Selain menerapkan pembelajaran berbasis masalah, bahan ajar ini juga 

menerapkan aktivitas level berpikir geometri Van Hiele. Setelah disajikan masalah 

juga disajikan kegiatan yang berisi aktivitas yang harus dilakukan peserta didik. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan 

masalah yang diberikan dan juga untuk menemukan suatu konsep. Langkah-langkah 

dalam kegiatan tersebut menerapkan aktivitas level berpikir geometri Van Hiele yang 

berurutan mulai dari level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), sampai level 2 (deduksi 

informal).  

Beberapa aktivitas pada level 0 (visualisasi) yaitu dengan melibatkan 

penggunaan model fisik yang dapat digunakan peserta didik untuk memanipulasi, 

melibatkan contoh bangun-bangun yang bervariasi dan berbeda sehingga sifat yang 
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relevan dapat diabaikan, serta menyediakan kesempatan untuk membentuk, membuat, 

menggambar, dan menyusun atau menggunting bangun. Pada level 1 (analisis) 

aktivitas yang dilakukan yaitu penggunaan model-model pada tahap 0 (visualisasi) 

terutama pada model yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sifat 

bangun. Aktivitas pada level 2 (deduksi informal) yaitu melanjutkan 

pengklasifikasian model dengan fokus pada pendefinisian sifat dan aktivitas 

menyimpulkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Materi yang dikembangkan dalam bahan ajar berbasis masalah berdasarkan 

level berpikir geometri Van Hiele ini adalah materi geometri kelas VIII semester 

genap. Sistematika bahan ajar yang disajikan secara berurut, yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian awal ini terdiri dari sampul depan (cover 

luar), sampul dalam, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan bahan ajar, bab 

judul yang berisi kompetensi dasar dan pengalaman belajar (terdapat 3 bab judul 

dalam bahan ajar ini, yaitu: bab 1 lingkaran, bab 2 garis singgung lingkaran, dan bab 

3 bangun ruang sisi datar), serta peta konsep. Pada bagian isi terdapat uraian materi 

(masalah, kegiatan dan materi), contoh soal, uji kompetensi, dan evaluasi. Serta pada 

bagian penutup terdiri dari kunci jawaban, glosarium, indeks, dan daftar pustaka.  

Desain tampilan pada bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele secara keseluruhan telah melalui 

tahapan-tahapan validasi oleh para ahli media dan sudah dilakukan perbaikan-

perbaikan sesuai saran/masukan dari para validator sehingga dikatakan bahwa bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 
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Hiele yang dikembangkan telah sesuai dengan standar bahan ajar pembelajaran dan 

dinyatakan oleh para validator bahan ajar yang telah dikembangkan oleh peneliti 

layak untuk digunakan. 

Materi yang tersaji dalam bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele telah melewati proses uji ahli materi 

sehingga dapat dikatakan bahwa bahan ajar ini telah sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan BSNP. Selain itu dalam aspek 

kebahasaan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level 

berpikir geometri Van Hiele juga telah melewati proses uji ahli bahasa. Berdasarkan 

hasil validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van 

Hiele yang dihasilkan telah sesuai dan layak menjadi bahan ajar yang dapat 

membantu peserta didik lebih aktif, mudah memahami konsep materi dalam 

pembelajaran, menambah keingintahuan pada peserta didik, dan kemampuan berpikir 

peserta didik dalam pemecahan masalah geometri menjadi lebih baik. 

Selain itu, bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang menarik bagi peserta 

didik dan guru sebagai pengguna bahan ajar. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

tingkat respon peserta didik terhadap bahan ajar berbasis masalah berdasarkan level 

berpikir geometri Van Hiele maka dilakukan uji coba produk yang terdiri dari uji 

coba kelompok kecil, uji coba lapangan, dan uji coba guru yang dilakukan oleh 

peserta didik kelas VIII dan guru matematika MTs Masyariqul Anwar. Setelah uji 

coba selesai dilakukan diperoleh bahwa bahan ajar berbasis masalah pada materi 
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geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele memperoleh respon peserta 

didik dan guru dengan kriteria sangat baik sebagai penunjang pembelajaran 

matematika dan mendapatkan tanggapan-tanggapan yang positif dari peserta didik 

dan guru. 

Berdasarkan validasi dan revisi yang telah dilakukan serta uji coba yang telah 

dilakukan, maka tujuan pengembangan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

sudah sesuai dengan tujuan pengembangan. Bahan ajar berbasis masalah pada materi 

geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele yang telah dikembangkan 

diharapkan dapat efektif sebagai sumber belajar peserta didik yang lebih baik lagi, 

membuat peserta didik lebih tertarik untuk belajar matematika, dan merubah 

pemikiran peserta didik bahwa matematika itu sulit. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Bahan Ajar yang dikembangkan 

Produk pengembangan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut ini: 

a. Kelebihan Produk Hasil Pengembangan 

Kelebihan bahan ajar berbasis masalah berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele yang dikembangkan antara lain: 

1) Bahan ajar yang dikembangkan berisikan masalah sehingga dapat 

membantu kemampuan berpikir peserta didik dalam pemecahan masalah. 
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2) Bahan ajar yang dikembangkan berisikan kegiatan pemecahan masalah 

sehingga dapat membantu guru dalam membimbing peserta didik 

mengikuti langkah-langkah kegiatan pemecahan masalah tersebut. Guru 

dipermudah dalam menjelaskan materi karena peserta didik melakukan 

percobaan secara langsung dan media yang digunakan ada di lingkungan 

sekitar yang mudah untuk di temukan. 

3) Bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level 

berpikir geometri Van Hiele membuat pembelajaran menjadi menarik. 

4) Bahan ajar yang dikembangkan dilengkapi dengan evaluasi untuk 

mengetahui tingkat penguasaan materi dan pencapaian kompetensi dasar 

setiap materi. 

b.  Kekurangan Produk Hasil Pengembangan 

Kekurangan pada pengembangan bahan ajar ini adalah materi yang 

terdapat dalam bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan 

level berpikir geometri Van Hiele masih sebatas materi geometri kelas VIII  

semester genap, sehingga perlu dikembangkan lebih luas lagi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele yang dihasilkan, telah dikembangkan dengan model Borg 

and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono yang meliputi tahapan potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji 

coba produk, dan revisi produk. 

2. Validasi ahli materi terhadap bahan ajar diperoleh nilai rata-rata 3,79 dengan 

kriteria sangat baik, validasi ahli media terhadap bahan ajar diperoleh nilai 

rata-rata 3,32 dengan kriteria sangat baik, dan validasi ahli bahasa terhadap 

bahan ajar diperoleh nilai rata-rata 3,46 dengan kriteria sangat baik, sehingga 

bahan ajar yang dikembangkan sudah valid sesuai dengan hasil validasi ahli 

materi, ahli media, dan ahli bahasa. 

3. Respon peserta didik terhadap bahan ajar diperoleh nilai rata-rata 3,62 

dengan kriteria sangat baik. 

4. Respon guru terhadap bahan ajar diperoleh nilai rata-rata 3,33 dengan kriteria 

sangat baik. 
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B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Bahan ajar 

berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar hanya menyajikan materi geometri SMP/MTs kelas VIII semester 

genap, sehingga diharapkan untuk pengembangan bahan ajar selanjutnya 

dapat dikembangkan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele dengan materi yang lebih luas. 

2. Bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan level berpikir 

geometri Van Hiele masih banyak kekurangan dalam pembuatan atau 

pengembangannya sehingga pengembangan bahan ajar selanjutnya dapat 

dikembangkan bahan ajar berbasis masalah pada materi geometri berdasarkan 

level berpikir geometri Van Hiele yang lebih baik, agar dapat menambah 

minat peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika dengan aktif dan 

kreatif. 
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