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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN DESAIN DIDAKTIS BAHAN AJAR MATERI ALJABAR 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP 

 

Oleh 

Nurwani 

 

Pendidikan matematika merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat 

penting peranannya dalam upaya melatih  manusia lebih teliti dan cermat dalam 

bertidak namun kenyataannya, prestasi matematika peserta didik masih rendah, 

pembelajaran matematika yang konvensional sehingga kebanyakan peserta didik 

yang pasif dan pembelajaran yang masih hanya menggunakan buku paket dan LKS 

yang siap pakai sehingga antisipasi terhadap kesulitan belajar siswa sulit dilakukan,  

untuk upaya meningkatkan prestasi matematika dan mengurangi kesulitan siswa pada 

proses pembelajaran maka penulis melakukan pengembangan desain didaktis bahan 

ajar materi Aljabar pada pembelajaran matematika SMP. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) 

yang bertujuan menghasilkan pengembangan desain didaktis bahan ajar materi 

alajabar pada pembelajaran matematika SMP yang layak digunakan menurut hasil 

validasi dari ahli materi, ahli bahasa, praktisi pendidikan, ahli media, dan membantu 

siswa untuk belajar lebih mandiri  dan nyaman dalam proses belajar serta siswa 

sangat tertarik dengan bahan ajar (modul) desain didaktis. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu pada model 

pengembangan Sugiyono sesuai dengan pengembangan desain didaktis, yang 

menggunakan tuju tahapan dalam penelitian yaitu: 1) Identifikasi (learning obstacle), 

2) Pengumpulan  dan Pengolahan Data, 3) Penyusunan Desain Didaktis Bahan Ajar, 

4) Validasi Desain Didaktis Bahan Ajar, 5) Desain Didaktis Bahan Ajar Revisi, 6) Uji 

Coba Kecil dan Uji Coba Lapangan (Implementasi Desain Didaktis) di SMPN 1 

Pakuan Ratu, 7) Desain Didaktis Bahan Ajar Revisi. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan angket respon siswa. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil dari ahli materi, ahli bahasa, praktisi pendidikan, ahli media 

dengan hasil validasi layak digunakan dan bahan ajar desain didaktis berdasarkan 

angket respon uji coba lapangan yang dilakukan pada 22 siswa  dikategorika  sangat 

menarik sehingga bahan ajar (modul) desain didaktis sangat membatu siswa dalam 

proses belajar dan layak digunakan serta siswa sangat tertarik pada bahan ajar 

(modul) desain didaktis.  

 

Kata kunci : Bahan Ajar (Modul) Desain Didaktis pada Materi Aljabar  
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MOTTO 

 

        

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyiroh:5)
1
 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Syaamil Al-Qur’an. (Bandung: 

Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 596 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia baik kehidupan 

keluarga, bangsa, maupun negara. Sebab maju mundurnya suatu bangsa atau 

negara tidak terlepas dari maju mundurnya suatu pendidikan di negara tersebut. 

Berkenaan dengan ini pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada 

pertumbuhan dan perkembangan bangsa, hal ini sesuai dengan semangat Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), yaitu : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

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

mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta 

bertanggung jawa.
1
 

 

Dalam hal ini salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan serta 

kreatifitas adalah pendidikan matematika. Dimana pendidikan matematika 

adalah salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah yang memiliki ciri 

obyek abstrak dan pola pikir deduktif serta konsisten. Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah siswa dapat menerapkan matematika secara 

                                                             
1
Tim Penyusun, Undang-Undang no. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Sinar Grafika. 2003), h. 3 

1 



 2 

tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan. 

 Menuntut ilmu sangatlah penting dan wajib hukumnya bagi setiap 

manusia. Oleh sebab itu agama Islam sangat menghargai kepada orang-orang 

yang berilmu pengetahuan itu sederajat dengan orang yang beriman kepada 

Allah SWT seperti yang tertera jelas dalam surat Al-Mujaadilah ayat 11 berikut: 

                      

                     

             

 

Artinya :”Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 

Dengan ilmu pengetahuan manusia menjadi sosok yang mampu 

memberikan kebermanfaatan bagi didirinya atau bagi mahluk disekelilingnya, 

salah satunya ilmu mengenai pendidikan matematika. Pendidikan matematika 

merupakan bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan matematika merupakan 

salah satu aspek kehidupan yang sangat penting peranannya dalam upaya 

melatih  manusia lebih teliti dan cermat dalam bertidak. 
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Matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan sebagai persoalan praktis, yang unsur-

unsurnya logika dan intuisi analisa dan kontruksi, generalitas dan individualitas, 

serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan 

analisis.
2
 Dengan demikian peserta didik yang terbiasa  berpikir secara 

matematik akan lebih mudah berpikir logis dan rasional.  

Selain itu matematika termasuk  salah satu pelajaran wajib yang diberikan 

untuk peserta didik SD, SMP, dan SMA yang juga termasuk dalam mata 

pelajaran ujian nasional, dengan demikian peserta didik harus mampu 

menguasai pelajaran matematika. Namun kenyataannya, prestasi matematika 

peserta didik masih rendah. Argument ini diperkuat dengan laporan dari The 

Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2015 yang baru 

dipublikasikan Desember 2016 menunjukkan prestasi matematika dan sains 

peserta didik SMP kelas VIII tidak jauh beda dari hasil sebelumnya, Indonesia 

mendapat peringkat  46 dari 51 negara dengan skor.
3
 Fakta ini menunjukkan 

bahwa secara umum matematika merupakan salah satu mata pelajaran berindeks 

rendah. 

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti pada tanggal 02 Januari 

2017 di SMPN 1 Pakuan Ratu, yang dilakukan wawancara dengan Ibu Umu 

                                                             
2
 Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta: Bumi aksara, 2011), h. 129. 
3
 Tim Puspendik, Final Report Determinants Of Learning Outcomes TIMSS 2016, (Jakarta: 

Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian dan Kebudayaan, 

2011) h. 62. Dikutip oleh Irma Sari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendidikan Matematika 

Realistik Idonesia (PMRI) pada Materi Segitiga Kelas VIII SMP Negeri 28 Bandar, h. 7. 
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Kholifah, S.Pd selaku guru matematika di SMP tersebut, beliau mengatakan di 

SMPN 1 Pakuan Ratu untuk kelas VIII masih menggunakan kurikulum KTSP 

dan prestasi belajar peseta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah, 

dikarenakan minat belajar siswa terhadap matematika yang sangat rendah, 

sehingga kebanyakan peserta didik yang pasif serta disertai juga pembelajaran 

yang masih mengugunakan buku paket atau LKS yang siap pakai, sehingga 

antisipasi terhadap kesulitan belajar siswa sulit dilakukan. 

Beliau juga mengatakan salah satu materi prestasi matematika masih 

rendah adalah Aljabar karena masih banyak kesulitan yang dihadapi siswa 

seperti penguasaan konsep dan prinsip, peserta didik harus mengingat dan 

memahami definisi koefisien, variable, dan konstanta dalam bentuk aljabar dan 

bisa membedakan suku sejenis dan tidak sejenis, serta prinsip penjumlahan dan 

pengurangan pecahan bentuk aljabar dengan penyebut berbeda, melakukan 

perkalian dan pembagian pecahan aljabar serta memfaktorkan bentuk selisih 

dua kuadrat sedangkan peserta didik belum mampu menguasainya itu 

disebabkan buku atau  LKS yang dipakai sulit untuk dipahami siswa.
4
 Berkaitan 

hal ini untuk membantu peserta didik dalam memahami matematika maka 

diperlukan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik lebih aktif dan dapat 

mengurangi kesulitan belajar peserta didik, yaitu desain didaktis bahan ajar. 

                                                             
4 Guru Matematika SMPN 1 Pakuan Ratu ( Ibu Ummu Kholifah) 
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Senada dengan itu Djojonegoro mengungkapkan bahwa kebanyakan sekolah 

dan guru-guru pada umumnya terfokus pada perolehan jawaban siswa yang 

benar dalam mengembangkan proses dan menurunkan jawaban.
5
 

Aktifitas pembelajaran matematika tersebut masih tergolong kepada 

pembelajaran konvensional, siswa monoton bagaimana gurunya  

mendemonstrasikan penyelesaian soal-soal matematika di papan tulis dan 

mengcopy apa yang dituliskan oleh gurunnya
6
. Seharusnya proses pembelajaran 

konvesional tersebut tidak terjadi, seharusnya dalam proses pembelajaran 

matematika yang berlangsung guru harus bisa menciptakan situasi didaktis dan 

hubungan pedagogis, seperti yang diutarakan oleh Suryadi bahwa pembelajaran 

matematika pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal yaitu guru, siswa dan 

matematika, antara ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain 

yang mempengaruhi jalannya suatu pembelajaran
7
. Oleh karena itu hubungan 

guru-siswa, siswa-materi, dan guru-materi harus lebih diperhatikan sehingga 

ketika pembelajaran berlangsung bisa lebih baik lagi. 

Guru harus mampu mengembangkan desain pembelajaran yang dapat 

memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik, mengoptimalkan kemampuan 

yang dimilikinya, serta meminimalisir terjadinya kesulitan belajar yang 

mungkin dialami peserta didik selama proses pembelajaran.  

                                                             
5
Ibid, h. 2-3. 

6
 Ibid, h. 3. 

7
D. Suryadi, “Penelitian Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter Bangsa”. 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika. Yogyakarta, (27 November2010), h. 5.
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Menanggapi kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran, para guru 

cenderung memaknai sebagai suatu akibat dari upaya siswa yang belum 

maksimal dalam belajar atau merupakan keterbatasan siswa dalam mempelajari 

materi ajar. Sementara, kesulitan yang dialami sebenarnya merupakan akibat 

dari sebuah proses pembelajaran yang didalamnya terdapat interaksi antara 

guru, siswa, dan materi ajar.
8
  

Kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar sebenarnya bukan akibat dari 

siswa itu sendiri, tetapi dapat saja bersumber dari cara guru dalam menyajikan 

materi ataupun materi ajar yang digunakan pada saat pembelajaran terjadi. Dari 

gagasan inilah kemudian dikemukakannya istilah learning obstacles (hambatan 

belajar), pada learning obstacles terdapat tiga faktor penyebab munculnya 

hambatan belajar (Learning obstacle), yaitu hambatan ontogeny (kesiapan 

mental belajar), hambatan didaktis (akibat pengajaran atau bahan ajar) dan 

hamabatan epistimologis. Oleh karena itu jika dalam desain pembelajaran yang 

dikembangkan guru sudah dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya 

hambatan belajar, maka hasilnya tentu akan lebih baik.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berupaya untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan desain didaktis 

bahan ajar (modul) materi Aljabar pada pembelajaran matematika SMP. Dalam 

                                                             
 
8
 Suryadi, D , ” Menciptakan Proses Belajar Aktif: Kajian dari Sudut Pandang Teori Belajar 

dan Teori Didaktik”. (Makalah pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika UNP, Tidak 

diterbitkan, 2010), Mengutip Jaky Jerson Palpialy dan Elah Nurlaelah, “Pengembangan Desain 

Didaktis Materi Pecahan pada Sekolah Menengah Pertama SMP”. Jurnal Matematika Integratif, 

Volume. 11  No. 2 (Oktober 2015),h. 128. 
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penelitian ini, penulis mengembangkan desain bahan ajar berupa modul yang 

mencakup  materi aljabar pada pembelajaran matematika SMP. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:   

1. Masih rendahnya prestasi matematika pada materi aljabar tingkat SMP 

2. Pembelajaran matematika yang konvensional sehingga kebanyakan peserta 

didik yang pasif 

3. Pembelajaran yang masih hanya menggunakan buku paket dan LKS yang siap 

pakai sehingga antisipasi terhadap kesulitan belajar siswa sulit dilakukan. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Pengembangan desain didaktis bahan ajar materi Aljabar pada pembelajaran 

matematika SMP kelas VIII 

2. Pengembangan desain didaktis bahan ajar berupa modul dan dibatasi dengan 

materi pokok Aljabar pada pembelajaran matematika SMP kelas VIII 

semester II 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengembangan 

desain didaktis bahan ajar materi aljabar yang dikembangkan layak 

diimplementasikan pada pembelajaran SMP dan menarik bagi siswa? 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana 

pengembangan desain didaktis bahan ajar materi aljabar yang dikembangkan 

layak diimplementasikan pada pembelajaran SMP dan menarik bagi siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Bagi Peserta Didik: 

Implementasi pengembangan desain didaktis diharapkan peserta didik 

dapat meningkatkan kemampuan matematika materi aljabar yang lebih baik 

dari pada mendapat pembelajaran konvensional 

2. Bagi Pendidik: 

 Dapat menambah wawasan pendidik dalam mengembangkan desain 

didaktis yang lebih memberdayakan peserta didik dan memperhatikan 

kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, dengan melakukan pengembangan 

desain didaktis ini diharapkan dapat menjadikan pendidik sebagai sosok yang 

profesional. 

3. Bagi Peneliti: 

 Hasi penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat 

dan menambah wawasan peneliti serta dapat lebih mudah memahami tugas 

berat yang diemban seorang guru.  
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4. Bagi Sekolah : 

 Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Penelitian pengembangan ini berorientasi pada pengembangan produk. 

Spesifikasi produk yang dihasilkan yaitu desain didaktis bahan ajar (modul) 

materi aljabar pada pembelajaran matematika SMP 

2. Subjek uji coba penelitian dan pengembangan ini adalah peserta didik kelas 

VIII SMP N 1 Pakuan Ratu. 

3. Objek penelitian pengembangan ini adalah desain didaktis bahan ajar 

matematika SMP N 1 Pakuan Ratu. 

H. Produk yang diharapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah desain didaktis bahan 

ajar materi aljabar yang mempermudah peserta didik memahami materi aljabar 

dan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan potensial 

yang dimilikinya. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pengembangan  

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

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

latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara 

logis, dan sistematis  dalam rangka utuk menetapkan segala sesuatu  yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan 

kompetensi pesrta didik.
1
 

Maka pengembangan pembelajaran  lebih realistik, bukan sekedar 

idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan 

pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik 

secara materi maupun metode dan subtitusinya. Secara materi, artinya dari 

aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, 

sedangkan secara metodologis dan subtansinya berkaitan dengan 

pengembangan strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis.
2
 

Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu  produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penelitian ini dan 

                                                             
1
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24. 

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

Setia,2013),h. 125. 
11 
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pengembangan yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan 

desain didaktis dan ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang 

dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi  

yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada  

menjadi produk yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Desain Didaktis 

Didaktik berasal dari kata didaskein dalam bahasa Yunani berarti 

pengejaran dan didaktikos yang artinya pandai mengajar. Desain didaktis 

merupakan suatu rancangan tertulis tentang sajian bahan ajar yang 

memperhatikan respon siswa, penyusunan desain didaktis berdasarkan sifat 

konsep yang akan disajikan dengan mempertimbangkan learning obstacle yang 

diidentifikasi, desain didaktis dirancang guna mengurangi munculnya learning 

obstacle.
3
 Terdapat tiga faktor penyebab munculnya hambatan belajar 

(Learning obstacle), yaitu hambatan ontogeny (kesiapan mental belajar), 

                                                             
3
 Hanafi, Desain Didaktis Pembelajaran Matematika untuk Mengatasi Hambatan 

Epistimologis pada Konsep Limit Fungsi Aljabar. (Skripsi Pendidikan Matematika, UIN SUNAN 

AMPEL, Surabaya,Juli 2015), h. 16. 
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hambatan didaktis (akibat pengajaran atau bahan ajar) dan hamabatan 

epistimologis.
4
 

Pengembangan desain didaktis mempunyai peranan dalam belajar 

matematika dan pelajaran matematika. Peranan tersebut sangat berpengaruh 

terhadap bagaimana mereka melakukan pembelajaran di kelas, bahkan 

pengembangan teori-teori baru diharapkan mampu menjawab hambatan-

hambatan pembelajaran, lintasan belajar siswa dan karakteristik siswa.
5
 Maka 

dalam pembelajaran matematika tidak terlepas dari hubungan antara siswa 

dengan materi dan hubungan antara siswa dengan guru untuk mencapai target 

pembelajaran. 

 Desain didaktis difokuskan pada hubungan tiga serangkai antara, guru, 

siswa, materi, yaitu segitiga didaktis terdapat Hubungan Didaktis (HD), 

Hubungan Pedagogis (HP), Hubungan Antisipasi Didaktis dan Pedagogis 

(ADP). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Ibid, h. 24. 

5
 Sulistiawati, Didi Suryadi,dan Siti Fatimah, “Desain Didaktis Penalaran matematis untuk 

Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa SMP pada Luas dan Volume Limas”. (Kreano 6 (2)  2015),h. 136. 
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Gambar 2.1 Segitiga Didaktis yang Dimodifikasi.
6
 

Hubungan Didaktis (HD) adalah hubungan antara materi dan siswa.
7
 

Dimana materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan peserta 

didik. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, 

yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik dalam rangka mencapai 

kemampuan/kompetensi yang telah ditentukan.
8
 Dengan demikian peserta 

didik wajib menguasai materi-materi pembelajaran.  

Hubungan Pedagogis (HP) adalah hubungan antara guru dan siswa.
9
 

Dimana pembelajaran akan berjalan baik apabila hubungan timbal balik atau 

interaksi besifat dinamis. Hubungan komunikasi timbal balik harus 

                                                             
6
 Endang Mulyana, Turmudi, dan Dadang Juandi, “Model Pengembangan Desain Didaktis 

Subject Specifik Pedagogy Bidang Matematika melalui Program Pendidikan Profesi”. Jurnal 

Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, Volume. 19  No. 2 (Oktober 2014),h. 144. 
7
 Ibid 

8
 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. (Bandung : Alfabeta, 

2010), h. 61. 
9
 Endang Mulyana, Op.Cit, h.145. 

ADP 

HD 

HP 

GURU 

MATERI SISWA 
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berlangsung secara independen, tanpa ada tekanan pada masing-masing pihak. 

Guru merasa nyaman untuk mengajarkan siswa. Sementara siswa sendiri 

merasa bebas belajar. Bebas belajar disini maksudnya mempunyai keleluasaan 

dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi materi pembelajaran sehingga 

menjadi milik siswa. 

Hubungan Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP) adalah Hubungan 

antara guru dan materi.
10

 Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar 

(penyampai ilmu pengetahuan), tetapi juga sebagai pembimbing, 

pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Seorang 

guru harus menguasai materi ajar,  dan perlu memilki  pengetahuan lain yang 

terkait dengan siswa. 

Dalam segitiga didaktis guru berperan untuk menciptakan situasi 

didaktis (didactical situation) sehingga terjadi proses belajar dalam diri 

siswa.
11

 Hal ini mengindikasikan bahwa guru harus benar-benar menguasai 

materi ajar, pengetahuan tentang siswa, dan menciptakan situasi didaktis 

untuk mengoptimalkan pembelajaran. 

 

 

                                                             
10

 Ibid. h. 144. 
11

 Ibid 
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3. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. 

Melalui  bahan ajar guru akan lebih mudah dalam mengajar dan peserta didik 

akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Berikut beberapa pengertian  

mengenai bahan ajar: 

a. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan (bahan tertulis atau bahan tidak 

tertulis) yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan  kegiatan belajar-

mengajar di kelas.
12

 

b. Baha ajar merupakan  informasi, alat atau teks yang diperlukan untuk 

perencanaan dan penelaahan  implementasi pembelajaran.
13

 

c. Bahan ajar adalah seperangkat atau subtansi pembelajaran yang disusun 

secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi  akan dikuasai 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
14

 

Secara garis besar dapat disimpulkan defenisi bahan ajar yaitu 

seperangkat materi baik tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara 

sistematis dengan menampilkan sosok utuh kopetensi yang akan dikuasai 

peserta didik untuk membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Jika guru bisa memanfaatkan bahan ajar secara baik, 

                                                             
12

 Hamdani Hamid, Op. Cit, h. 129. 
13

Ibid.h. 129. 
14

Ibid. h. 135. 
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maka guru dapat berbagi peran dengan bahan ajar. Dengan begitu, peran guru 

akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran. 

Sebuah bahan ajar setidaknya mencangkup unsur-unsur berikut: 

a. Judul, MP, SK, KD, Indikator, tempat 

b. Petujuk belajar (petunjuk peserta didik /guru) 

c. Kompetensi yang akan dicapai 

d. Informasi pendukung 

e. Latihan-latihan 

f. Petunjuk kerja 

g. Evaluasi
15

 

Agar bahan ajar menjadi bermakna, maka seorang guru dituntut untuk 

dapat secara kreatif mendesain suatu bahan ajar  yang memungkinkan peserta 

didik dapat secara mudah memahami materi  dan secara langsung dapat 

memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, misalkan dengan cara desain 

didaktis bahan ajar, agar guru dapat terlebih dahulu mengetahui masalah-

masalah yang dialami siswa dan menyesuaikan dengan bahan ajar yang akan 

di buat.  Lebih lanjut disebutkan bahwa fungsi bahan ajar sebagai berikut: 

                                                             
15

 Ali Mudlofir, ApilkasiPembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan 

Ajar dalam Pendidikan Agama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),h. 140. 
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a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada peserta didik. 

b. Pedoman bagi peserta didik  yang akan mengarahkan semua aktifitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi 

yang seharusnya dipelajari  atau di kuasai. 

c. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.
16

 

 

4. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar berkaitan erat dengan sumber bahan ajar, sumber bahan 

ajar merupakan tempat dimana bahan ajar dapat diperoleh peserta didik. 

Sebagai contoh jenis bahan ajar menurut Andi  yakni: 

a. Handout 

 Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan 

belajar ini bersumber dari beberapa literatul yang relevan terhadap 

kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada siswa. Dimana 

bahan ajar ini diberikan kepada siswa guna memudahkan mereka saat 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar ini tentunya 

bukanlah satu bahan ajar yang mahal, namun ekonomis dan praktis.
17

 

 

 

                                                             
16

Ibid. h . 136. 
17 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 195. 
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b. Modul 

 Modul  merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa 

sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya agar mereka dapat belajar 

sendiri (mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari guru. 

Kemudian dengan modul, siswa dapat mengukur sendiri tingkat 

penguasaan terhadap materi yang dibahas tiap satu satuan modul sehingga 

jika telah menguasainya, maka mereka dapat melanjutkan dengan tingkat 

berikutnya. Dan sebaliknya, jika siswa belum mampu maka mereka akan 

diminta untuk mengulangi dan mempelajari kembali. Sementara itu, untuk 

menilai baik tidaknya atau bermakna tidaknya sesuatu modul ditentukan 

oleh mudah tidaknya modul digunakan oleh siswa dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran.
18

 

c. Buku 

 Buku adalah bahan tertulis dalam bentuk lembaran kertas yang 

dijilid dan diberi kulit (cover) yang menyajikan ilmu pengetahuan yang 

disusun secara sistematis oleh pengarangnya. Adapun buku ajar adalah 

buku berisi ilmu pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang 

tertuang dalam kurikulum; dimana buku tersebut digunakan oleh siswa 

untuk belajar.
19

 

                                                             
18 Ibid, h. 209 
19 Ibid, h. 244 
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d. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

 LKS merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar 

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanan tugas 

pembelajaran yang harus berisi materi, ringkasan, dan petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa, baik bersifat 

teoritis dan/ atau praktis, yang mengacu kepada kompetensi dasar yang 

harus dicapai siswa; dan penggunaannya tergantung dengan bahan ajar 

lain.
20

 

5. Prinsip-prinsip Bahan Ajar 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

menguraikan bahwa ciri bahan ajar harus terdiri dari hal-hal  sebagai berikut: 

a. Prinsip relevasi artinya keterkaitan. Materi pemebelajaran hendakya 

relevan atau ada kaitan atau hubungannya dengan pencapaian standar 

kompentensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang 

diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, atau bahan hafalan. 

b. Prinsip konsisten artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai peserta didik empat macam, maka bahan ajar yang harus 

diajarkan juga meliputi empat macam. 

c. Prinsip kecakupan artinya materi yang diajarkan hendaklah cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar 

                                                             
20 Ibid, h. 269 
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yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu 

banyak. Jika terlalu sedikit kurang membantu mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan 

membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya.
21

 

6. Peta Bahan Ajar 

Langkah-langkah dalam pemetaan bahan ajar, yaitu: 

a. Menentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Sebelum menentukan materi, terlebih dahulu perlu diidentifikasi 

aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 

dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan, 

karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan 

jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Menetukan Materi Pokok 

Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi 

pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu 

pencapaiannya. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, 

materi pembelajaran juga dapat membedakan menjadi jenis materi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek koqnitif 

meliputi : fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran  

aspek afektif  meliputi: pemberian respons, penerimaan (apresiasi), 
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internalisasi dan penelitian. Dan materi pembelajaran aspek motorik 

meliputi : gerakan awal, semi rutin dan rutin.
22

 

7. Standar Kelayakan Bahan Ajar 

Bahan ajar yang baik harus memenuhi standar kelayakan yang telah 

ditetapkan. Standar kelayakan ini mencangkup beberapa aspek utama bahan 

ajar yang harus diperhatikan. Beberapa aspek utama tersebut adalah aspek 

materi, aspek penyajian, dan aspek kebahasaan. Ketiga aspek ini diuraikan 

sebagai berikut. 

Berdasarkan aspek materi, bahan ajar yang dikembangkan hendaknya 

memperhatikan beberapa hal sebagaimana tercerm in pada pedoman penilaian 

bahan ajar yang dikembangkan puskurbuk sebagai berikut.
23

 

a. Kesesuaian  kurikulum  

1) Bahan pelajaran sesuai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator kurikulum. 

2) Materi disajikan secara terpadu dengan konteks  pendidikan dan 

konteks  kemasyarakatan. 

3) Kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum. 

b. Kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan 

1) Kesesuaian muatan materi dengan tujuan pendidikan. 

2) Kesesuaian penggunaan materi dengan tujuan pendidikan 
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c. Kebenaran materi menurut ilmu yang diajarkan  

1) Kebenaran menerapkan prinsip kemampuan berdasarkan teori 

keilmuan yang diajaran. 

2) Kebenaran menerapkan prinsip-prinsip keilmuan tertentu. 

3) Ketepatan penggunaan bahan bacaan dengan prinsip keilmuan 

tertentu. 

4) Ketepatan materi berdasarkan perkembangan terbaru dari keilmuan 

tertentu. 

d. Kesesuaian materi dengan kondisi siswa 

1) Struktur bahan ajar sesuai perkembangan kognitif anak. 

2) Materi mengandung unsur edukatif. 

3) Materi mangandung muatan karakter. 

Berdasarkan aspek materi, bahan ajar yang dikembangkan hendaknya 

memperhatikan beberapa hal sebagaimana tercermin pada pedoman penilaian 

bahan ajar yang dikembangkan puskurbuk sebagai berikut.
24

 

a. Tujuan pembelajaran harus dinyatakan secara eksplisit 

b. Penahapan pembelajaran dilakukan berdasarkan kerumitan materi 

c. Penahapan pembelajaran hendaknya dilakukan berdasarkan tahapan 

model tertentu yang dipilih dan digunakan dalam pembelajaran  

d. Penyajian materi harus membangkitkan dan  perhatian peserta didik 
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e. Penyajian materi  harus mudah dipahami peserta didik  

f. Penyajian materi harus mendorong keaktifan peserta didik untuk berfikir 

dan belajar 

g. Bahan kajian yang berkaitan harus dihubungkan dengan materi yang 

disusun 

h. Penyajian materi harus mendorong  kreatifitas dan keaktifan peserta 

didik untuk berpikir dan bernalar. 

i. Materi hendaknya  disajikan berbasis penilaian formatif otentik 

j. Soal disusun setiap akhir pembelajaran 

 

Berdasarkan aspek kebahasaan, bahan ajar yang dikembangkan 

hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut
25

. 

1) Penyajian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

2) Penggunaan bahasa yang dapat meningkatkan daya nalar dan daya cipta 

akan melalui penggunaan bahasa laras keilmuan 

3) Penggunaan bahasa (struktur dan isi) sesuai dengan tingkat penguasaan 

bahasa siswa. 

4) Paragraf dikembangkan secara efektif dan baku. 

5) Kesesuaian ilustrasi visual dengan wacana materi keilmuan, dan 

kebenaran factual. 
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6) Kejelasan dan kemenarikan grafemik dan ilustrasi visual yang terdapat 

dalam bahan  ajar. 

7) Kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan membaca peserta didik. 

Ketiga aspek utama pengembangan bahan ajar memilki peranan penting 

dalam mewujudkan bahan ajar yang sesuai tuntutan pendidikan yakni 

menciptakan  generasi muda yang madani secara keilmuan dan berbudi pekerti 

luhur sesuai dengan karakter budaya bangsa. 

8. Pembelajaran  

a. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar  pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. 

Hilgard dan Bower mengemukakan pendapat bahwa belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi 

tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 
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situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecenderungan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.
26

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peseta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.
27

 Dengan kata lain pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka membimbing dan mendorong 

siswa untuk memperoleh pengalaman yang berguna bagi perkembangan dari 

seluruh potensi (kemampuan) yang dimilikinya semaksimal mungkin. 

Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
28

 

Sedangkan menurut Mayer makna pembelajaran adalah ketika siswa 

membangun pengetahuan dan proses kognitif yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah dengan baik.
29

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang didalamnya terjadi 
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interaksi antar guru dan siswa dan antar sesama siswa untuk mencapai suatu 

tujuan, yakni terjadinya perubahan tingkah laku dan sikap pada siswa.  

9. Matematika 

Matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang 

unsur-unsurnya logika dan intuisi analisa dan kontruksi, generalitas dan 

invidualitas serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis
30

. Sedangkan menurut Ruseffendi matematika adalah 

bahasa simbol ilmu deduktif  yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari usur 

yang tidak didefinisikan, keunsur yang didefinisikan, keaksioma atau postulat, 

dan akhirnya kedalil. Soedjadi juga mengemukakan matematika yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir 

yang deduktif.
31

 

Dari beberapa, dapat disimpulkan matematika adalah suatu bidang ilmu 

yang merupakan alat pikir berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis secara deduktif yang unsur-unsurnya logika dan intuisi 

analisa dan kontruksi, generalitas dan individualitas. 
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B. Kerangka  Berpikir 

Mengingat begitu pentingnya desain didaktis bahan ajar yang dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi dengan mudah sehingga dapat 

mengurangi hambatan-hambatan belajar pada peserta didik tentang 

pembelajaran matematika, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan 

desain didaktis bahan ajar. Materi aljabar yang dipelajari peserta didik sekolah 

menengah pertama memerlukan sikap positif peserta didik untuk memahami 

materinya. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengembangkan desain didaktis bahan ajar materi aljabar pada pembelajaran 

Matematika SMP untuk mempermudah peserta didik memahami materi aljabar. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dalam 

bentuk bagan yaitu: 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

Mengingat begitu pentingnya keberadaan bahan ajar  
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Bagaimanakah pengembangan desain didaktis bahan ajar (modul) materi aljabar 

pada pembelajaran SMP? 

Bagaimana kualitas desain didaktis bahan ajar (modul) yang telah di kembangkan 

menurut ahli materi dan praktisi pendidikan? 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dan 

pengembangan (RnD) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektipan produk 

tersebut.
1
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengembangkan desain didaktis bahan ajar materi aljabar pada pembelajaran 

Matematika SMP 

2. Subjek Penelitiaan 

  Subjek penelitian ini ada beberapa unsur, yaitu: 

a. Uji Ahli Materi 

 Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kelayakan dari segi materi 

yaitu materi statistika dan kesesuaian  materi dengan kurikulum (standar isi) 

serta kesesuaian bahan ajar. Uji ahli materi yang dipilih adalah orang yang 

kompeten dalam bidang matematika yang terdiri dari satu orang dosen 

matematikadan satu orang guru matematika SMP N 1 Pakuan Ratu. 
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b. Uji ahli media 

 Uji ahli media bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar minimal 

yang diterapkan dalam penyusunan bahan ajar materi aljabar pada 

pembelajaranmatematika untuk mengetahui kemenarikan serta keefektifan 

bahan ajar. Uji ahli media dilakukan oleh satu orang dosen yang 

merupakan ahli dalam bidang teknologi.Ahli media mengkaji pada aspek 

kegrafikan, penyajian, kebahasaan dan kesesuaian bahan ajar materi 

aljabar pada pembelajaran SMP. 

c. Uji ahli bahasa 

 Uji ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar minimal 

yang diterapkan dalam penyusunan bahan ajar materi aljabar pada 

pembelajaran SMP  untuk mengetahui kemenarikan serta keefektifan 

bahan ajar materi aljabar pada pembelajaran SMP dalam proses 

pembelajaran. Uji ahli bahasa dilakukan oleh 1 orang dosen yang 

merupakan ahli dalam bidang bahasa.Ahli bahasa mengkaji pada aspek 

kebahasaan dan kesesuaian bahan ajar materi aljabar pada pembelajaran 

SMP. 

d. Praktisi pendidikan 

 Praktisi yang dimaksud dalam penilitian ini adalah satu orang guru 

sekolah menengah pertama yang mengajar matematika di SMPN 1 Pakuan 

Ratu dan satu orang dosen. Praktisiakan memberikan penilaian hasil  
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bahan ajar yang telah dikembangkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk 

mengetahui kualitas bahan ajar yang telah di kembangkan. 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau dipilih sesuai 

tujuan dan dengan sengaja, karena bahan ajar (modul) yang akan dihasilkan 

diperuntukkan bagi peserta didik sekolah menengah pertama yang masih 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, serta nilai matematika 

yang masih sangat rendah, dan letak sekolah yang jauh dari kota sehingga 

bahan ajar yang digunakan masih kurang, maka lokasi penelitian yang dipilih 

adalah SMPN 1 Pakuan Ratu. 

 

B. Prosedur Penelitian 

 Ada beberapa prosedur penelitian dan pengembangan yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli.Salah satunya adalah prosedur penelitian pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono.
2
Penelitian pengembangan ini mengacu pada 

prosedur penelitian pengembangan menurut Sugiyono yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti. 
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 Prosedur penelitian pengembangan menurut Sugiyono dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.1.Gambar Prosedur Penelitian menurut Sugiyono 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini meliputi 

beberapa tahap seperti yang dikemukakan Sugiono
3
, yaitu : 

1. Potensi dan masalah. Research and Development (R&D) dapat berawal dari 

adanya potensi dan masalah. Data tentang potensi dan masalah tidak harus 

dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau 

dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang 

masih up to date. 

2. Pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara 

faktual dan uptode, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang 
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dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang di 

harapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain produk. Hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, dapat berupa 

rancangan kerja baru atau produk baru. Desain produk harus diwujudkan 

dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

menilai dan membuatnya. 

4. Validasi desain. Proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan atau produk 

baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi 

produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang di 

rancang tersebut. 

5. Revisi desain produk. Setelah desain produk di validasi melalui diskusi 

dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. 

Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara 

memperbaiki desain. 

6. Uji coba produk. Melakukan uji coba terbatas, pengujian dapat dilakukan 

dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem 

kerja lama dengan yang baru. 

7. Revisi produk. Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut 

menunjukan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik dari sistem 

kerja lama. Namun jika dari hasil pengujian terlihat bahwa kenyamanan 

pegawai dalam menggunakan sistem tersebut dapat mendapat nilai 60% dari 
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hasil yang diharapkan. Untuk itu maka desain produk perlu direvisi agar 

kenyamanan pegawai dalam menggunakan produk tersebut dapat meningkat 

pada gradasi yang tinggi. 

8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan 

mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk 

tersebut diterapkan pada kondisi nyata untuk lingkup yang luas. 

9. Revisi produk. Revisi ini dilakukan, apabila dalam pemakaian kondisi nyata 

terdapat kekurangan, maka produk perlu diperbaiki. 

10. Produksi masal. Pembuatan produk masal ini di lakukan apabila produk yang 

telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk di produksi masal. 

Pengembangan produk yang dilaksanakan pada penelitian ini hanya sampai 

pada tahap menghasilkan produk akhir yaitu bahan ajar (modul) desain didaktis 

materi aljabar pada pembelajaran SMP N 1 Pakuan Ratu.Penelitian yang dilakukan 

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

dihasilkan karena peneliti hanya melihat kelayakan produk berdasarkan penilaian 

validator, guru matematika dan kemenarikan bagi siswa serta keterbatasan peneliti 

sehingga tidak mencangkup semua langkah yang ada.Untuk sampai pada tahap uji 

coba pemakaian dan produksi masal, dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya 

dimodifikasi yang memacu pada jurnal Jaky Jerson Palpialy dan Elah Nurlaelah yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan desain didaktis ini. 
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Secara umum pengembangan produk ini meliputi  gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan Desain Didaktis Bahan Ajar
4
 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan yaitu penelitian yang menghasilkan produk tertentu 

dengan melakukan uji lapangan untuk mengetahui keefektifan dan 

kebermanfaatan produk.Dalam penelitian pengembangan ini dilakukan tujuh 

langkah untuk menghasilkan suatu produk akhir yang bisa terus dikembangkan  

dalam lembaga pendidikan. Produk akhir dari penelitian pengembangan ini 

berupa desain didaktis bahan ajar (modul) materi aljabar. 

1. Identifikasi (learning obstacle) 

Identifikasi (learning obstacle) yaitu identifikasi  kesulitan belajar, 

dimana sebelum melakukan pengembangan desain didaktis bahan ajar, kita 
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harus melakukan identifikasi kesulitan belajar peserta didik untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. Mengemukakan kesulitan belajar adalah suatu gejala 

yang nampak pada siswa yang ditandai adanya hasil belajar rendah dibanding 

dengan presentasi yang dicapai sebelumnya.
5
 Jadi kesulitan belajar itu 

merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya 

hambatan-hambatan  tertentu dalam mencapai hasil belajar. 

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dari hasil dari identifikasi (learning obstacle), maka akan didapatkan 

data peserta didik,  yang mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan-

habatan apa saja yang dialami peserta didik dalam proses belajar, sehingga 

peneliti bisa mengetahui  kesulitan belajar peserta didik tersebut tergolong 

diontogenical learning obstacle atau didactical learning obstacleatau 

epistemological learning obstacle. Dalam pengumpulan data ini peneliti 

mendapatkannya dari siswa dan guru matematika di SMPN 1 Pakuan Ratu, 

selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk persiapan penyusunan desain 

didaktis bahan ajar. 

3. Penyusunan desain didaktis bahan ajar 

  Penyusunan desain didaktis bahan ajar dilakukan setelah mengetahui 

adanya kesulitan belajar peserta didik melalui identifikasi (learning 

obstacle), serta pengumpulan dan pengelolaan data. 

                                                             
5
Sulistiawati, Didi Suryadi,dan Siti Fatimah, “Desain Didaktis Penalaran matematis untuk 

Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa SMP pada Luas dan Volume Limas”. (Kreano 6 (2)  2015),h. 137. 
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4.     Validasi desain didaktis bahan ajar 

  Bahan ajar merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk secara rasional akanefektif atau tidak. Dikatakan secara rasional 

karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran 

rasional, sebelum fakta lapangan. Validasi desain didaktis bahan ajar  

dilakukan dengan cara menghadirkan pakar tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai desain didaktis bahan ajar yang dirancang 

tersebut. 

5.     Perbaikandesain didaktis bahan ajar 

  Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

bahasa maka dapat diketahui kelemahan dari bahan ajar  desain desain 

didaktis tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik lagi.Apabila perubahan-perubahan 

yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru tersebut sangat besar dan 

mendasar, evaluasi formatif yang ke dua perlu dilakukan. Akan tetapi, 

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

tersebut siap digunakan sebagai bahan ajar untuk membatu siswa dalam 

proses belajar. 

5. Uji coba kecil dan uji coba lapangan (Implementasi Desain Didaktis) 

  Desain diaktis bahan ajar yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji 

cobakan (Implementasi Desain Didaktis) dalam kegiatan pembelajaran.Uji 

coba ini dimasudkan untuk mendapatkan informasi apakah desain didaktis 
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bahan ajar ini bisa membantu pembelajaran siswa. Untuk uji coba produk 

dilakukan dengan dua cara yaitu uji coba kelompok kecil  dan uji coba 

lapangan. 

a. Uji Kelompok Kecil 

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

dapat memberikan penilaian terhadap kualitas terhadap produk yang 

dikembangkan.Uji coba dilakukan pada 10-20 siswa yang dapat mewakili 

populasi target.
6
 

b. Uji coba lapangan 

  Uji coba lapangan merupakan tahap terakhir dari evaluasi formatif yang 

perlu dilakukan.Pada tahap ini tentunya media yang dikembanngkan atau 

dibuat sudah mendekati sempurna setelah melalui tahap pertama 

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

karakteristik, sesuai dengan karakteristik populasi sasaran.
7
 

6. Desain didaktis bahan ajar revisi 

  Setelah Desain didaktis diimplementasikan maka akan didapatkan hasil dan 

divalidasikan, dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari desain 

didaktis bahan ajar yang disusun. Setelah diketahui kelemahan dan 

kelebihannya maka peneliti akan memperbaiki desain didaktis bahan ajar 

tersebut. 

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

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

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan (R&D), peneliti 

menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

1. Data kualitatif  berupa nilai kategori kualitas bahan ajar pembelajaran pada 

materi aljabar berdasarkan angket yang telah diisi oleh ahli materi, dan 

siswa. 

  Tabel 3.1.Kategori Kualitas 

Kategori Keterangan 

SB Sangat Baik 

B Baik 

CB Cukup Baik 

K Kurang 

SK Sangat Kurang 

 

2. Data kuantitatif berupa skor penilaian setiap point kriteria penilaian pada 

angket kualitas desain didaktis bahan ajar  materi aljabar yang diisi oleh ahli 

materi, guru SMP, dan peserta didik sebagai penggguna. Penilaian setiap 

point kriteria diubah menjadi skor dengan skala likert. 

 

    Tabel 3.2. Kriteria Skala Likert 

Skor Kategori 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang Baik 

1 Sangat Kurang 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan desain didaktis 

bahan ajar (modul) menggunakan dua jenis, yaitu wawancara, latihan soal, dan 

kuisioner (angket). 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti akan mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit/kecil.
8
 Wawancara 

yang dilakukan untuk mengetahui data awal dalam penelitian dan informasi 

yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan desain 

didaktis bahan ajar (modul) materi aljabar. 

2. Latihan Soal  

Latihan soal untuk mengetahui kemampuan-kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi aljabar, yang berfungsi untuk memberi masukan 

dalam pengembangan dessain didaktis bahan ajar materi aljabar. 

3. Angket (kuisioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
9
 Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji 

                                                             
8
Sugiyono, Op.Cit.h.193-194. 

9
Sugiyono, h. 199. 
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coba bahan ajar. Evaluasi bahan ajar ini  dilakukan oleh validator ahli media, 

validator ahli materi dan validator ahli bahasa. Sedangkan uji coba bahan ajar 

memberikan angket peserta didik dan angket guru uji coba lapangan. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

sesuatu. Selain menyusun bahan ajar, 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 wawancara kepada guru dan siswa yang disusun untuk 

mengetahui bahan ajar seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta 

latihan soal, untuk mengetahui kemampuan-kemampuan peserta didik yang 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan dessain didaktis 

bahan ajar materi aljabar. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen Validasi Ahli Media 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kegrafikan dan 

penyajian bahan ajar. 
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b. Instrumen Validasi Ahli Materi 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kelayakan isi, 

kebahasaan dan kesesuaian bahan ajar, serta berfungsi untuk memberi 

masukan dalam pengembangan bahan ajar. 

c. Instrumen Ahli Bahasa 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kebahasaan, serta 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar. 

d. Praktisi pendidikan 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kesesuian materi 

dengan pembelajaran, kelayakan isi, kebahasaan dan kesesuaian bahan 

ajar, serta berfungsi untuk memberi masukan dalam bahan ajar. 

3. Instrumen Uji Coba Produk 

Instrumen ini dilakukan menggunakan lembar angket yang digunakan 

untuk mengtetahui respon peserta didik terhadap desain didaktis bahan ajar 

pembelajaran matematika. Angket diberikan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis 

deskriptif  kualitatifdan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh berupa 

masukan dari validator pada tahap validasi, juga masukan dari guru matematika. 

Sedangkan kuantitatif adalah data yang memaparkan hasil pengembangan produk 
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yang berupa desain didaktis bahan ajar. Data yang diperoleh melalui instrumen 

penilaian pada saat uji coba dianalisis menggunakan statistik, cara ini diharapkan 

dapat memahami data selanjutnya. Hasil analisis data akan digunakan sebagai 

dasar merevisi produk yang akan dikembangkan. Data berupa pendapat atau 

tanggapan pada uji produk yang dikumpulkan melalui angket dianalisi dengan 

statistik. 

 Rumus untuk menentukan jarak interval dari sangat kurang (SK) sampai 

sangat baik (SB) adalah
10

 

                X   
               ∑  

              
 

 Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun tabel kriteria sikap responden 

terhadap produk hasil dari pengembangan dan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 interval kemenarikan menurut Eko Putro Widoyoko
11

 

Rata-rata skor Klasifikasi Kesimpulan 

 ̅>4,2 Sangat baik Dapat dijadikan contoh 

3,4 < ̅≤ 4,2 Baik Dapat digunakan tanpa perbaikan 

2,6< ̅≤ 3,4 Cukup Dapat digunakan dengan sedikit perbaikan 

1,8< ̅≤ 2,6 Kurang Dapat digunakan dengan banyak perbaikan 

 ̅≤1,8 Sangat kurang Belum dapat digunakan 

                                                             
10

 Eko Yulianto,Dkk.”Pengembangan Majalah Kimia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

dengan Kreatifitas Peserta Didik Kelas X SMAN 1 Melati”,journal pendidikan sains ,volume 01,no.01, 

tahun 2013, h. 1-15 
11

 Eko Putro Widoyoko,”Pengembangan Model Evaluasi Progam Pembelajaran IPS di 

SMP”, h. 1-14 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka produk pengembangan akan berakhir saat 

skor penilaian terhadap desain didaktis bahan ajar pembelajaran telah memenuhi 

syarat atau dengan kata lain telah mencapai klasifikasi baik. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

 

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah desain didaktis 

bahan ajar (modul) materi aljabar. 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. Identifikasi (learning obstacle) 

 Identifikasi (learning obstacle) yaitu identifikasi  kesulitan belajar,  untuk 

mengetahui kesulitan belajar siswa maka penulis melakukan wawancara terhadap 

guru matematika SMPN 1 Pakuan Ratu serta siswa SMPN 1 Pakuan Ratu. 

Selanjutnya melakukan uji soal terhadap siswa yang memenuhi semua 

komponen-komponen yang terdapat di materi ajabar kelas VIII. Dari hasil uji 

soal maka dapat diketahui kesulitan siswa pada materi aljabar, yaitu: 

a. Bentuk Aljabar  siswa belum paham mengenai konstantan, serta 

kesalahan dalam menentukakan antara variable, koefisien, konstanta.  
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. 

 
Gambar 4.1 Soal dan hasil uji coba kemampuan pemahaman bentuk aljabar 

b. Operasi hitung bentuk aljabar siswa mengalami kesulitan siswa belum 

mampu dalam melakukan pengelompokan suku-suku sejenis dan dalam  

melakukan penjumlahan pengurangan, dan dalam melakukan perkalian 

suku dua dan suku tiga, serta dalam pemangkatan dan pembagian.  

 
Gambar 4.2 Soal dan hasil uji coba kemampuan pemahaman operasi hitung 

bentuk aljabar. 
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c. Pefaktoran bentuk aljabar di temukan masalah siswa kesulitan jika dalam 

pefaktoran bentuk aljabar nilai konstantanya >10 dan variabelnya kuadrat 

seta cara memfaktorkan jika bentuk aljabar suku tiga. 

 
Gambar 4.3 Soal dan hasil uji coba kemampuan pemahaman pefaktoran 

bentuk aljabar. 

 

d. Operasi pada pecahan bentuk aljabar ditemukan masalah yaitu siswa 

kesulitan jika dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan bentuk aljabar 

penyebutnya tidak sama, serta kesulitan dalam pemahaman perkalian 

pecahan bentuk aljabar, dan pada pembagian yang siswa langsung mengubah 

bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian tanpa mengalikan dengan 

kebalikan pecahan pembagi serta pada penyederhanaan bentuk aljabar. 
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Gambar 4.4 Soal dan hasil uji coba kemampuan pemahaman operasi pada 

pecahan bentuk aljabar. 

 

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 Setelah melakukan identifikasi (learning obstacle) dan mengetahui 

hasilnya, dalam pengembangan ini langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan 

dan mengolah data yang menunjang pengembangan bahan ajar. Sumber atau 

referensi untuk pengembangan bahan ajar didapat dari sumber yang relevan 

yaitu: 

a. Buku” Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VIII” Oleh Dewi 

Nurharini. 

b. Buku” Aplikasi Matematika 2 SMP  kelas VIII” oleh Samsul Hadi, Dipl. 

Maths. Ed. 

c. Buku” Matematika untuk SMP Kelas VII” oleh Sukino. 

d. Buku” Jelajah Matematika SMP Kelas VIII” Ved Dudeja, V 
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e. https://duniamatematika.com/matematika-smp/materi-matematika-smp-

kelas-viii-penyelesaian-perpangkatan-bentuk-aljabar-menggunakan-pola-

segitiga-pascal/ 

f. https://matematikacooy.wordpress.com/sejarah-aljabar/ 

g. http://herutriswianti.blogspot.co.id/2012/01/contoh-soal-dan-pembahasan-

bab-aljabar.html 

h. http://agus-sn.blogspot.co.id/2015/09/soal-dan-pembahasan-operasi-

hitung.html 

3. Penyusunan desain didaktis bahan ajar 

   Pada tahap ini desain produk yang dikembangkan menjadi sebuah bahan 

ajar berbentuk modul desain didaktis dengan bahasa Indonesia yang 

dikembangkan peneliti memiliki langkah-langkah untuk memudahkan siswa 

dalam proses pembelajaran dan dalam memahami materi. Berikut langkah-

langkah dalam desain produk. 

a. Sampul/Cover Modul 

 
Gambar 4.5 Tampilan sampul bagian depan modul 

https://duniamatematika.com/matematika-smp/materi-matematika-smp-kelas-viii-penyelesaian-perpangkatan-bentuk-aljabar-menggunakan-pola-segitiga-pascal/
https://duniamatematika.com/matematika-smp/materi-matematika-smp-kelas-viii-penyelesaian-perpangkatan-bentuk-aljabar-menggunakan-pola-segitiga-pascal/
https://duniamatematika.com/matematika-smp/materi-matematika-smp-kelas-viii-penyelesaian-perpangkatan-bentuk-aljabar-menggunakan-pola-segitiga-pascal/
https://matematikacooy.wordpress.com/sejarah-aljabar/
http://herutriswianti.blogspot.co.id/2012/01/contoh-soal-dan-pembahasan-bab-aljabar.html
http://herutriswianti.blogspot.co.id/2012/01/contoh-soal-dan-pembahasan-bab-aljabar.html
http://agus-sn.blogspot.co.id/2015/09/soal-dan-pembahasan-operasi-hitung.html
http://agus-sn.blogspot.co.id/2015/09/soal-dan-pembahasan-operasi-hitung.html
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Gambar 4.6 Tampilan sampul bagian belakang modul 

Sampul bahan ajar berupa  modul terdiri dari sampul bagian depan dan 

sampul bagian belakang. Sampul bagian depan terdiri atas tulisan modul desain 

didaktis, judul modul, kelas dan nama penulis. Sampul bagian belakang terdiri 

dari identitas penulis. 

Gambar yang dipilih pada sampul disesuaikan dengan materi 

pembelajaran Aljabar yang dikemas dalam gambar yang menarik. Tata letak 

halaman sampul disusun sedemikian rupa agar menarik perhatian siswa 

sehingga dengan melihat sampul yang baik akan memotivasi siswa untuk 

mempelajari modul ini. 
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b. Kata Pengantar 

 
Gambar 4.7 Tampilan Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ucapan-ucapan dari penulis atas terselesainya 

penulisan bahan ajar desain didaktis baik tentang ucapan rasa syukur, ucapan 

terimakasih, tujuan dan manfaat penulisan serta kritik dan saran yang 

membangun serta harapan untuk karya-karya lain yang lebih baik lagi. 

c. Petunjuk Penggunaan  

 
Gambar 4.8 Tampilan petunjuk penggunaan bahan ajar 

    Petunjuk penggunaan bahan ajar berisi tentang cara-cara penggunaan 

bahan ajar yang baik dan benar, berisikan perintah apa saja yang ada didalam 

modul aktifitas, perintah baca terlebih dahulu setiap kolom, serta 
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memudahkan siswa mengetahui tata cara penggunaan bahan ajar dan 

mengetahui bagaimana cara mempelajari modul ini. 

d. Daftar isi 

 
Gambar 4.9 Tampilan daftar isi 

 Daftar isi dirancang sebagai media untuk memudahkan pembaca 

dalam mencari halaman pada bahan ajar yang diinginkan, daftar isi 

dirancang yang terdiri dari judul materi dan nomor halaman. 

e. Bagian-bagian Modul 

 
Gambar 4.10  Tampilan kompetensi 

 Kompetensi dirancang sebagai acuan bahan ajar dengan materi yang 

sesuai dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa. 
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Gambar 4.11 Tampilan awal materi 

 

 
Gambar 4.12 Tampilan salah satu materi 

Dalam perancangan isi materi dalam modul ini dirancang sesuai 

dengan materi Aljabar pada pembelajaran SMP yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam kehidupan nyata, isi modul ini memiliki materi 

beserta contoh serta latihan-latihan soal sesuai dengan materi yang telah 

dijelaskan dan berdasarkan learning obstacle yang telah didapatkan pada 

siswa sebelum membuat modul ini. 



 
 

55 

f. Perancangan Daftar Pustaka 

 
Gambar 4.13 Tampilan daftar Pustaka 

 Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan 

rujukan penulisan bahan ajar (modul) yang berisi nama penulis, judul buku, 

penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit. 

 

4. Tahap validasi desain didaktis bahan ajar 

Validasi produk pengembangan desain didaktis bahan ajar (modul) di uji 

oleh 6 ahli, yang terdiri dari 2 ahli materi, 2 ahli praktisi pendidikan, dan 1 ahli 

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

Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang 

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

Matematika SMP N 1 Pakuan Ratu, dengan kriteria sebagai subyek praktisi 

adalah : (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S1, (3) 

Merupakan guru Matematika SMPN 1 Pakuan Ratu. Instrumen validasi 



 
 

56 

menggunakan skala Likert. Adapun hasil validasi ahli dan validasi praktisi 

sebagai berikut: 

a.  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 yang terdiri dari 1 dosen matematika dari 

UIN Raden Intan Lampung, dan 1 guru matematika SMPN Pakuan Ratu. 

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

Tabel 4.1 Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 Oleh Ahli Materi 

 

Aspek Indikator Indikator 

Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

 1 4 4 4 5 

2 4 4 4 5 

3 3 3 4 4 

4 3 4 4 5 

5 3 3 4 5 

6 3 4 4 5 

7 4 4 4 5 

Jumlah 24 26 28 34 

Rata-rata 3.428 3.714 4 4.86 

Kriteria Baik Baik Baik Sangat Baik 

Rata-rata Validator 3.571 4.428 

Kriteria Baik Baik 

 

 

      (  ̅ ) = ( 
 ∑   

   
 

Keterangan: 

( ̅)     = Skor Rata- Rata 

(∑ )  = Jumlah skor 

( n )   = Jumlah Butir 
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Berdasarkan hasil validasi tahap 1 dan validasi tahap 2 oleh ahli materi 

pada tabel 4.1 dari validator yaitu 1 dosen UIN Raden Intan Lampung dan 1 guru 

matematika SMP Negeri 1 Pakuan Ratu. Dapat diketahui bahwa validasi ahli 

materi memperoleh nilai sebagai berikut, tahap 1 pada validator 1 rata-rata 

sebesar 3,428 dengan kriteria “Baik”. Pada validator 2 diperoleh Rata-rata 3,714 

dengan kriteria “baik” dan skor nilai rata-rata 2 validator 3,571 dengan kriteria 

“Baik”.  

Berdasarkan validasi ahli materi pada tahap 2 ada aspek penilaian 

validator 1 nilai rata-rata sebesar 4. Dengan kriteria “baik”. Aspek validator 2 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,86 dengan kriteria “sangat baik”. Tahap 1 dan 

tahap 2 validator dari semua aspek mengalami peningkatan yang dan sudah 

masuk dalam kriteria layak maka bahan ajar (modul) desain didaktis sudah valid 

dan tidak dilakukan kembali perbaikan. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi 

oleh ahli materi disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

hasil penilaian perbandingan ahli materi tahap 1 dan tahap 2. 
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Gambar 4.14 Grafik Hasil Validasi perbandinagan antara tahap 1 dan tahap 2 

Oleh Ahli Materi 

 

b. Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media bertujuan untuk menguji kegrafikan dan penyajian 

bahan ajar (modul) tersebut. Adapun ahli media terdiri dari satu dosen UIN Raden 

Intan Lampung. 

  

3,428 

3,714 
4 

4,86 

0

1

2

3

4
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6

AHLI MATERI 1 AHLI MATERI 2

TAHAP 1

TAHAP 2
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 1 dan Tahap 2 Oleh Ahli Media 

Aspek Indikator Indikator 

Tahap 1 Tahap 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 5 

2 4 4 

3 3 4 

4 4 5 

5 3 4 

6 5 5 

7 4 5 

8 4 5 

9 3 4 

10 4 5 

11 4 5 

12 4 5 

13 4 4 

14 4 5 

Jumlah 60 65 

Rata-rata 4.285 4.642 

Kriteria Baik Sangat Baik 

 

  (  ̅ ) = ( 
 ∑   

   
 

Keterangan: 

( ̅)     = Skor Rata- Rata 

(∑ )  = Jumlah skor 

( n )    = JumlahButir 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli media diperoleh hasil 

penilaian validator dari 1 dosen UIN Raden Intan lampung. Dari hasil validasi 

penilaian tahap 1 oleh ahli media diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,285 dengan 

kriteria “baik”. Dan hasil validasi tahap 2 oleh ahli media diperoleh nilai rata-rata 
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sebesar 4,642 dengan kriteria “Sangat baik”. Dari semua aspek mengalami 

peningkatan yang sudah masuk dalam kriteria layak maka bahan ajar (modul) 

sudah valid dan tidak dilakukan kembali perbaikan. Selain dalam bentuk tabel 

hasil validasi oleh ahli media disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut 

untuk melihat hasil penilaian ahli media,  

 

Gambar 4.15 Grafik Hasil Validasi perbandingan antara tahap 1 dan tahap 2 

Oleh Ahli Media 
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c. Hasil Validasi Ahli Bahasa 

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk menguji kebahasaan bahan ajar 

(modul) desain didaktis tersebut. Adapun ahli media terdiri dari 1 dosen UIN 

Raden Intan Lampung. 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Tahap 1 dan Tahap 2 Oleh Ahli Bahasa 

Aspek Indikator Indikator 

Validator Tahap 1 Validator Tahap 2 

 1 3 4 

2 3 4 

3 3 4 

4 4 4 

5 3 3 

6 3 4 

7 4 4 

8 4 4 

9 3 4 

10 3 4 

Jumlah 33 39 

Rata-rata 3.3 3.9 

Kriteria Cukup Baik Baik 

 

  (  ̅ ) = ( 
 ∑   

   
 

Keterangan: 

( ̅)     = Skor Rata- Rata 

(∑ )  = Jumlah skor 

( n )    = JumlahButir 
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Berdasarkan hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli bahasa diperoleh hasil 

penilaian validator dari 1 dosen UIN Raden Intan lampung. Pada aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.3 dengan kriteria “ cukup baik”. 

pada tahap 1 nilai pada aspek kebahasaan memperoleh kriteria cukup baik dan 

masih perlu dilakukan perbaikan untuk lebih sempurnanya bahan ajar (modul) 

desain didaktis dari segi bahasa yang disajikan. Pada tahap ke 2 pada aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,9 dengan kriteria “ Baik”. Aspek 

mengalami peningkatan dan sudah masuk dalam kriteria layak maka bahan ajar 

(modul) sudah valid dan tidak dilakukan kembali perbaikan, Selain dalam bentuk 

tabel hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan juga data dalam bentuk grafik 

berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media dari masing-masing validator 

terhadap aspek kebahasaan tahap 1 dan 2. 

 
Gambar 4.16 Grafik Hasil Validasi perbandingan antara tahap 1 dan tahap 2 

Oleh Ahli Bahasa 

3,3 

3,9 

3

3,1
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d. Hasil Validasi Praktisi Pendidikan  

Validasi praktisi pendidikan bertujuan tujuan untuk mengetahui kualitas 

bahan ajar yang telah di kembangkan. Adapun validator yang menjadi praktisi 

pendidikan yang terdiri dari 1 dosen matematika dari UIN Raden Intan Lampung, 

dan 1 guru matematika SMPN Pakuan Ratu. Hasil data validasi praktisi 

pendidikan pada tahap 1 dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4  Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 Oleh Praktisi pendidikan 

 

Aspek Indikator Indikator 

Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

 1 4 4 5 4 

2 3 3 5 5 

3 2 4 5 4 

4 3 3 5 5 

5 2 4 5 5 

6 2 4 5 5 

Jumlah 16 20 30 28 

Rata-rata 2.666 3.333 5 4.666 

Kriteria Cukup 

Baik 

Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata Validator 2.999 4.833 

Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 

 

 

      (  ̅ ) = ( 
 ∑   

   
 

Keterangan: 

( ̅)    = Skor Rata- Rata 

(∑ ) = Jumlah skor 

( n )   = JumlahButir 
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Berdasarkan hasil validasi tahap 1 dan tahap 2 oleh praktisi pendidikan 

dari validator yaitu 1 dosen UIN Raden Intan Lampung dan 1 guru matematika 

SMP Negeri 1 Pakuan Ratu. Dapat diketahui bahwa validasi praktisi pendidikan 

memperoleh nilai sebagai berikut, pada validator 1 rata-rata sebesar 2,666 dengan 

kriteria “Cukup baik”.Pada validator 2 diperoleh Rata-rata 3,333 dengan kriteria 

“baik” dan skor nilai rata-rata 2 validator 2,999 dengan kriteria “Cukup baik”. 

Terlihat dari hasil validasi ahli materi pada tahap 1 nilai pada aspek penilaian 

validator 1 memperoleh nilai 2,666 dan pada aspek penilaian validator 2 

meningkat dengan nilai 3,333.  

Selanjunya dilakukan validator tahap 2, pada aspek penilaian validator 1 

nilai rata-rata sebesar 5. Dengan kriteria “Sangat baik”. Aspek validator 2 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,666 dengan kriteria “sangat baik”. Dari semua 

aspek mengalami peningkatan yang dan sudah masuk dalam kriteria layak maka 

bahan ajar (modul) sudah valid dan tidak dilakukan kembali perbaikan. Selain 

dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli praktisi pendidikan disajikan juga data 

dalam bentuk grafik berikut untuk melihat penilaian praktisi pendidikan dari 

masing-masing validator. 
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Gambar 4.17 Grafik Hasil Validasi perbandinagan antara tahap 1 dan tahap 2 

Oleh praktisi pendidikan 

 

5. Revisi Desain Produk 

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, praktisi 

pendidikan, ahli bahasa dan ahli media, serta Guru Matematika kelas VIII, 

peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan 

berdasarkan masukan-masukan ahli tersebut. Berikut ini masukan-masukan 

dari penilaian para ahli serta tindak lanjut dari para ahli. 

a. Ahli materi, setelah melakukan validasi penilaian ahli materi, maka 

peneliti melakukan revisi terhadap materi-materi sebelumnya yaitu lebih 

memperjelas materi dengan memperbanyak gambar serta perbaikan pada 

simbol-simbol matematika, dari masukan tersebut maka peneliti 

melakuakan tindak lanjut sesuai dengan saran dari ahli materi, revisi ini  
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telah sampai bahan ajar (modul) layak digunakan. Tindak lanjut dari 

pebaikan dari ahli materi disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.18  Gambar bahan ajar (modul) sebelum dan sesudah revisi dengan 

ahli materi 

 

b. Praktisi pendidikan, setelah melakukan validasi penilaian praktisi 

pendidikan, maka peneliti melakukan revisi terhadap materi-materi 

sebelumnya yaitu memperbanyak contoh soal, pebaikan penulisan dan 

kosep menulis serta penjabaran contoh soal diperjelas, dari masukan 

tersebut maka peneliti melakuakan tindak lanjut dengan memperbaiki 

semua sesuai dengan masukan sehingga bahan ajar (modul) desain 

didaktis lebih baik dari sebelumnya, sampai akhirnya bahan ajar (modul) 

layak digunakan. Tindak lanjut dari pebaikan dari praktisi pendidikan 

disajikan dalam gambar sebagai  berikut:  

  

Sebelum revisi Sesudah revisi 
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Gambar 4.19  Gambar bahan ajar (modul) sebelum dan sesudah revisi dengan 

praktisi pendidikan 

 

c. Ahli bahasa setelah melakukan validasi penilaian ahli bahasa, maka 

peneliti melakukan revisi terhadap materi-materi sebelumnya yaitu 

memperbaiki penggunaan tanda baca, EYD, struktur kalimat, serta 

kaliamat, dari masukan tersebut maka peneliti melakuakan tindak lanjut 

dengan memperbaiki semua sesuai dengan masukan sehingga bahan ajar 

(modul) desain didaktis lebih baik dari sebelumnya, sampai akhirnya 

bahan ajar (modul) layak digunakan. Tindak lanjut dari pebaikan dari ahli 

bahasa disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

  

Sebelum revisi Sesudah revisi 



 
 

68 

 

 

Gambar 4.20  Gambar bahan ajar (modul) sebelum dan sesudah revisi dengan 

ahli bahasa 

 

d. Ahli media setelah melakukan validasi penilaian ahli materi, maka peneliti 

melakukan revisi terhadap materi-materi sebelumnya yaitu mengubah 

peletakan kopetensi inti, memperkecil beground warna hijau, pada 

biografi diberi foto, dari masukan tersebut maka peneliti melakuakan 

tindak lanjut dengan memperbaiki semua sesuai dengan masukan sehingga 

bahan ajar (modul) desain didaktis lebih baik dari sebelumnya, sampai 

akhirnya bahan ajar (modul) layak digunakan. Tindak lanjut dari pebaikan 

dari ahli media disajikan dalam gambar sebagai berikut: 

  

Sebelum revisi Sesudah revisi 
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Gambar 4.21  Gambar bahan ajar (modul) sebelum dan sesudah revisi dengan 

ahli media 

 

6. Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, praktisi 

pendidikan, ahli bahasa dan ahli media serta telah selesai diperbaiki, 

selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba kelompok kecil yang terdiri 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Sebelum revisi Sesudah revisi 
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dari 10 siswa, uji coba kelompok besar yang terdiri dari 22 siswa  kelas VIII 

adapun hasil uji coba produk sebagai berikut : 

a. Uji coba Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, siswa/i dalam uji kelompok kecil ini melihat bahan 

ajar (modul) desain didaktis yang diberikan, dan diakhir uji coba produk 

dengan melibatkan 10 siswa yang dipilih secara heterogen berdasarkan 

kemampuan dikelas dan jenis kelamin kemudian siswa diberi angket untuk 

menilai kemenarikan media pembelajaran. Uji kelompok kecil dilakukan 

di SMP Negeri 1 Pakuan ratu Hasil respon siswa terhadap bahan ajar 

(modul) desain didaktis diperoleh rata-rata 4,3 dengan kriteria interpretasi 

yang di capai yaitu “baik”, hal ini berarti bahan ajar (modul) desain 

didaktis yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai kriteria menarik 

untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada 

materi Aljabar untuk kelas VIII SMP/MTs. 

b. Uji Coba Lapangan 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan 

untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. 

Responden pada uji kelompok besar ini berjumlah 22 siswa/i SMP/MTs 

kelas VIII dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa 
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terhadap kemenarikan media pembelajaran. Uji coba lapangan ini 

dilakukan di SMP Negeri 1 Pakuan ratu. Hasil uji coba lapangan 

memperoleh rata-rata 4,227 dengan kriteria interpretasi yang di capai yaitu 

“ sangat baik”, hal ini berarti bahan ajar (modul) desain didaktis yang 

dikembangkan oleh peneliti mempunyai kriteria sangat menarik untuk 

digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi 

bangun ruang sisi datar untuk kelas VIII SMP/MTs. 

Tabel 4.5  Hasil rata- rata  uji coba siswa angket tingkat kepuasan 

No Uji Coba Skala Kecil Uji Coba Skala besar 

1 4,3 4,277 

 

Dari hasil uji coba media pembelajaran yang di telah dilakukan di 

SMPN 1 Pakuan ratu terlihat bahwa rata- rata hasil uji coba menurun dimana 

pada uji coba skala kecil rata- ratanya adalah 4,3 dengan kriteria “ sangat 

baik” dan uji coba lapangan 4,227 dengan kriteria ”sangat baik”. Dari hasil uji 

coba tersebut walaupun terlihat hasilnya menurun namun sama-sama memiliki 

kriteria sangat baik, jadi produk bahan ajar (modul) desain didaktis tersebut 

layak digunakan. Selain dalam bentuk tabel hasil uji coba juga dapat dilihat 

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar. 4.22  Grafik uji coba siswa 

 

c. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar 

untuk mengetahui kemenarikan bahan ajar (modul) desain didaktis, produk 

dikatakan menarik,setelah melalukan revisi yang dilakukan 2 tahap oleh validator 

ahli materi dosen UIN Raden Intan lampung dan Guru SMP Negeri 1 Pakua Ratu, 

Praktisi Pendidikan dosen UIN Raden Intan lampung dan Guru SMP Negeri 1 

Pakuan Ratu  Ahli media Dosen UIN Raden Intan Lampung, Ahli Bahasa 1 

Dosen UIN Raden Intan Lampung, pada penelitian ini tahap revisi adalah tahap 

terakhir. Media pembelajaran yang telah direvisi akan menjadi media 

pembelajaran yang telah memenuhi standar kemenarikan media pembelajaran 
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yang ditinjau dari sisi materi diantaranya kesesuaian materi, keakuratan materi, 

membantu dalam memecahkan masalah dalam materi, kelayakan penyajian bahan 

ajar, kelayakan kebahasaan dalam bahan ajar.  

Ditinjau dari kelayakan  praktisi pendidikan diantaranya kesesuian materi 

dan SK dan KD, Materi yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir, 

tampialan modul desain didaktis menarik, bahasa yang digunkan komutatif 

sehingga mudah dipahami, ketetapan struktur kalimat dan kebakuan istilah, 

contoh soal dan latihan sesuai dengan materi yang diajarkan. Ditinjau dari 

kelayakan bahasa diantaranya tilisan yang digunakan sesuai dengan aturan EYD, 

kesesuaian perbandingan huruf antar judul, sub judul naskah, bahasa untuk 

menjelaskan konsep mudah dipahami, penggunaan struktur kaliamat jelas, 

ketetapan penggunaan huruf kapital, kesesuian huruf besar dengan standar 

penulisan, bahasa yang digunakan komunitatif, kalimat yang digunakan mudah 

dipahami, bentuk yang digunakan konsisten dari halaman ke halaman, kerapian 

jarak spasi antar bagian satu dengan yang lain.  

Ditinjau dari kelayakan media diantaranya: kesesuaian ukuran modul 

dengan standar ISO, kesesuian ukuran dengan materi isi modul, penampilan unsur  

tata letak pada sampul muka, belakang dan punggung secara harmonis memilki 

irama dan kesatuan serta konsisten, warna unsur tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi, huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca, tidak 

mengunakan terlalu banyak kombinasi huruf, ilustrasi sampul modul, konsisten 

tata letak, unsur tata letak harmonis, unsur tata letak lengkap, tata letak 
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mempercepat halaman, tipografi isi modul sederhana, tipografi isi modul 

memudahkan pemahaman, ilustrasi isi. Yang dipertimbangkan kemenarikannya 

setelah media pembelajaran dikembangkan. Sehingga dihasilkan desain didaktis 

bahan ajar (modul) materi aljabar pada pembelajaran Matematika SMP. 

 

B. Pembahasan  

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 penelitian yaitu untuk mengembangkan modul desain didaktis pada 

pembelajaran materi Aljabar SMP. Adapun penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini untuk mengembangkan modul desain didaktis pada materi Aljabar 

di pembelajaran SMP. Untuk menhasilkan produk modul yang dikembangkan, 

maka peneliti menggunakan prosedur penelitian yang digunakan adalah dengan 

model penelitian pengembangan Borg and Gall yang telah di modifikasi oleh 

sugiono dan berpacu pada desain didaktis dan hanya dibatasi sampai tujuh 

langkah penelitian dan pengembangan.  

Pada tahap Identifikasi (learning obstacle) yaitu identifikasi  kesulitan 

belajar, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan belajar siswa maka penulis 

melakukan wawancara terhadap guru matematika SMP N 1 Pakuan Ratu Ibu 

Ummu. Selanjutnya melakukan uji soal terhadap siswa yang memenuhi semua 

komponen-komponen yang terdapat dimateri ajabar kelas VIII. Dari hasil 
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wawancara dan uji soal maka dapat diketahui  tiga faktor penyebab munculnya 

learning obstacle yaitu hambatan ontogeny dimana kesiapan mental siswa masih 

kurang baik terlihat ketika memulai pelajaran siswa belum bisa menerima materi 

yang disampaikan dengan baik, hambatan didaktis terlihat masih banyak siswa 

yang pasif maka sangat perlu melakukan persiapan rancangan bahan ajar yang 

memperhatikan respon siswa, karena disaat ini bahan ajar yang digunakan di SMP 

Negeri 1 Pakuan Ratu masih buku-buku cetak biasa yang dibagikan oleh 

pemerintah, dan buku-buku tersebut besifat umum, dalam kata lain pembuatan 

buku tidak mempertimbangkan learning obstacle yang diidentifikasi, hambatan 

epistimologis terlihat siswa belum mampu memahami bentuk-bentuk  aljabar, 

operasi  hitung bentuk aljabar, pefaktoran bentuk aljabar, operasi pada pecahan 

bentuk aljabar. 

Setelah melakukan Identifikasi (learning obstacle) peneliti menemukan 

kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami siswa dalam 

proses belajar sehingga peneliti melakukan pengumpulan data. Setelah 

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tahap selanjutnya yaitu desain 

produk bedasarkan learning obstacle  yang didapatkan dari wawancara dan uji 

soal  setelah selesai peneliti melakukan validasi desain adapun tahapan yang 

dilakukan peneliti yaitu, validasi ahli materi, ahli bahasa, praktisi pendidikan, ahli 

media, dari hasil validasi tersebut telah dilakukan revisi terhadap bahan yang 

telah dibuat sehingga bahan ajar telah layak digunakan. 
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 Media pembelajaran yang telah divalidasi oleh validator ahli materi, ahli 

media, dan ahli bahasa dan praktisi pendidikan. Selanjutnya diuji cobakan dalam 

pembelajaran, uji coba ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pakuan Ratu,  dan hasil 

uji coba ini dilakukan oleh 10 responden siswa kelas VIII dengan membagikan 

angket kuisioner. Dari hasil uji coba skala kecil ini didapatkan hasil rata-rata 4,3 

dengan kriteria interpretasi yang dicapai yaitu “ sangat baik”, dan siswa juga 

merasa terbantu dengan bahan ajar (modul) desain didaktis, hasil uji coba ini akan 

dijadikan acuan untuk merevisi kembali media pembelajaran yang dikembangkan 

akan tetapi dikarenakan hasil yang didapat sangat baik dan siswa merasa puas 

dengan bahan ajar tersebut dan atas saran guru perbaikan pada bahan ajar (modul) 

desain didaktis hanya diperbaki pada bagian kunci jawaban, untuk modul yang 

dibagikan ke siswa kunci jawaban tidak diikut sertakan, kunci jawaban hanya 

untuk pegangan guru. 

  Setelah melakukan revisi maka peneliti melakukan uji coba lapangan media 

pembelajaran yang telah divalidasi oleh validator ahli materi, ahli media, ahli 

bahasa, dan telah melakukan uji coba skala kecil, selanjutnya peneliti melakukan 

uji coba lapangan. Dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pakuan Ratul uji coba 

kelompok besar dilakukan oleh 22 responden siswa kelas VIII dengan 

membagikan angket kuisioner yang berisi tingkat kepuasan siswa setelah 

mengetahui bahan ajar (modul) desain didaktis tersebut. Dari hasil uji coba 

lapangan didapatkan hasil rata-rata 4,227 pada hasil nilai uji coba skala besar 

mengalami penurunan dibandingkan dengan uji skala kecil dikarenakan siswa 
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kurang menyukai jika didalam modul tidak terdapat kunci jawaban sehingga 

siswa tidak mengetahui apakah hasil latihan benar atau salah akan tetapi bahan 

ajar masih dalam kriteria “sangat baik” dan siswa merasa senang terbantu dengan 

adanya bahan ajar (modul) desain didaktis tersebut dengan bentuk yang tipis dan 

tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.  

 Setelah melewati beberapa tahap dalam penelitian dan pengembangan ini, 

maka hasil akhir dari penelitian ini yaitu berupa bahan ajar (modul) desain 

didaktis materi aljabar pada pembelajaran SMP, dimana guru harus mampu 

mengembangkan desain pembelajaran yang dapat memanfaatkan pengetahuan 

awal siswa, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, serta meminimalisir 

terjadinya kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh siswa selama proses 

belajar. Adapun kelebihan bahan ajar (modul) desain didaktis bahan ajar materi 

aljabar pada pembelajaran matematika SMP  ini adalah dapat membatu siswa 

mengurangi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa 

pada proses belajar dan modul ini dibuat sesuai dengan learning obstacle  siswa, 

sehingga bahan ajar (modul) tersebut  siswa sangat terbantu, dan pembelajaran 

sangat mudah siswa memahaminya. Adapun kekurangan pada pengembangan 

bahan ajar (modul) desain didaktis bahan ajar materi aljabar pada pembelajaran 

matematika SMP  ini adalah materi yang terdapat pada ajar (modul) sebatas 

materi Aljabar sehingga perlu dikembangkan lebih luas lagi. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, bahan ajar (modul) desain didaktis yang 

dikembangkan oleh peneliti layak digunakan menurut hasil validasi dari ahli 

materi, ahli bahasa, ahli praktisi pendidikan, ahli media, dan membantu siswa 

untuk belajar lebih mandiri dan nyaman dalam proses belajar serta siswa sangat 

tertarik dengan bahan ajar (modul) desain didaktis ini. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, analisi, pembahasan dan kesimpulan dapat 

dikemukakan bebera saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan bahan ajar (modul) desain didaktis dapat 

dikembangkan oleh guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda. 

2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar (modul) 

desain didaktis pada subjek penelitian yang berbeda. 

3. Dalam pembuatan bahan ajar (modul) desain didaktis terdapat beberapa 

kendala atau kesulitan yang mungkin bias menjadi perbaikan bagi peneliti 

yang lain untuk mengembangkan bahan ajar (modul) desain    didaktis denga        

materi yang lain, diantaranya memperhatikan pemilihan kata dan konsep yang 
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tepat,dan evaluasi soal yang menarik, penjabaran-penjabaran materi yang 

sangat mudah dipahami oleh siswa SMP. 



 
 

Data Hasil Wawancara Dengan Guru mata pelajaran Matematika di SMP 

Negeri 1 Pakuan Ratu 

1. Bagaimana tanggapan siswa kelas VIII dengan pelajaran matematika saat ini? 

Jawab : 

Sebagian siswa menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

menyenangkan dan ada juga sebagian siswa yang menganggap bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang menakutkan. 

2. Bagaimana sistem pembelajaran (Model, metode,  strategi, dll) yang ibu gunakan 

saat ini dan bagaimana hasil belajar siswa dengan sistem pembelajaran yang 

sudah ibu terapkan? 

Jawab :  

Metode yang saya gunakan saat ini adalah metode ceramah, diskusi, tanya 

jawab, dan penugasan. Dengan sistem pembelajaran yang saya terapkan 

selama ini hasil belajar siswa berbeda-beda pada setiap materi. 

3. Apa saja bahan ajar yang ibu gunakan? 

Jawab : 

Bahan ajar yang saya gunakan adalah Buku paket KTSP dari berbagai 

penerbit. 

4. Apakah dengan bahan ajar yang Ibu gunakan saat ini telah mampu 

memaksimalkan hasil belajar siswa? 

Jawab : 

Belum. Atau bisa dikatakan mencapai 50% 

5. Dengan bahan ajar tersebut, pada materi apa siswa mendapat hasil belajar yang 

maksimal dan minimal? 

Jawab : 

Hasil belajar yang maksimal menurut ibu belum ada tapi yang sulit 

dipahami oleh siswa yaitu pada materi Aljabar. 

 



 
 

6. Pada materi Aljabar apakah ada kesulitan yang dihadapi siswa? 

Jawab : 

Iya ada. mereka sulit pada pecahan dan femaktoran bentuk aljabar. 

7. Apa yang menjadi penyebab siswa belum mampu mengerjakan soal yang 

berbentuk pemecaha dan femaktoran ? 

Jawab : 

Yang menjadi penyebabnya adalah karena pada soal yang berbentuk 

pemecaha dan femaktoran adalah siswa belum paham mengenai bentuk 

aljabar itu sendiri. 

8. Menurut Ibu apakah perlu dilakukan pengembangan pada bahan ajar Matematika 

khususnya pada materi Aljabar sesuai dengan masalah-masalah yang di alami 

siswa ? 

Jawab : 

Iya, menurut saya pengembangan bahan ajar harus dikembangkan. Baik 

itu berupa buku paket maupun modul. 

9. Modul  seperti apa yang harus dikembangkan guna meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis pada siswa? 

Jawab : 

Tentunya modul yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. 

modul tersebut adalah bahan ajar yang dapat membimbing siswa dalam 

meningkatkan pemahaman matematis siswa. 

Pakuan Ratu, 17 Apri  2017 

 

Umu Kholifah, S.Pd 

NIP. 

  



HASIL UJI COBA LAPANGAN 

Data Hasil Uji Coba Skala Besar 

Responden 

Butir 

Rata -Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4.6 

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4.6 

3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4.4 

4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3.8 

5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4.4 

6 4 2 5 4 4 5 5 3 5 4 4.1 

7 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4.2 

8 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4.4 

9 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4.3 

10 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4.5 

11 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4.3 

12 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4.2 

13 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

14 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4.4 

15 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 

16 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4.1 

17 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4.4 

18 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4.5 

19 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4.2 

20 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4.4 

21 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4.2 

22 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4.1 

Rata-Rata perpoin 

3.

5 

3.

7 

4.

7 

4.

5 4 

4.

7 

4.

9 5 

4.

3 4 4.277272727 

 

 



HASIL UJI COBA SKALA KECIL 

 

Data Hasil Uji Coba skala kecil 

Responden 

Butir 

Rata-Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4.4 

2 2 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3.9 

3 3 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4.1 

4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4.3 

5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4.4 

6 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4.7 

7 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4.3 

8 3 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4.1 

9 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4.4 

10 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4.4 

Rata- rata  4,4 4,7 4,2 3,6 4,1 4,2 4,7 4,4 4,3 4,2 4.3 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4,4

2 2 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3,9

3 3 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4,1

4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4,3

5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4,4

6 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4,7

7 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4,3

8 3 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4,1

9 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4,4

10 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4,4

Rata- rata 4,4 4,7 4,2 3,6 4,1 4,2 4,7 4,4 4,3 4,2 4,3

Butir

Responden Rata-Rata

Data Hasil Uji Coba skala kecil



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4,6

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4,6

3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4,4

4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3,8

5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4,4

6 4 2 5 4 4 5 5 3 5 4 4,1

7 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4,2

8 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4,4

9 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4,3

10 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4,5

11 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4,3

12 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4,2

13 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4

14 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4,4

15 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4

16 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4,1

17 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4,4

18 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4,5

19 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4,2

20 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4,4

21 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4,2

22 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4,1

Rata-Rata perpoin 3,5 3,7 4,7 4,5 4 4,7 4,9 5 4,3 4 4,277272727

Butir

Data Hasil Uji Coba Skala Besar

Responden Rata -Rata



Dokumentsai Saat Penelitian 
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