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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN 
STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS) 

PADA MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA UNTUK KELAS VII SMP

Oleh
Taza Nur Utami

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang masih dialami peserta didik dalam 
memahami materi pada buku paket. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan 
penelitian dengan merancang modul matematika dengan pendekatan STEM yang 
dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kelayakan, respon peserta didik dan guru terhadap modul 
matematika dengan pendekatan STEM. Prosedur penelitian dan pengembangan yang 
digunakan adalah model pengembangan Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh 
Sugiyono. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang 
diberikan kepada para ahli untuk mengetahui kelayakan produk dan angket yang 
diberikan kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui kemenarikan produk yang 
dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dari para ahli sangat 
layak (89% ahli materi, 85% ahli media dan 92% ahli bahasa), respon peserta didik 
dan guru sangat menarik (88% uji coba kelompok kecil, 89% uji coba lapangan dan 
92% uji coba guru). Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan oleh 
peneliti dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: Modul; STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathtematics); 
Segiempat; Segitiga
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MOTTO

...       

Artinya: “…Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

              

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.        
(QS. Al-Baqarah [2]: 153)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak mungkin dapat 

mencapai kemajuan untuk memfungsikan alam ini dengan baik tanpa adanya 

ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Sebagaimana firman Allah SWT:

َمۡعَشرَ  نسِ وَ ٱۡلِجنِّ یَٰ تِ أَن تَنفُُذوْا ِمۡن أَۡقطَاِر ٱۡستَطَۡعتُمۡ إِِن ٱۡإلِ َوٰ َمٰ َال تَنفُُذوَن ٱنفُُذواْۚ فَ ٱۡألَۡرضِ وَ ٱلسَّ

ٖن      ٣٣إِالَّ بُِسۡلطَٰ

Artinya: “Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak 
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.” (Q.S. Ar-Rahman ayat 
33)

Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada jin dan manusia, bahwasannya 

mereka telah dipersilakan oleh Allah untuk menjelajah di luar angkasa asalkan 

mereka memiliki kekuatan. Kekuatan disini diartikan para ulama sebagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi.2 Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menghadirkan tuntutan baru diberbagai aspek kehidupan, salah 

                                                
1 Syaifullah MS, “Konsep Iptek Dan Keterpaduannya Dalam Alquran”. Jurnal Hunafa, Vol. 3 

No. 3 (September 2006), h. 294.
2 Sayid Qutub, “Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Al Qur’an Dan Hadits”. Jurnal 

Humaniora, Vol.2 No.2 (Oktober 2011), h. 1341.
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satunya pada sistem pendidikan. Hadirnya kurikulum 2013 dipandang 

sebagai langkah maju dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan.3 Melalui 

kurikulum 2013 diharapkan terwujudnya pembelajaran yang bersifat 

multidisiplin ilmu, berpusat kepada peserta didik, aktif dan kritis, perubahan pola 

pembelajaran interaktif, serta kelompok/tim.4

Matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu 

lainnya, sehingga matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lainnya dan 

merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peran penting dalam dunia 

pendidikan.5 Mengingat pentingnya matematika, diharapkan peran guru agar 

dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 

dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan. Pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013, salah satunya adalah pendekatan STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathtematics).6

Pendekatan STEM dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang 

menggabungkan dua atau lebih bidang ilmu yang termuat dalam STEM.7

Penekanan pada pembelajaran STEM akhir-akhir ini dapat dianggap sebagai 
                                                

3 Syutharidho, Rosida Rakhmawati M, “Pengembangan Soal Berpikir Kritis untuk Siswa SMP 
Kelas VIII”. Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 6 No. 2 (2015), h. 220.

4 M. Adlim, Saminan, Siska, “Pengembangan modul STEM terintegrasi kewirausahaan untuk 
meningkatkan keterampilan proses sains di SMA Negeri 4 Banda Aceh”. Jurnal Pendidikan Sains 
Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 112.

5 Irda Yusnita, R. Masykur, Suherman, “Modifikasi Model Pembelajaran Gerlach dan Ely 
Melalui Integrasi Nilai-nilai Keislaman Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Representasi 
Matematis”. Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 7 No. 1 (2016), h. 30.

6 Gustiani, Ari Widodo, Irma Rahma Suwarma, “Development and validation of science, 
technology, engineering and mathematics (STEM) based instructional material”. AIP Conference 
Proceedings 2017, h. 2.

7 Mark Sanders, “STEM, STEM Education, STEMAnia”. The technology Teacher, Vol. 68 No. 4 
(2009), h. 21.
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kesempatan untuk membuat inovasi dan perubahan dalam matematika.8 Dalam 

pembelajaran STEM, peserta didik diberikan kesempatan memperluas 

kemampuan berpikir mereka seperti keterampilan metakognitif, pemikiran kritis 

dan kreatif.9 Pendekatan STEM dalam pembelajaran juga mampu melatih peserta 

didik baik secara kognitif, keterampilan, maupun afektif, selain itu peserta didik

tidak hanya diajarkan secara teori saja, tetapi juga praktik sehingga peserta didik

merasakan proses pembelajaran yang sebenarnya.10 Dengan demikian, 

pendekatan STEM dapat menjadi pendekatan pembelajaran matematika yang 

inovatif.11

Keberhasilan suatu pembelajaran, selain tergantung pada pendekatan 

pembelajaran yang digunakan, juga sangat tergantung pada perangkat 

pembelajaran.12 Buku sebagai bahan ajar merupakan faktor penting dalam 

menentukan kesuksesan pelaksanaan kurikulum 2013. Seiring diterapkannya 

kurikulum 2013, pemerintah menerbitkan buku paket kurikulum 2013.         

Namun, suatu studi pendahuluan memperoleh kesimpulan bahwa   

                                                
8 Noleine Fitzallen, “STEM education: What does mathematics have to offer?”. 38th annual 

conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia 2015, h. 237.
9 Ilman Anwari, et. al. “Implementation of Authentic Learning and Assessment through STEM 

Education Approach to Improve Students ’ Metacognitive Skills”. K-12 STEM Education, Vol. 1 No.3 
(2014), h. 123.

10 Anggita Septiani, “Penerapan Asesmen Kinerja Dalam Pendekatan STEM (Sains teknologi 
engiineering matematika) untuk Mengungkap keterampilan Proses Sains”. Isu-Isu Kontemporer Sains, 
Lingkungan, dan Inovasi Pembelajarannya 2016, h. 654.

11 Naila Milaturrahmah, Mardiyana, Ikrar Pramudya, “Science, technology, engineering, 
mathematics (STEM) as mathematics learning approach in 21st century”. AIP Conference Proceedings 
2017, h. 6.

12 Tjiptiany, Abdur Rahman As’ari, Makbul Muksar, “Pengembangan modul pembelajaran 
matematika dengan pendekatan inkuiri untuk membantu siswa SMA kelas X dalam memahami materi 
peluang”. Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No.10 (2016), h. 1938.
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membelajarkan peserta didik hanya dengan menggunakan buku paket belum 

menunjukkan hasil yang optimal.13 Hal ini dikarenakan buku paket belum 

maksimal mengarahkan peserta didik belajar secara mandiri, sehingga peserta 

didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Peserta didik akan 

memahami materi dengan baik apabila terdapat bahan ajar yang mengarahkan

pola pikir serta membangun kemandirian peserta didik, semua itu dapat 

diwujudkan dengan menghadirkan modul. Modul merupakan jenis bahan ajar 

cetak yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang 

berisi satu unit materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuannya agar mereka 

dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan guru. 

Ketersediaan modul sebagai bahan ajar masih jarang digunakan,     

khususnya modul dengan pendekatan STEM. Hal ini sesuai dengan hasil               

wawancara dengan guru bidang studi matematika dan hasil observasi yang 

peneliti lakukan di beberapa SMP/MTs diantaranya di SMP Negeri 3 Jati   

Agung pada tanggal 20 Juli 2017, SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada   

tanggal 26 Juli 2017, dan MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada tanggal             

31 Juli 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru bidang 

studi matematika di SMP Negeri 3 Jati Agung, diperoleh informasi bahwa  

masih banyak peserta didik yang takut dengan pelajaran matematika, 
                                                

13Ibid.
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dikarenakan matematika dianggap pelajaran yang sulit. Dalam pembelajaran 

metode yang digunakan adalah metode ceramah atau metode diskusi, dan    

bahan ajar yang digunakan buku paket dari sekolah, namun peserta didik     

masih sering mengalami  kesulitan dalam memahami materi pada buku paket 

sehingga perlu diberikan arahan lebih. Guru menyatakan pernah 

mengembangkan modul, namun belum pernah mengembangkan modul      

dengan pendekatan STEM.14 Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi yang 

peneliti lakukan setelah melakukan wawancara. Saat peneliti melakukan 

observasi di kelas VII A, materi yang sedang dibahas adalah materi mengenal 

bilangan bulat. Terlihat bahwa buku yang digunakan dalam pembelajaran   

hanya buku paket. Selain itu, dalam pembelajaran guru lebih aktif dari       

peserta didik, guru menjelaskan kemudian menulis dipapantulis dan           

peserta didik mencatat. Saat guru bertanya kepada peserta didik banyak      

peserta didik yang diam. Namun guru selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan 

agar peserta didik dapat lebih aktif.

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru 

bidang studi matematika di SMP Negeri 24 Bandar Lampung, diperoleh 

informasi bahwa masalah yang terjadi pada sebagian peserta didik dalam 

pembelajaran matematika dikarenakan peserta didik belum menguasai materi 

prasyarat, seperti materi perkalian. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode gabungan, bisa dengan metode problem solving, metode tanya jawab, 
                                                

14 Yenny Faria Puspita, wawancara dengan peneliti, SMP Negeri 3 Jati Agung, 20 Juli 2017.
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atau metode teman sebaya, hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mudah 

bosan dalam pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan berupa buku paket dari 

sekolah. Guru menyatakan setiap peserta didik memiliki kemampuan yang 

berbeda sehingga dalam pembelajaran masih terdapat peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar karena tidak memahami materi yang terdapat 

dalam buku. Guru juga menyatakan bahwa belum pernah mengembangkan 

modul pembelajaran matematika, dikarenakan tidak memiliki waktu untuk 

membuat modul.15 Saat peneliti melakukan observasi di kelas VII D, materi yang 

sedang dibahas adalah materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. Terlihat bahwa buku yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku 

paket. Dalam proses pembelajaran guru terlihat lebih aktif dari peserta didik, 

guru menjelaskan kemudian menulis dipapantulis dan peserta didik diminta 

mencatat. Namun guru mengupayakan agar peserta didik aktif dalam 

pembelajaran dengan cara melakukan tanya jawab dengan peserta didik, peserta 

didik yang masih menjawab kurang tepat.

Mendukung penelitian di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

guru bidang studi matematika di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, diperoleh 

informasi bahwa dalam pembelajaran tidak ada metode khusus yang digunakan, 

namun menggabungkan dari berbagai metode, kadang menggunakan metode 

ceramah, kadang menggunakan metode penemuan, atau metode lain yang 

menyenangkan. Bahan ajar yang digunakan adalah buku paket, namun terdapat 
                                                

15 Dauf Lani, wawancara dengan peneliti, SMP Negeri 24 Bandar Lampung, 26 Juli 2017.
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peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Guru 

menyatakan pernah membuat modul, namun belum pernah mengembangkan 

modul dengan pendekatan STEM. Ilmu harus berinovasi dan berkembang, 

sehingga perlu dikembangkan modul dengan pendekatan STEM.16 Saat peneliti 

melakukan observasi di kelas VII B materi yang sedang dibahas adalah operasi 

aljabar, terlihat bahwa buku yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku 

paket. Dalam proses pembelajaran guru menjelaskan materi kepada peserta didik 

kemudian guru memberikan latihan. Saat diberi latihan, ternyata banyak peserta 

didik yang belum bisa mengerjakan soal yang diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, diduga bahwa bahan ajar 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran belum mampu membantu 

peserta didik belajar secara mandiri, sehingga peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. Hal ini dikarenakan guru hanya 

menggunakan buku paket dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan 

memahami materi dengan baik apabila terdapat bahan ajar yang mengarahkan 

pola pikir dan membangun kemandirian peserta didik.

Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya untuk membantu dan 

memfasilitasi peserta didik dalam belajar secara mandiri. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah menambah bahan ajar yang dapat mendukung proses 

pembelajaran mandiri peserta didik. Bahan ajar yang dipandang peneliti dapat 

mendukung proses pembelajaran mandiri adalah modul. Inovasi-inovasi dalam 
                                                

16 Yuli Ismayawati, wawancara dengan peneliti, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 31 juli 2017
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mengembangkan modul sebagai bahan ajar sangat diperlukan, salah satu modul 

yang dapat memberikan inovasi dalam matematika adalah modul dengan 

pendekatan STEM.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa modul efektif meningkatkan hasil 

belajar peserta didik, hal ini dilihat dari perbedaan hasil belajar matematika yang 

signifikan sebelum dan setelah menggunakan modul. Hasil belajar sebelum

menggunakan modul yaitu 65,66 sedangkan setelah menggunakan modul

menjadi 83,63.17

Siska Ariestia melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa modul 

pembelajaran STEM terintegrasi kewirausahaan efektif meningkatkan proses 

sains siswa, selain itu tanggapan pakar terhadap kualitas pengembangan modul 

pembelajaran STEM terintegrasi kewirausahaan berada pada kategori sangat 

baik.18

Penelitian selanjutnya oleh Gustiani, Widodo dan Suwarma menunjukkan 

bahwa aspek keterbacaan dan respon peserta didik terhadap bahan ajar berbasis 

STEM dikategorikan sangat tinggi. Hasil pretest dan posttest mengungkapkan 

bahwa peserta didik mempertahankan sejumlah informasi penting setelah 

menyelesaikan materi pembelajaran STEM. Singkatnya, bahan ajar berbasis 

                                                
17 Luh Ayu Indra Astiti, Ketut Pudjawan, Nyoman Wirya, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 1 Banjar untuk Siswa Kelas VIII Semester Genap”. Jurnal Edutech, Vol. 2 
No. 1 (2014), h. 1.

18 Siska Ariestia, “Pengembangan Modul STEM Terintegrasi Kewirausahaan Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Di SMA Negeri 4 Banda Aceh”. Jurnal Pendidikan Sains 
Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 119.
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STEM yang dikembangkan cukup valid untuk dipakai sebagai bahan ajar yang 

diperlukan untuk menerapkan pembelajaran STEM yang efektif.19

Penelitian yang dilakukan oleh Bradford S Barrett, Angela L Moran dan 

John E Woods menunjukkan bahwa modul STEM interdisipliner berhasil 

meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang konten dasar dibidang studi 

meteorologi dan teknik serta berhasil meningkatkan kepercayaan diri    peserta

didik. Sebelum menggunakan modul nilai rata-rata peserta didik adalah 36,3 

namun setelah menggunakan modul mencapai 84,2.20

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terbukti bahwa, penggunaan 

modul dan pendekatan STEM dalam pembelajaran memberikan efek yang 

positif. Maka peneliti akan mengembangkan modul matematika dengan 

pendekatan STEM pada materi segiempat dan segitiga. Gagasan ini diwujudkan 

dalam bentuk penelitian dengan judul: “Pengembangan Modul Matematika 

dengan Pendekatan STEM pada Materi Segiempat dan Segitiga untuk Kelas VII 

SMP”.

                                                
19 Ineu Gustiani, Ari Widodo, Irma Rahma Suwarma, Op.Cit. h. 1.
20 Bradford S Barrett, Angela L Moran, John E Woods, “Meteorology meets engineering: an 

interdisciplinary STEM module for middle and early secondary school students”. International 
Journal of STEM Education, Vol. 1 No. 6 (2014), h. 5.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pada 

buku paket. 

2. Guru hanya memanfaatkan buku paket dalam proses pembelajaran.

3. Belum terdapat modul sebagai pendamping belajar peserta didik. 

4. Belum dikembangkannya modul matematika dengan pendekatan STEM.

C. Pembatasan Masalah

1. Pengembangan modul matematika dengan pendekatan STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathtematics) hanya memuat materi 

segiempat dan segitiga kelas VII SMP.

2. Pendekatan STEM di dalam modul hanya mengintegrasikan mathematics 

dan engineering.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan modul matematika dengan pendekatan STEM pada 

materi segiempat dan segitiga untuk kelas VII SMP?

2. Bagaimana respon peserta didik dan guru terhadap modul matematika 

dengan pendekatan STEM pada materi segiempat dan segitiga untuk kelas 

VII SMP?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui kelayakan modul matematika dengan pendekatan STEM pada 

materi segiempat dan segitiga untuk kelas VII SMP.

2. Mengetahui respon siswa dan guru terhadap modul matematika dengan 

pendekatan STEM pada materi segiempat dan segitiga untuk kelas VII SMP.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peserta didik, melalui penggunaan modul STEM ini akan memberikan 

kemudahan peserta didik untuk menemukan suatu konsep matematika secara 

mandiri. 

2. Bagi guru, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan bahan 

ajar dengan memanfaatkan modul dengan pendekatan STEM, sehingga 

memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik. 

3. Bagi peneliti, sebagai tambahan wawasan pengetahuan untuk merancang 

suatu bahan ajar pembelajaran.

G. Produk yang Diharapkan

Modul matematika dengan pendekatatan STEM diharapkan memenuhi 

kriteria komponen kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikan yang baik. 

Serta memperoleh respon kemenarikan yang baik.
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H. Definisi Operasional

1. Modul merupakan jenis bahan ajar cetak yang dirancang secara sistematis 

berdasarkan kurikulum tertentu yang berisi satu unit materi pembelajaran 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai 

dengan tingkat pengetahuannya agar mereka dapat belajar secara mandiri 

dengan atau tanpa bimbingan guru.

2. Pendekatan STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan dua atau lebih bidang ilmu yang termuat dalam STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathtematics).
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Modul

1. Pengertian Modul

Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis 

sehingga pembacanya dapat belajar dengan atau tanpa bimbingan guru. Dengan 

demikian maka sebuah modul harus dapat dijadikan sebuah bahan ajar sebagai 

pengganti fungsi guru.  Jika guru memiliki fungsi menjelaskan sesuatu maka 

modul harus mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima 

peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya.21

Menurut Lasmiyati dan Idris modul adalah suatu bahan ajar pembelajaran 

yang isinya relatif singkat dan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Modul biasanya memiliki suatu rangkaian kegiatan yang 

terkoordinir dengan baik berkaitan dengan materi dan media serta evaluasi.22

Sedangkan menurut Suharjono, modul merupakan materi yang disusun dan 

disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembaca diharapkan dapat 

                                                
21 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Panduan Membuat Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran Sesuai 

Dengan Kurikulum 2013 (Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 61.
22

Lasmiyati, Idris, “Pengembangan Modul Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep dan Minat SMP”. Pythagoras, Vol. 9 No. 2 (2014). h. 163
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menyerap sendiri materi tersebut, dengan tujuan sebagai bahan pembelajaran 

mandiri peserta didik.23 Sementara itu, Houston dan Howson mengemukakan 

modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan 

mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.24 Proses 

pembelajaran dengan menggunakan modul menuntut peserta didik untuk belajar 

secara mandiri dan mampu memecahkan masalah dengan cara mengeluarkan ide-

ide baru, karena peran guru hanya membagikan modul dan mengarahkan peserta 

didik. Pembelajaran ini akan mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan.25

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pengertian modul di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa modul merupakan jenis bahan ajar cetak yang 

dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang berisi satu unit 

materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuannya agar mereka dapat belajar 

secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan guru.

2. Karakteristik Modul

Menurut Daryanto, untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan 

motivasi belajar, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang 

                                                
23 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 36.
24 Made W, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 230.
25 Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Maatematika dengan Strategi  Problem  

Solving
untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir kreatif Matematis Siswa”. Al-Jabar: Jurnal 
Pendidikan Matematika, Vol. 6 No. 2 (2015), h. 124.
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diperlukan sebagai berikut:

a. Self instruction 

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut  

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada 

pihak lain.

b. Self contained

Modul dikatakan self contained jika seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan termuat dalam modul. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar 

dikemas dalam satu keatuan yang utuh.

c. Berdiri sendiri (Stand alone)

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang 

tidak tergantung pada bahan ajar lain, atau tidak harus digunakan bersama-

sama dengan bahan ajar lain. 

d. Adaptif (Adaftive)

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Modul dikatakan adaptif jika dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Bersahabat (User Friendly)

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat

dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil 
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bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan 

keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta 

menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan salah satu bentuk 

user friendly. 26

3. Langkah-langkah Penyusunan Modul

Penyusunan sebuah modul, dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebaagai berikut:27

a. Perumusan KD yang harus dikuasai

Rumusan Kompetensi Dasar (KD) pada suatu modul merupakan 

spesifikasi kualitas yang seharusnya telah dimiliki oleh peserta didik setelah 

ia berhasil menyelesaikan modul tersebut. KD yang diambil harus 

berdasarkan pada kurilulum yang berlaku. 

b. Menentukan alat penilaian

Evaluasi dapat segera disusun setelah  ditentukan KD yang akan dicapai 

sebelum menyusun materi dan lembar kerja atau tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. 

c. Penyusunan materi

                                                
26 Moh. Shofan, Sa’Dijah, Slamet, “Pengembangan Modul Pembelajaran Bilangan Bulat

dengan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa Kelas IV SD/MI”. Jurnal Online UM, Vol. 1 No.2 

(2012), h. 1-7.
27 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Op. Cit. h. 61.
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Materi modul sangat tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi 

modul tidak harus ditulis seluruhnya, dapat saja dalam modul itu 

ditunjukkan referensi yang dapat dirujuk oleh peserta didik sebagai bahan 

bacaaan. Usahakan ada ilustrasi yang sifatnya mendukung isi materi, karena 

di samping menperjelas penjelasan juga dapat menambah daya tarik bagi

peserta didik. Selain itu, sebaiknya modul disusun berdasarkan karakteristik 

peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang berlaku.28

d. Struktur modul.

Struktur modul dapat bervariasi, tergantung pada karakter materi yang 

akan disajikan, ketersediaan sumberdaya dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan. Secara umum modul harus memuat paling tidak: Judul, petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, 

petunjuk kerja yang dapat berupa Lembar Kerja (LK), Evaluasi dan 

Penilaian. Selain itu terdapat urutan belajar yang dapat disajikan dalam 

petujuk menggunakan modul.

4. Kelebihan dan Kelemahan Modul

Adapun kelebihan modul antara lain sebagai berikut:29

a. Modul dapat memberikan umpan balik sehingga peserta didik 

mengetahui kekurangan mereka dan segera melakukan perbaikan.

                                                
28 Wijayanti, Sungkono, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran mengacu Model Creative 

Problem Solving berbasis Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually”. Al-Jabar: Jurnal 
Pendidikan Matematika, Vol. 8 No. 2 (2017), h. 102.

29 Lasmiyati, Idris Harta, Op.Cit. h. 164.  
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b. Dalam modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga 

peserta didik terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran.

c. Modul yang didesain menarik dan mudah untuk dipelajari, tentu akan 

menimbulkan motivasi peserta didik untuk belajar.

d. Modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari oleh 

peserta didik dengan cara dan kecepatan yang berbeda.

e. Kerjasama dapat terjalin karena dengan menggunakan modul 

persaingan dapat diminimalisir.

f. Remidi dapat dilakukan karena modul memberikan kesempatan yang 

cukup bagi peserta didik untuk dapat menemukan sendiri kelemahannya 

berdasarkan evaluasi yang diberikan.

Selain memiliki kelebihan, menurut Morrison, Ross, & Kemp, modul juga 

memiliki beberapa kekurangan yaitu:30

a. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan karena 

itu perlu permasalahan yang menantang, terbuka dan bervariasi.

b. Kemandirian yang bebas menyebabkan peserta didik tidak disiplin dan 

menunda mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya 

belajar dan batasan waktu.

c. Perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan 

dukungan fasilitas, media, sumber dan lainnya. 

                                                
30 Ibid.
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B. STEM

1. Pengertian STEM

STEM adalah akronim dari science, technology, engineering, dan 

mathematics yang merupakan prakarsa kontemporer yang populer di kalangan 

pendidikan.31 Tsupros, Kohler, dan Hallinen menyatakan bahwa STEM sebagai 

pendekatan interdisipliner untuk belajar di mana konsep akademis yang ketat 

digabungkan dengan pelajaran dunia nyata.32

Menurut Sanders, STEM adalah pendekatan pembelajaran yang 

menggabungkan antara dua atau lebih bidang ilmu yang termuat dalam STEM, 

dan atau antara bidang ilmu yang termuat dalam STEM dengan satu atau lebih 

mata pelajaran sekolah lainnya.33 Senada dengan pendapat Kelley dan             

Knowles yang menyatakan STEM adalah pendekatan pembelajaran untuk 

mengajarkan konten STEM dari dua atau lebih domain STEM, terikat oleh 

praktik STEM dalam konteks otentik untuk tujuan menghubungkan subjek 

tersebut dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik.34

                                                
31

Fisher, “How to STEM: Science, technology, engineering and math education in libraries”. 

The Australian Library Journal, Vol. 64. No. 3, (2015), h. 242.
32 Torlakson, Innovate: A Blueprint for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in 

California Public Education. California (California: State Superintendent of Public Instruction, 2014), 
h. 8. 

33 Mark Sanders, “STEM, STEM Education, STEMmania”. The Technology Teacher, Vol. 68 
No.4 (2009), h. 21.

34 Kelley, Knowles, “A conceptual framework for integrated STEM education”. International 

Journal of STEM Education, Vol. 3 No. 11 (2016), hal. 3
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Selain itu Lee Hyonyong menyatakan STEM adalah pendekatan 

pembelajaran berbasis desain rekayasa yang secara sengaja mengintegrasikan isi 

dan proses disiplin STEM dan dapat memperluas konsepnya untuk diintegrasikan 

dengan mata pelajaran sekolah lainnya.35 Sedangkan menurut Kolb dalam John 

G. Wells, STEM adalah pendekatan pedagogis untuk mendukung konstruksi 

pengetahuan melalui keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran berbasis 

teknologi/rekayasa. Premis pedagogis adalah menghubungkan tangan dengan 

pikiran, dimana pengalaman langsung digunakan untuk mencapai pemikiran 

pada hasil belajar, yaitu pembelajaran pengalaman yang sengaja digunakan untuk 

mempromosikan konstruksi pengetahuan.36 STEM merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan pengaplikasian pengetahuan, keterampilan dan 

nilai STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari, 

masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini mendorong murid bertanya dan 

mengeksplorasi lingkungan melalui penyelidikan dan menyelesaikan masalah 

yang terkait dengan dunia nyata.37

                                                
35 Lee Hyonyong, et. al. “Development and Application of Integrative STEM Education Model 

Based on Scientific Inquiry”. Journal of the Korean Association for Science Education, Vol. 34 No.2 

(2014), h. 63.
36 John G. Wells, “Pirposal Model of Integrative Stem Education: Conceptual and Pedagogical 

Framework for Classroom Implementation”. Technology and Engineering Teacher, Vol. 75 No. 6 

(2016). h. 12.
37 Kementerian Pendidikan Malaysia, “Panduan Pelaksanaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, 

dan Matematik (STEM) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran” (Putrajaya: Bahagian Pembangunan 
Kurikulum, 2016) h. 9
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa STEM 

merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan dua atau 

lebih bidang ilmu yang termuat dalam STEM untuk membantu mengembangkan 

pengetahuan berpikir peserta didik yang dapat diterapkan di kehidupan nyata.

2. Karakteristik STEM

Karakteristik pembelajaran STEM diidentifikasi untuk membimbing guru 

menerapkan pembelajaran STEM di sekolah adalah sebagai berikut: 38

a. Meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap masalah dunia nyata.

b. Melibatkan peserta didik dalam kerja tim.

c. Melibatkan peserta didik dalam penyelidikan.

d. Membuat peserta didik untuk memberikan berbagai jawaban atau solusi 

dengan justifikasi.

e. Melibatkan peserta didik menerapkan keterampilan proses desain.

f. Memberi peserta didik kesempatan untuk memperbaiki jawaban atau produk 

mereka.

3. Tiga Pedekatan STEM

Roberts dan Cantu telah mengembangkan tiga pendekatan pembelajaran 

STEM yang berbeda bagi guru pendidikan yaitu pendekatan silo (terpisah), 

pendekatan embedded (tertanam), dan pendekatan integrasi (terpadu).39

                                                
38 Ibid. h. 14.
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a. Pendekatan Silo

Pendekatan silo mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah antar 

subjek STEM, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Pendekatan silo

Pada Gambar 2.1 setiap lingkaran mewakili masing-masing disiplin 

STEM yang diajarkan secara terpisah. Kelemahan potensial yang terkait 

dengan pendekatan silo yaitu:

1) Pembelajaran silo memiliki kecenderungan untuk mengurangi manfaat 

belajar STEM yang diharapkan karena kemungkinan adanya kurang 

ketertarikan peserta didik terhadap salah satu bidang STEM. Tanpa 

praktek, peserta didik mungkin gagal untuk memahami integrasi yang 

terjadi secara alami antara pelajaran STEM di dunia nyata sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan akademik peserta didik. Hal itu terjadi 

karena pendekatan silo menyebabkan guru untuk mengandalkan metode 

                                                                                                                                          
39 Juniaty Winarni, Siti Zubaidah, Supriyono, “STEM: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. 

(Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Inovasi Pembelajaran IPA yang 
Bermakna dan Mencerdaskan, yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 
Malang,  8 Oktober 2016). h. 980

Technology & 

Engineering

Mathematics

Science



23

berbasis ceramah daripada praktek, padahal hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan praktek lebih diinginkan peserta didik 

dalam belajar.

2) Fokus dari pembelajaran dalam pendekatan silo ialah konten materi. Hal 

ini dapat membatasi sejumlah stimulasi lintas kurikuler dan pemahaman 

peserta didik dari penerapan.dari apa yang harus mereka pelajari.

b. Pendekatan Tertanam

Pendekatan STEM secara tertanam dapat didefinisikan sebagai 

pendekatan pembelajaran dimana domain pengetahuan diperoleh melalui 

penekanan pada situasi dunia nyata dan teknik memecahkan masalah. Dalam 

pendekatan tertanam, salah satu konten materi lebih diutamakan sehingga 

mempertahankan integritas dari subjek. 40

Gambar 2.2 Pendekatan tertanam 

Pada Gambar 2.2 bidang teknologi dan teknik serta sains tertanam 

dalam bidang matematika. Pendekatan tertanam berbeda dari pendekatan 

                                                
40 Ibid. h. 981
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Science

Mathematics

silo dalam hal bahwa pendekatan tertanam meningkatkan pembelajaran 

dengan menghubungkan materi utama dengan materi lain yang tidak 

diutamakan atau materi yang tertanam.41

c. Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu bertujuan menghapus tembok antara masing-masing 

bidang konten STEM dan mengajar mereka sebagai satu subjek. Pendekatan 

terpadu diharapkan dapat meningkatkan minat pada bidang STEM, terutama 

jika itu dimulai sejak peserta didik masih muda. 

Gambar 2.3 Pendekatan Terpadu STEM

Pada Gambar 2.3 materi STEM diajarkan seolah-olah mereka satu 

subjek. Integrasi dapat dilakukan dengan minimal dua disiplin, tetapi tidak 

terbatas pada dua disiplin. Firman menyatakan bahwa salah satu pola 

integrasi yang mungkin dilaksanakan tanpa merestrukturisasi kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah dengan pendekatan 

terpadu yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar dan pendekatan tertanam

                                                
41 Ibid. 
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pada jenjang sekolah menengah.42 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan tertanam.

4. Empat Disiplin STEM 

Sains (science) adalah studi tentang alam, termasuk hukum alam yang terkait 

dengan fisika, kimia, dan biologi serta perlakuan atau penerapan fakta, prinsip, 

konsep, atau konvensi yang terkait dengan disiplin ilmu ini.43 Belajar sains lebih 

bermakna dengan pengaitan sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat 

beserta segala aspeknya, dengan memperhatikan keseimbangan bahasan secara

berkaitan dan menyatu.44

Teknologi (technology) merujuk pada inovasi-inovasi manusia yang 

digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan 

manusia, sehingga membuat kehidupan lebih baik. Rekayasa (engineering) 

merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh dan 

mengaplikasikan pengetahuan ilmiah, mendesain dan mengkonstruksi peralatan, 

sistem, material dan proses yang bermanfaat bagi manusia.45

                                                
42 Ibid. h. 982
43 Nuryani Rustaman, “Pembelajaran Sains Masa Depan Berbasis STEM Education”. (Makalah 

yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pembelajaran Masa Depan Melalui STEM 
Education, yang diselenggarakan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang, 30 april 2016), h. 4.

44 Sri Latifah, “Implementasi Pembelajaran Bervisi SETS di Sekolah”. Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Fisika ´Al-Biruni, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 7.

45 Nuryani Y. Rustaman, Loc.Cit.
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Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai struktur bangunan 

yang ketat, terdiri atas aksioma, definisi, dan teorema dengan struktur logika.46

Matematika juga berkenaan dengan pola-pola, hubungan-hubungan dan 

menyediakan bahasa untuk teknologi, sains, dan rekayasa.47 Fakta menunjukkan 

bahwa kedudukan matematika dalam cabang ilmu pengetahuan berada pada 

posisi yang tinggi, karena matematika akan mendasari kemampuan pemahaman 

atau berpikir seorang peserta didik pada mata pelajaran yang lain.48 Harus 

disadari bahwa pada umumnya peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.49 Dalam mempelajari 

pelajaran yang dianggap sulit, peserta didik cenderung menunjukkan minat 

belajar dan motivasi berprestasi yang rendah pula. Padahal matematika 

seharusnya menjadi pelajaran yang menantang sehingga menarik minat belajar 

dan rasa ingin tahu yang besar bagi peserta didik.50

                                                
46 Kamandoko,   Suherman,  “Profil   Intuisi   Matematis  Siswa   dalam  Pemecahan  Masalah 

Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependen ”. Jurnal Penelitian 

LPPM IKIP PGRI Madiun, Vol. 5 No. 1 (2017), h. 2.
47 Nuryani Y. Rustaman, Loc.Cit.
48 Suherman, “Proses Bernalar Siswa dalam Mengerjakan Soal-soal operasi bilangan dengan Soal 

Matematika Realistik”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 1 No. 2 (2013), h. 1.   
49 Khusnul Khamidah, Suherman, “Proses Berpikir Matematis Siswa dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika di tinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey”. Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 7 No. 2 (2016), h. 233.
50 Suherman, “Kreativitas Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Pola Bilangan

dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR)”. Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 6 
No. 1 (2015), h. 82.



27

Definisi literasi STEM menurut National Governor’s Association Center for 

Best Practices dapat dilihat pada tabel1 dibawah ini.51

Tabel 2.1 Definisi Literasi STEM

Subjek STEM Literasi STEM

Science

Literasi Ilmiah: Kemampuan dalam menggunakan 
pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia serta 
alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil 
keputusan untuk mempengaruhinya.

Technology

Literasi Teknologi: Pengetahuan bagaimana menggunakan  
teknologi, memahami bagaimana teknologi dikembangkan, 
dan memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana 
teknologi mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa, dan
dunia.

Engineering

Literasi Desain: Pemahaman tentang bagaimana teknologi 
dapat dikembangkan melalui proses rekayasa/desain 
menggunkaan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara 
mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berbeda 
(interdisipliner).

Mathematics

Literasi Matematika: Kumpulan dalam menganalisis, alasan, 
dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara 
bersikap, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan solusi 
untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai 
situasi berbeda.

5. Langkah-langkah STEM 

Pada pendekatan STEM peserta didik diarahkan untuk membuat proyek, 

proyek tersebut akan diuji apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan pendesainan ulang. Proses ini dilakukan 
                                                

51 Ani Ismayani, “Pengaruh Penerapan STEM Project-Based Learning Terhadap Kreativitas 
Matematis Siswa SMK”. Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education, Vol. 3 No. 4 
(2016), h. 268.
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karena pembelajaran STEM lebih menekankan pada tahap engineering atau 

rekayasa. Tahap rekayasa yang dimaksud adalah merancang suatu objek, proses, 

ataupun sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan manusia.52

a. Langkah Pengamatan (Observe)

Peserta didik diminta untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai 

fenomena yang terdapat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang 

mempunyai kaitan dengan konsep materi yang diajarkan. 

b. Langkah Ide baru (New idea)

Peserta didik mengamati dan memperoleh informasi mengenai berbagai 

fenomena atau produk yang berhubungan dengan topik yang dibahas, 

selanjutnya peserta didik melaksanakan langkah ide baru. Peserta didik

mencari informasi dan produk yang berhubungan dengan materi, selanjutnya 

dari ide atau produk yang sudah ada, peserta didik diminta mencari dan 

memikirkan satu ide baru yang berbeda. 

c. Langkah Inovasi (Innovation)

Peserta didik menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide 

yang telah dihasilkan pada langkah ide baru dapat diaplikasikan.

d. Langkah Kreasi (Creativity)

Langkah ini merupakan pelaksanaan semua saran dan pandangan hasil 

                                                
52 Anggita Septiani, “Penerapan Asesmen Kinerja dalam Pendekatan Stem (Sains Teknologi 

Engineering Matematika) untuk Mengungkap Keterampilan Proses Sains. (Makalah yang disampaikan 
pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, 21 mei 
2016), h. 655.



29

diskusi mengenai ide sesuatu produk baru yang ingin diaplikasikan.

e. Langkah Nilai (Society)

Langkah terakhir yang harus dijalankan oleh pelajar dan yang dimaksud 

disini adalah nilai yang dimiliki oleh ide produk yang dihasilkan pelajar bagi 

kehidupan sebenarnya.53

C. Geometri

Geometri merupakan salah satu bidang kajian dalam materi matematika 

sekolah, adapun materi geometri yang harus dikuasai siswa sesuai standar isi 

yang memuat kompetensi dasar di tingkat sekolah menengah pertama meliputi: 

hubungan antar garis, sudut, segitiga, segiempat, teorema Pythagoras, lingkaran, 

kubus, balok, prisma, limas, dan jaring-jaringnya, kesebangunan dan kongruensi, 

tabung, kerucut, bola serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.54

Geometri perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam, karena geometri 

digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Ilmuwan, insinyur dan 

pengembang perumahan adalah sebagian kecil contoh profesi yang menggunakan 

geometri. Dalam hal ini geometri digunakan untuk mendesain rumah, taman atau 

                                                
53

Ichsanul Ferdiansyah, Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Pendekatan STS, 

SETS, Dan STEM Pada Pembelajaran Konsep Virus, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 

Skripsi, 2015).
54 Nur’aini Muhassanah, Imam Sujadi, and Riyadi, “Analisis Keterampilan Geometri Siswa 

dalam Memecahkan Masalah Geometri Berdasarkan Tingkat Berpikir Van Hiele”. Jurnal Elektronik 
Pembelajaran Matematika, Vol. 2 No. 1 (2014), h. 55.
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dekorasi.55 Selain itu geometri sangat bermanfaat secara praktis seperti untuk 

mengetahui luas, volume (bangsa Babilonia), sedangkan bangsa Mesir kuno 

memanfaatkannya antara lain untuk membangun piramida. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Marvin Jay Green Berg, bahwa “The word geometry comes from 

the Greek geometria (geo: earth and metrein: to measure), geometry was 

originally the science of measuring land.” Geometri pada bidang datar dan pada 

luas daerah segiempat khususnya dipakai untuk mengukur tanah di sepanjang 

sungai NIL.56 Peranan geometri tidak diragukan lagi dari masa perkembangannya 

di Mesir dan Babilonia untuk kepentingan praktis mereka seperti membuat 

bangunan dan menghitung luas tanah hingga sekarang telah memberikan 

sumbangan yang besar dalam perkembangan ilmu dan teknologi modern. 

Piramida-piramida bangsa Mesir kuno yang dibangun 4000 tahun yang lalu, 

masih merupakan contoh yang paling kuat dari struktur yang menggunakan 

bentuk-bentuk segitiga. Bangunan batu yang sangat besar ini terdiri dari dinding 

segitiga miring yang diatur di atas dasar persegi. Konsep matematika dalam     

Al-Qur’an yang meliputi kajian tentang Geometri dapat dilihat antara lain pada 

surat Al-Isra ayat 1.57

                                                
55 Christine Wulandari, “Menanamkan Konsep Bentuk Geometri”. Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Ipteks, Vol.3 No. 1 (2017), h. 2.
56 Lufian, “Peningkatan Pemahaman Rumus Geometri Melalui Pendekatan Realistik Di Kelas V 

SD Negeri 1 Baiya”. Jurnal Kreatif Tadulako, Vol. 4 No. 5 (2006), h. 264.
57 Deky Yudha Saksono, “Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Al Qur’an Di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Kendal” 
2015, h. 10.
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Artinya: “Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu 

malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami 

berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari 

tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha

mendengar lagi Maha mengetahui.”(Q.S. Al-Isra ayat 1)

Kaitan ayat ini dengan geometri yaitu adanya bangunan di kota Mekah yang 

berupa Ka’bah dan di negeri Palestina yang berupa Masjidil Aqsha. Bila dilihat 

maka nampaklah bahwa Ka’bah secara dua dimensi berupa segi empat dan 

Kubah Shakhra yang berbentuk segi delapan. Segi delapan jika dikupas terdiri 

dari gabungan dua segi empat dan bisa pula dipisah-pisah menjadi beberapa 

bentuk segitiga yang simetris. Selain itu, ayat Al-Qur’an yang berhubungan 

dengan geometri dan pengukuran terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 56, Surat 

Fatir ayat 27, surat Adz-Dzariat ayat 3 dan surat Al-Insyiqoq ayat 3.58

D. Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan pengembangan modul matematika dengan pendekatan 

                                                
58 Abdul Fattah Nasution, “Implementasi Konsep Matematika Dalam Al-Quran Pada Kurikulum 

Madrasah”. Jurnal EduTech, Vol. 3 No. 1 (2017), h. 6.
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STEM, antara lain:

1. Syarifah Rahmiza M, Adlim, dan Mursal mengembangkan LKS STEM 

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk mengetahui 

peningkatan motivasi dan aktivitas belajar peserta didik yang dibelajarkan 

menggunakan LKS STEM pada materi induksi elektromagnetik. Penelitian 

yang dilakukan ini menunjukkan bahwa dengan  menggunakan  LKS  STEM  

dapat  meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan juga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik.59 Penelitian yang dilakukan 

oleh Syarifah Rahmiza M, Adlim, dan Mursal relevan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan dalam hal penerapan STEM di dalam produk yang 

dikembangkan, sedangkan perbedaan nya terletak pada produk yang 

dikembangkan dimana peneliti mengembangkan modul sedangkan Syarifah 

Rahmiza M, Adlim, dan Mursal mengembangkan LKS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan B, et. al menghasilkan produk yaitu 

modul ilmu pengetahuan alam berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 

literasi sains peserta didik dengan hasil validasi kelayakan teoritis bahan ajar 

berdasarkan komponen kelayakan materi sebesar 87,5% dengan kategori 

sangat baik, komponen kelayakan presentasi 91,7% dengan kategori sangat 

                                                
59

Syarifah Rahmiza M, Adlim, Mursal,“Pengembangan LKS STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) dalam Meningkatkan Motivasi dan Aktivitas Belajar Siswa SMA 

Negeri 1 Beutong Pada Materi Induksi Elektromagnetik”. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (JPSI), 

Vol. 3 No.1 (2015), h. 239.
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baik, komponen kelayakan bahasa 88,9% dengan kategori sangat baik, 

komponen nilai kearifan lokal sebesar 87,5% dengan kategori sangat baik, 

dan komponen kelayakan literasi sains sebesar 88,9% dengan kategori 

sangat baik. Selain itu modul ilmu pengetahuan alam berbasis kearifan lokal

yang dikembangkan sangat sesuai untuk meningkatkan kemampuan literasi 

sains peserta didik baik secara teoritis maupun empiris.60 Penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan B, et. al relevan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan dalam hal produk yang dikembangkan yaitu modul, sedangkan 

perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu peneliti 

menggunakan pendekatan STEM sedangkan Setiawan B, et. al membuat 

modul berbasis kearifan lokal.

3. Ratri Sekar Pertiwi mengembangkan LKS dengan pendekatan STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) untuk melatih 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi fluida statis. 

Penelitian ini menghasilkan LKS dengan pendekatan STEM yang tervalidasi 

berdasarkan validitas isi sebesar 3,15, validitas konstruk sebesar 3,16, dan 

keterbacaan sebesar 3,36. Selain itu LKS efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran dilihat dari hasil rerata nilai N-Gain sebesar 0,71 yang masuk 

kategori tinggi. Respon peserta didik dan guru terhadap LKS yang 

                                                
60

Setiawan B, et. al. “The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Module to 

Improve Science Literation of Students”. Journal Pendidikan IPA Indonesia, Vol. 6 No.1 (2017), h. 

49.
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dikembangkan juga sudah baik. Hasil respon guru sebesar 3,16 masuk dalam 

kategori baik, dan hasil respon peserta didik sebesar 3,47 masuk dalam 

kategori sangat baik.61 Penelitian yang dilakukan Ratri Sekar Pertiwi relevan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal pendekatan yang 

digunakan dalam mengembangkan produk yaitu dengan menggunakan 

pendekatan STEM, Perbedaannya terletak pada produk yang dikembangkan, 

dimana peneliti mengembangkan modul sedangkan Ratri Sekar Pertiwi 

mengembangkan LKS.

4. Khaeroningtyas, Permanasari dan Hamidah melakukan penelitian untuk 

mengetahui peningkatan literasi ilmiah peserta didik setelah pembelajaran

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan 

menggunakan 6E Learning by DesignTM pada materi suhu dan 

perubahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran STEM 

dengan menggunakan 6E Learning by DesignTM pada materi suhu dan 

perubahannya dapat meningkatkan literasi ilmiah peserta didik.62 Penelitian 

yang dilakukan oleh Khaeroningtyas, Permanasari, dan Hamidah relevan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal STEM, sedangkan 

                                                
61 Ratri Sekar Pertiwi, Pengembangan Lembar Kerja Siswa Dengan Pendekatan STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) untuk Melatih Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa pada 

Materi Fluida Statis, (Universitas Lampung: Tesis, 2017), h. 52.
62

Khaeroningtyas, Permanasari, Hamidah, “STEM Learning in Material of Temperature and Its 

Change to Improve Scientific Literacy of Junior High School Students”. Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia, Vol. 5 No.1 (2016), h. 94.
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perbedaan nya terletak pada jenis penelitian nya dimana jenis penelitian 

yang dilakukan Khaeroningtyas, Permanasari, dan Hamidah adalah 

penelitian eksperimen sedangkan jenis penelitian peneliti adalah penelitian 

pengembangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Ayu Indra Astiti, Ketut Pudjawan, 

Nyoman Wirya menghasilkan modul pembelajaran Matematika yang telah 

tervalidasi dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, hal ini 

dapat dilihat dari terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

Matematika peserta didik antara sebelum dan sesudah menggunakan modul 

pembelajaran Matematika. Nilai rata-rata setelah menggunakan media 

(83,63) lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan media (65,66). 63

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Ayu Indra Astiti, Ketut Pudjawan, 

Nyoman Wirya relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal 

produk yang dikembangkan yaitu berupa modul matematika. Perbedaan nya 

terletak pada modul yang peneliti kembangkan menggunakan pendekatan 

STEM, sedangkan modul yang dikembangkan oleh Astiti tidak 

menggunakan pendekatan STEM.

                                                
63

Luh Ayu Indra Astiti, Ketut Pudjawan, Nyoman Wirya, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Matematika di SMP Negeri 1 Banjar untuk Siswa Kelas VIII Semester Genap”. Jurnal Edutech, Vol. 2 

No. 1 (2014), h. 1.
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E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan ini berawal dari 

permasalahan yang ditemukan saat peneliti melakukan wawancara dan observasi 

di tiga sekolah yaitu peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami 

materi pada buku paket dan belum terdapat modul yang berfungsi sebagai 

pendamping belajar peserta didik yang dapat menunjang dalam pembelajaran. 

Pentingnya keberadaan modul sebagai salah satu bentuk bahan ajar yang dapat 

membantu peserta didik dalam melakukan pemahaman materi secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru, maka perlu adanya inovasi baru untuk 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Salah satu modul yang 

dipandang peneliti bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang adalah modul 

STEM. Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu 

mengembangkan modul matematika dengan pendekatan STEM. Dengan solusi 

tersebut, diharapkan dapat membantu peserta didik dalam melakukan 

pemahaman materi secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Secara 

ringkas, kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



37

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Pengembangan Modul Matematika Dengan 
Pendekatan STEM
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and 

development/R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan proses atau 

metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk.64

Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah modul matematika dengan 

pendekatan STEM (science, technology, engineering, and mathtematics) pada 

materi segiempat dan segitiga untuk peserta didik kelas VII SMP/MTs.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.65 Metode yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini mengacu pada model pengembangan Borg dan 

Gall yang dimodifikasi dari Sugiyono. Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan ditujukan pada Gambar 3.1

                                                
64 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development) (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 28. 
65 Ibid., h. 2. 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah metode Research and Development66

Langkah pengembangan modul matematika dengan pendekatan STEM 

(science, technology, engineering, and mathtematics) pada materi segiempat dan 

segitiga untuk kelas VII SMP dilakukan hanya tujuh langkah dari sepuluh 

langkah tersebut. Pengembangan produk yang dilaksanakan pada penelitian ini 

hanya sampai pada tahap menghasilkan produk akhir, yaitu modul matematika 

dengan pendekatan STEM (science, technology, engineering, and mathtematics) 

pada materi segiempat dan segitiga kelas VII SMP/MTs. 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 serta melihat respon guru dan peserta didik

terhadap modul yang dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Borg 

& Gall yang menyarankan dalam penelitian tesis dan disertasi disarankan untuk 

membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk dimungkinkan untuk 

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

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 409.
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membatasi langkah penelitian.67 Untuk sampai pada tahap uji coba pemakaian 

dan produksi masal produk, dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.2 

Gambar 3.2 Prosedur penelitian yang dilakukan

                                                
67 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 271.
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Revisi produk dilakukan apabila hasil respon guru dan peserta didik terhadap 
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akhir berupa modul matematika dengan pendekatan STEM

Uji coba produk:
Produk diuji cobakan di MTs Negeri 2 
Bandar Lampung dan SMP Negeri 3 
Jati Agung  untuk mengetahui respon 

guru dan peserta didik
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1. Potensi dan Masalah

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Dari potensi 

dan permasalahan yang ada di lapangan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

pengembangan produk penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan potensi dan 

masalah  yang terjadi di lapangan yaitu di beberapa SMP/MTs, yang berkaitan 

dengan bahan ajar matematika yang digunakan dalam proses pembelajaran dan 

hambatan atau masalah peserta didik dengan pembelajaran matematika. Untuk 

memperoleh data potensi dan masalah maka peneliti melakukan wawancara 

dengan guru matematika SMP/MTs serta melakukan observasi.

2. Pengumpulan Data

Setelah menentukan potensi dan masalah yang ada di lapangan, maka 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk, yang diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi 

yang mendukung dalam pembentukan produk serta referensi dan gambar-gambar 

yang berhubungan dengan materi segiempat dan segitiga.

3. Desain Produk

Langkah selanjutnya pembuatan modul matematika dengan pendekatan 

STEM. Untuk memudahkan peneliti dalam membuat modul, maka peneliti harus 

menentukan fitur-fitur yang akan disajikan dalam modul pembelajaran tersebut. 

Kemudian merancang modul sesuai dengan tujuan pembelajaran.
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4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk yang dikembangkan layak digunakan. Validasi dapat dilakukan dengan 

cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman 

untuk menilai produk tersebut. Validasi desain terdiri dari tiga tahap:

a. Uji ahli materi

Uji ahli materi merupakan kegiatan penilaian dari seorang ahli terhadap

kelayakan isi dan kelayakan penyajian produk yang dikembangkan. Ahli materi 

yang dipilih adalah orang yang kompeten dalam bidang matematika yang terdiri 

dari dua orang dosen matematika UIN Raden Intan Lampung dan satu orang guru 

matematika SMP Negeri 3 Jati Agung.

b. Uji ahli media

Uji ahli media merupakan kegiatan penilaian dari seorang ahli terhadap 

kelayakan kegrafikan produk. Ahli media yang dipilih adalah dua orang dosen 

UIN Raden Intan Lampung yang merupakan ahli dibidang tersebut.

c. Uji ahli Bahasa

Uji ahli bahasa merupakan kegiatan penilaian dari seorang ahli terhadap 

kelayakan bahasa. Uji ahli bahasa dilakukan oleh satu orang dosen UIN Raden 

Intan Lampung dan satu orang guru SMP Negeri 3 Jati Agung yang merupakan 

ahli dibidang bahasa.
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5. Revisi Desain

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

bahasa, maka dapat diketahui kelemahan dari modul matematika dengan 

pendekatan STEM tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Namun jika produk telah dinilai baik, 

maka pengembangan modul melangkah ke tahap selanjutnya.

6. Uji coba Produk

Produk yang telah direvisi, selanjutnya diuji cobakan pada peserta didik dan 

guru, selanjutnya dilakukan proses pengisian angket respon guru dan respon 

peserta didik untuk mengetahui kemenarikan produk yang telah dikembangkan 

yaitu modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segiempat dan 

segitiga. Uji coba produk dilakukan dengan uji coba kelompok kecil, uji coba 

lapangan dan uji coba guru.

a. Uji coba kelompok kecil

Pada tahap ini, uji coba dilakukan untuk mengetauhi respon peserta didik

terhadap kemenarikan produk yang dikembangkan. Uji coba dilakukan pada     

10-20 peserta didik.

b. Uji coba lapangan

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji cobakan 

kembali pada uji coba lapangan untuk meyakinkan data dan mengetahui 

kemenarikan produk secara luas. Uji coba dilakukan pada 30-40  peserta didik.
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c. Uji coba guru

Uji coba guru dilakukan untuk mengetahui respon guru terhadap 

kemenarikan produk yang telah dikembangkan, serta untuk meyakinkan data dan 

mengetahui kemenarikan produk secara luas.

7. Revisi Produk

Berdasarkan hasil uji coba produk, apabila respon guru maupun peserta 

didik mengatakan bahwa produk ini menarik, maka dapat dikatakan bahwa 

produk ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. Jika 

produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan 

dan penyempurnaan produk yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk 

akhir berupa modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segitiga 

dan segiempat yang layak untuk digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara-

cara yang dipergunakan untuk memperoleh data empiris untuk penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.68 Angket dalam 

penelitian dan pengembangan modul ini diberikan kepada validator dan peserta 

didik untuk menilai produk yang dikembangkan. Adapun angket yang digunakan 

                                                
68 Sugiyono, Op.Cit.  h. 199. 
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adalah angket validasi untuk validator  ahli  materi, ahli media, dan ahli bahasa 

serta angket untuk respon guru dan respon peserta didik yang digunakan untuk 

uji coba kemenarikan produk.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa:

1. Lembar Validasi Modul

Instrumen lembar validasi modul yaitu berupa angket validasi modul yang di 

dalamnya berisi sejumlah pernyataan tentang aspek materi, penyajian,

kegrafikan, bahasa, pendekatan STEM dan juga terdapat komentar kritik, saran.

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penilaian dan 

pendapat validator terhadap modul pembelajaran yang disusun sehingga menjadi 

pedoman dan acuan dalam merevisi modul.

2. Angket Respon Guru dan Peserta didik

Angket respon ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respon 

guru dan respon peserta didik terhadap kemenarikan produk yang dikembangkan 

berupa modul matematika dengan pendekatan STEM.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Hasil Validasi Modul. 

Awalnya peneliti membuat lembar validasi yang berisi beberapa pernyataan. 

Lalu validator mengisi angket dengan memberi tanda centang pada kategori yang 
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disediakan oleh peneliti berdasarkan skala likert yang terdiri dari 5 skala 

penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Penilaian Validasi ahli69

Keterangan Skor
Sangat baik (SB) 5

Baik (B) 4
Cukup (C) 3
Kurang (K) 2

Sangat Kurang (SK) 1

Hasil validasi yang  tertera  dalam lembar validasi modul akan dianalisa 

menggunakan rumus sebagai berikut: 70

= 	 	100	%
Keterangan :

P = angka persentase data angket

f = jumlah skor yang diperoleh

N = jumlah skor maksimum

Kemudian, hasil dari persentase validasi modul tersebut dapat 

dikelompokkan dalam kriteria interpretasi skor menurut skala likert sehingga 

akan diperoleh kesimpulan tentang kelayakan modul, kriteria interpretasi skor 

menurut skala likert adalah sebagai berikut:

                                                
69 Suryani dan Sulistiyawati, “Pengembangan  Majalah BIORE (Biologi Reproduksi) Sub

materi Kelainan dan Penyakit pada Sistem Reproduksi Sebagai Sumber Belajar Mandiri Peserta didik 
SMA/MA”. (Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 tentang 
“Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 
yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 28 mei 2016). h. 3.

70 Herwati, “Pengembangan Modul Keanekaragaman Aves Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
Jurnal Lentera Pendidikan LPPM UM Metro, Vol. 1 No. 1 (2016), h. 32.
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Tabel 3.2 Kriteria Interpretasi Kelayakan71

Penilaian Kriteria Interpretasi
81% ≤ ≤ 100% Sangat layak
61% ≤ < 81% Layak
41% ≤ < 61% Cukup layak
21% ≤ < 41% Tidak layak
0% ≤ < 21% Sangat tidak layak

2. Teknik Analisis Hasil Angket Respon Guru dan Peserta didik.

Awalnya peneliti membuat angket respon guru dan peserta didik yang berisi 

beberapa pernyataan, kemudian guru dan peserta didik mengisi angket tersebut

dengan memberi tanda centang pada kategori yang disediakan oleh peneliti 

berdasarkan skala likert yang terdiri dari 5 skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penskoran Angket72

Pilihan Jawaban Skor

Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4

Kurang Setuju (KS) 3
Tidak Setuju (TS) 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Hasil angket respon guru dan peserta didik akan dianalisa menggunakan 

rumus sebagai berikut: 73

= 	 	100	%
Keterangan:

                                                
71 Novianti, “Pengembangan  Modul Akuntansi Aset Tetap Berbasis Pendekatan Saintifik 

Sebagai Pendukung Implementasi K-13 di SMKN 2 Buduran”. Jurnal  Pendidikan, Vol. 3 No. 1 
(2015), h. 4.

72  Nastiti, et. al.,  “Development Module of Reaction  Rate  Based on Multiple Representations”. 
Jurnal Pendidikan Kimia, Vol. 1 No. 2 (2012), h. 9.

73 Herwati, Op.Cit.
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P = angka persentase data angket

f = jumlah skor yang diperoleh

N = jumlah skor maksimum

Kemudian, hasil dari persentase tersebut dapat dikelompokkan dalam 

kriteria interpretasi skor menurut skala likert sehingga akan diperoleh 

kesimpulan tentang respon guru dan peserta didik, kriteria interpretasi skor 

menurut skala likert adalah sebagai berikut:                

Tabel 3.4 Kriteria Interpretasi Kemenarikan74

Penilaian Kriteria Interpretasi
81% ≤ ≤ 100% Sangat menarik
61% ≤ < 81% Menarik
41% ≤ < 61% Cukup menarik
21% ≤ < 41% Tidak menarik
0% ≤ < 21% Sangat tidak menarik

                                                
74 Desti Ayu Novianti, Loc.Cit.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah modul segiempat dan 

segitiga dengan pendekatan STEM untuk kelas VII SMP. Penelitian dan 

pengembangan ini dilaksanakan di MTsN 2 Bandar Lampung dan SMPN 3 Jati 

Agung untuk mengetahui kemenarikan modul segiempat dan segitiga dengan 

pendekatan STEM. Berdasarkan prosedur penelitian mengenai pengembangan modul 

matematika dengan pendekatan STEM yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai 

berikut:

1. Potensi dan Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan di beberapa SMP/MTs diantaranya di SMP Negeri 3 Jati 

Agung, SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru bidang studi 

matematika di SMP Negeri 3 Jati Agung, diperoleh informasi bahwa masih banyak 

peserta didik yang takut dengan pelajaran matematika, dikarenakan matematika 

dianggap pelajaran yang sulit. Dalam pembelajaran metode yang digunakan adalah 

metode ceramah atau metode diskusi. Bahan ajar yang digunakan buku paket dari 
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sekolah, namun peserta didik masih sering mengalami  kesulitan dalam memahami 

materi pada buku paket sehingga perlu diberikan arahan lebih. Guru menyatakan 

pernah mengembangkan modul, namun belum pernah mengembangkan modul 

dengan pendekatan STEM. Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi yang peneliti 

lakukan setelah melakukan wawancara. Saat peneliti melakukan observasi di kelas 

VII A, materi yang sedang dibahas adalah materi mengenal bilangan bulat. Terlihat 

bahwa buku yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku paket. Selain itu,  

dalam pembelajaran guru lebih aktif dari pada peserta didik, guru menjelaskan 

kemudian menulis dipapantulis dan peserta didik mencatat. Saat guru bertanya 

kepada peserta didik banyak peserta didik yang diam. Namun guru selalu 

memberikan pertanyaan-pertanyaan agar peserta didik dapat lebih aktif.

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru bidang 

studi matematika di SMP Negeri 24 Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa 

masalah yang terjadi pada sebagian peserta didik dalam pembelajaran matematika 

dikarenakan peserta didik belum menguasai materi prasyarat, seperti materi perkalian. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode gabungan, bisa dengan metode 

problem solving, metode tanya jawab, atau metode teman sebaya, hal ini dilakukan 

agar peserta didik tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Bahan ajar yang 

digunakan berupa buku paket dari sekolah. Guru menyatakan setiap peserta didik 

memiliki kemampuan yang berbeda sehingga dalam pembelajaran masih terdapat 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar karena tidak memahami materi 

yang terdapat dalam buku. Guru juga menyatakan bahwa belum pernah 
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mengembangkan modul pembelajaran matematika, dikarenakan tidak memiliki waktu 

untuk membuat modul. Saat peneliti melakukan observasi dikelas VII D, materi yang 

sedang dibahas adalah materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Terlihat bahwa buku yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku paket. Dalam 

proses pembelajaran guru terlihat lebih aktif dari pada peserta didik, guru 

menjelaskan kemudian menulis dipapantulis dan peserta didik diminta mencatat. 

Namun guru mengupayakan agar peserta didik aktif dalam pembelajaran dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan peserta didik, sehingga terdapat beberapa          

peserta didik yang menjawab, walaupun terdapat peserta didik yang masih menjawab 

kurang tepat.

Mendukung penelitian di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru 

bidang studi matematika di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, diperoleh informasi 

bahwa dalam pembelajaran tidak ada metode khusus yang digunakan, namun 

menggabungkan dari berbagai metode, kadang menggunakan metode ceramah, 

kadang menggunakan metode penemuan, atau metode lain yang menyenagkan. Bahan 

ajar yang sering digunakan adalah buku paket, namun terdapat peserta didik yang 

masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Guru menyatakan pernah 

membuat modul, namun belum pernah mengembangkan modul dengan pendekatan 

STEM. Menurut nya ilmu harus berinovasi dan berkembang, sehingga perlu 

dikembangkan modul dengan pendekatan STEM. Saat peneliti melakukan observasi 

dikelas VII B materi yang sedang dibahas adalah operasi aljabar, terlihat bahwa buku 

yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku paket. Dalam proses pembelajaran 
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guru menjelaskan materi kepada peserta didik kemudian guru memberikan latihan. 

Saat diberi latihan, ternyata banyak peserta didik yang belum bisa mengerjakan soal 

yang diberikan. Tapi hal ini membuat peserta didik menjadi sangat aktif di dalam 

kelas. Terlihat sebagian besar peserta didik mencari jawaban dengan bertanya kepada 

guru, bertanya kepada teman, dan mengerjakan secara berkelompok. Walaupun ini 

membuat suasana kelas kurang kondusif karna banyak anak yang berjalan-jalan untuk 

mengerjakan latihan, namun ini membuat suasa kelas menjadi lebih hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

5. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi.

6. Masih kurangnya modul yang berfungsi sebagai pendamping belajar peserta 

didik, yang dapat menunjang dalam pembelajaran.

7. Guru hanya memanfaatkan buku paket dalam proses pembelajaran, sehingga 

diperlukan modul sebagai pendamping.

8. Belum dikembangkannya bahan ajar berupa modul pembelajaran matematika 

dengan pendekatan STEM.

2. Pengumpulan Data

Setelah proses potensi dan masalah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu 

mengumpulkan informasi berupa sumber yang menunjang penyusunan modul. 

Pengkajian bahan materi dalam modul dilakukan dengan pengumpulan sumber dan 
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referensi serta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi segiempat dan 

segitiga. Dalam hal ini peneliti menggunakan referensi sebagai berikut:

a. Buku “Geometri Bidang” karya Ariawan dan I Putu Wisna.

b. Buku “Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 2” karya Adinawan dan 

M. Cholik.

c. Buku “Matematika untuk SMP dan MTs Kelas VII” karya J Dris dan Tasari.

d. Buku “Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII” karya Ngapiningsih danMiyanto.

e. Buku “Guru Pembelajar” karya Al Krismanto, Sumardyono dan Anton.

f. Buku “Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII” karya Husein Tampomas.

g. Buku “Berlogika dengan Matematika untuk Kelas VII SMP dan MTs” karya Umi 

Salamah.

Selain mengumpulkan dan mengkaji referensi yang akan digunakan, peneliti juga 

mengumpulkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi segi empat dan 

segitiga dari dokumen pribadi peneliti ataupun mencari dari internet. Gambar-gambar 

dan ilustrasi bertujuan untuk memperjelas uraian materi pada modul dan sebagai 

penarik perhatian pembaca.

3. Desain Produk

Penyusunan modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segiempat 

dan segitiga disesuaikan dengan  kompetensi dasar yang termuat pada kurikulum 

2013. Modul ini menggunakan ukuran kertas B5; skala space 1,5; font 10 pt; jenis 

huruf Comic Sans MS dan Kristen ITC.
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Tampilan sampul modul dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Tampilan sampul modul

Modul ini dibuat menggunakan program utama Microsoft Word 2007. Selain itu, 

pembuatan modul ini juga menggunakan program pendukung yaitu CorelDraw X7 

dan Adobe Photoshop. Modul ini terdiri dari bagian awal, bagian isi modul dan 

bagian penutup.

a. Bagian awal 

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman depan (cover), cover dalam, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan modul, daftar isi, kompetensi, pembuka bab, 

dan peta konsep.

b. Bagian isi modul

Pada bagian ini berisi kegiatan-kegiatan belajar yang termuat pada  bab 1 dan   

bab 2. Pada bab 1 membahas materi segiempat dan bab 2 membahas materi 
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segitiga, disetiap bab terdapat lab-mini matematika, kegiatan proyek, jelajah IT, 

rangkuman, latihan, uji kemampuan diri dan umpan balik.

c. Bagian penutup

Pada bagian ini terdiri dari kunci jawaban, daftar pustaka dan cover belakang.

4. Validasi Desain

Validasi desain diuji oleh 7 ahli yang terdiri dari 3 ahli materi, 2 ahli media, dan 

2 ahli bahasa. Adapun hasil validasi oleh para ahli adalah sebagai berikut:

a. Hasil Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengetahui mutu kelayakan isi, kelayakan 

penyajian, dan pendekatan STEM dari produk yang dikembangkan. Validasi 

dilakukan dengan mengisi lembar validasi pada masing-masing komponen penilaian 

yang terdiri dari 27 butir penilaian. Lembar validasi tersebut diisi oleh 3 ahli materi 

yaitu Bapak Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd, Bapak  M. Syazali, M.Si dan Ibu 

Berta Khoiriyati, M.Pd. Hasil validasi tahap 1 yang telah diisi oleh ahli materi 

disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 V3 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1 Kelayakan 
isi

1 4 4 4 12 80%

71%

2 4 3 4 11 73%
3 4 3 3 10 67%
4 3 4 4 11 73%
5 3 3 3 9 60%
6 4 3 3 10 67%
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No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 V3 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

7 3 3 4 10 67%
8 4 3 4 11 73%
9 4 3 3 10 67%
10 4 4 4 12 80%
11 3 4 4 11 73%
12 3 3 4 10 67%

2 Kelayakan 
penyajian

13 4 4 4 12 80%

69%

14 4 3 4 11 73%
15 4 3 4 11 73%
16 3 4 4 11 73%
17 3 3 3 9 60%
18 3 3 3 9 60%
19 3 2 4 9 60%
20 4 3 4 11 73%
21 4 3 4 11 73%
22 4 3 4 11 73%

3 Pendekatan 
STEM

23 4 3 4 11 73%

67%
24 3 3 4 10 67%
25 4 3 4 11 73%
26 3 3 3 9 60%
27 3 3 3 9 60%

Persentase Keseluruhan 69%
Kriteria Interpretasi Layak

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 1 oleh 

ahli materi  memperoleh persentase sebagai berikut: pada komponen kelayakan isi 

diperoleh persentase sebesar 71%, komponen kelayakan penyajian diperoleh 

persentase sebesar 69% dan komponen pendekatan STEM diperoleh persentase 

sebesar 67%. Sehingga dalam persentase keseluruhan diperoleh persentase sebesar 

69% dengan kriteria interpretasi “Layak”.
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Meskipun produk yang telah divalidasi sudah termasuk kriteria layak, namun 

masih perlu dilakukan revisi sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli materi. 

Produk yang telah direvisi, selanjutnya divalidasi kembali oleh para ahli yang sama. 

Adapun hasil validasi tahap 2 yang telah diisi oleh ahli materi disajikan pada tabel 4.2

berikut:

Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 V3 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1 Kelayakan 
isi

1 5 5 4 14 93%

89%

2 4 4 4 12 80%
3 4 4 4 12 80%
4 5 5 5 15 100%
5 5 4 4 13 87%
6 4 4 4 12 80%
7 5 4 5 14 93%
8 5 4 5 14 93%
9 5 4 4 13 87%
10 5 5 5 15 100%
11 4 5 5 14 93%
12 4 4 4 12 80%

2 Kelayakan 
penyajian

13 5 5 5 15 100%

90%

14 5 4 5 14 93%
15 5 4 5 14 93%
16 4 5 5 14 93%
17 4 4 5 13 87%
18 4 4 4 12 80%
19 4 3 5 12 80%
20 5 4 5 14 93%
21 5 4 5 14 93%
22 5 4 4 13 87%

3 Pendekatan 
STEM

23 5 4 5 14 93% 87%
24 4 4 5 13 87%
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No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 V3 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

25 5 4 5 14 93%
26 4 4 4 12 80%
27 4 4 4 12 80%

Persentase Keseluruhan 89%
Kriteria Interpretasi Sangat Layak

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 2 oleh 

ahli materi  diperoleh persentase sebagai berikut: pada komponen kelayakan isi 

diperoleh persentase sebesar 89%, komponen kelayakan penyajian diperoleh 

persentase sebesar 90% dan komponen pendekatan STEM diperoleh persentase 

sebesar 87%. Sehingga dalam persentase keseluruhan diperoleh persentase sebesar 

89% dengan kriteria interpretasi “Sangat Layak”. Selain dalam bentuk tabel, hasil 

penilaian oleh ahli materi terhadap setiap komponen disajikan juga dalam bentuk 

diagram untuk melihat perbedaan hasil penilaian antara tahap 1 dan tahap 2. Berikut 

adalah diagram hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2.

Gambar 4.2 Diagram Hasil Validasi Ahli Materi
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Diagram di atas menggambarkan hasil validasi ahli materi terhadap produk pada 

tahap 1 dan 2. Terlihat bahwa, pada setiap komponen yaitu komponen kelayakan isi, 

komponen kelayakan penyajian dan komponen pendekatan STEM mengalami 

peningkatan persentase pada tahap 2. Dengan demikian, masukan dan saran dari para 

ahli materi memberikan pengaruh terhadap pengembangan produk.

b. Hasil Validasi Ahli Media

Validasi ahli media bertujuan untuk mengetahui mutu kelayakan kegrafikan dari 

produk yang dikembangkan. Validasi dilakukan dengan mengisi lembar validasi pada 

masing-masing komponen penilaian yang terdiri dari 25 butir penilaian. Lembar 

validasi tersebut diisi oleh 2 ahli media yaitu Ibu Fraulein Intan Suri, M.Si dan Bapak 

Iip Sugiharta, M.Si. Hasil validasi tahap 1 yang diisi oleh ahli media disajikan pada 

tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1 Kelayakan 
kegrafikan

1 3 4 7 70%
2 3 4 7 70%
3 3 4 7 70%
4 4 4 8 80%
5a 4 4 8 80%
5b 4 3 7 70%
6 4 4 8 80%
7a 4 3 7 70%
7b 3 4 7 70%
8a 4 4 8 80%
8b 4 4 8 80%
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No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

9a 3 4 7 70%

73%

9b 3 4 7 70%
10a 3 3 6 60%
10b 3 3 6 60%
11a 4 4 8 80%
11b 4 4 8 80%
11c 4 3 7 70%
11d 4 4 8 80%
11e 4 4 8 80%
12a 4 3 7 70%
12b 4 4 8 80%
13a 3 3 6 60%
13b 3 4 7 70%
13c 4 3 7 70%

Persentase Keseluruhan 73%
Kriteria Interpretasi Layak

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 1 oleh  

ahli media memperoleh persentase pada komponen kelayakan kegrafikan sebesar 

73% dengan kriteria interpretasi “Layak”. Adapun hasil validasi tahap 2 yang telah

diisi oleh ahli media disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1

Kelayakan 
kegrafikan

1 4 5 9 90%
2 4 5 9 90%
3 3 5 8 80%
4 4 5 9 90%
5a 4 5 9 90%
5b 4 4 8 80%

6 4 5 9 90% 85%
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No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

7a 4 4 8 80%
7b 4 5 9 90%
8a 4 4 8 80%
8b 4 4 8 80%
9a 4 5 9 90%
9b 3 5 8 80%
10a 3 4 7 70%
10b 4 4 8 80%
11a 4 5 9 90%
11b 4 5 9 90%
11c 4 4 8 80%
11d 4 5 9 90%
11e 4 5 9 90%
12a 4 4 8 80%
12b 4 5 9 90%
13a 4 4 8 80%
13b 4 5 9 90%
13c 4 4 8 80%

Persentase Keseluruhan 85%
Kriteria Interpretasi Sangat Layak

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 2 oleh 

ahli media memperoleh persentase pada komponen kelayakan kegrafikan sebesar 

85% dengan kriteria “Sangat Layak”. Setelah direvisi, terjadi peningkatan hasil 

persentase pada kelayakan kegrafikan. 

Selain dalam bentuk tabel, hasil penilaian oleh ahli media disajikan juga dalam 

bentuk diagram untuk melihat perbedaan hasil penilaian antara tahap 1 dan tahap 2. 

Berikut adalah diagram hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2.
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Gambar 4.3 Diagram Hasil Validasi Ahli Media

Diagram di atas menggambarkan hasil validasi ahli media terhadap modul 

matematika segiempat dan segitiga dengan pendekatan STEM pada tahap 1 dan 2.

Terlihat bahwa komponen kelayakan kegrafikan pada tahap 1 memperoleh persentase 

sebesar 73% sedangkan pada tahap 2 memperoleh persentase sebesar 85%, terjadi 

peningkatan persentase pada tahap 2. Dengan demikian, masukan dan saran dari para 

ahli materi memberikan pengaruh terhadap pengembangan produk.

c. Hasil Validasi Ahli Bahasa

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui mutu kelayakan bahasa dari 

produk yang dikembangkan. Validasi dilakukan dengan mengisi lembar validasi pada 

masing-masing komponen penilaian yang terdiri dari 12 butir penilaian. Lembar 

validasi tersebut diisi oleh 2 ahli bahasa yaitu Ibu Mardiyah, M.Pd dan Ibu Merry 

Oktarina, M.Pd. Hasil validasi tahap 1 yang diisi oleh ahli media disajikan pada tabel 

4.5 berikut:

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Kelayakan kegrafikan

73%
85%

Tahap 1 Tahap 2



63

Tabel 4.5 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Bahasa

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1 Kelayakan 
Bahasa

1 4 4 8 80%

79%

2 4 3 7 70%
3 4 4 8 80%
4 4 4 8 80%
5 5 3 8 80%
6 4 4 8 80%
7 4 4 8 80%
8 4 4 8 80%
9 4 4 8 80%
10 4 4 8 80%
11 4 4 8 80%
12 4 4 8 80%

Persentase Keseluruhan 79%
Kriteria Interpretasi Layak

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 1 oleh 

ahli bahasa memperoleh persentase pada komponen kelayakan bahasa sebesar 79% 

dengan kriteria “Layak”. Meskipun produk yang telah divalidasi sudah termasuk

kriteria layak, namun masih perlu dilakukan revisi sesuai dengan masukan dan saran 

dari para ahli bahasa. Produk yang telah direvisi, selanjutnya divalidasi kembali oleh 

para ahli bahasa yang sama. Adapun hasil validasi tahap 2 yang telah diisi oleh ahli 

bahasa disajikan pada tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Bahasa

No Komponen
Nomor 
butir

V1 V2 Vtotal
Persentase 

per no.butir
Persentase 

perkomponen

1 Kelayakan 
Bahasa

1 5 5 10 100%

92%

2 4 4 8 80%
3 5 5 10 100%
4 4 5 9 90%
5 5 4 9 90%
6 4 4 8 80%
7 4 4 8 80%
8 5 4 9 90%
9 5 5 10 100%
10 5 5 10 100%
11 5 5 10 100%
12 5 5 10 100%

Persentase Keseluruhan 92%
Kriteria Interpretasi Sangat Layak

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil validasi tahap 2 oleh 

ahli bahasa memperoleh persentase pada komponen kelayakan bahasa sebesar 92%

dengan kriteria “Sangat Layak. Selain dalam bentuk tabel, hasil penilaian oleh ahli 

bahasa disajikan juga dalam bentuk diagram untuk melihat perbedaan hasil penilaian 

antara tahap 1 dan 2. Berikut adalah diagram hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2.



65

Gambar 4.4 Diagram Hasil Validasi Ahli Bahasa

Diagram di atas menggambarkan hasil validasi ahli bahasa terhadap produk pada 

tahap 1 dan 2. Hasil Terlihat bahwa pada komponen kelayakan bahasa mengalami 

peningkatan persentase pada tahap 2. Dengan demikian, masukan dan saran dari para 

ahli bahasa memberikan pengaruh terhadap pengembangan produk.

5. Revisi Desain

Setelah dilakukan validasi produk oleh para ahli materi, ahli media dan ahli 

bahasa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan revisi produk sesuai dengan 

masukan dan saran yang telah diberikan oleh para ahli. Adapun saran dan hasil 

perbaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7 Hasil Revisi Desain

No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

Ahli Materi

1

Ganti gambar 1.2 dengan gambar 

yang lebih jelas.

Gambar 1.2 telah diganti.

2

Perbaiki keterangan pada umpan 

balik dan tindak lanjut.

Keterangan pada umpan balik dan 
tindak lanjut telah diperbaiki.
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

3

Beri tanda sudut dan kesamaan sisi 

pada setiap gambar segiempat.

Setiap gambar segiempat telah diberi 

tanda sudut dan tanda sisi.

4

Tuliskan secara tersurat letak 
karakteristik STEM dalam modul.

Karakteristik STEM dalam modul
telah ditulis secara tersurat.
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

5

Berikan ilustrasi pada Lab-mini.

Lab-mini telah diberi ilustrasi.

6

Pada kegiatan proyek jelaskan 

mengapa bentuk segitiga membuat 

jembatan menjadi kuat.
Telah dijelaskan alasannya.
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

7

Hapus titik-titik pada setiap soal uji 

kemampuan diri.
Titik-titik pada setiap soal uji 
kemampuan diri telah dihapus.

Ahli Media

1

Beri cover bagian dalam.
Cover bagian dalam telah diberi
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

2

Hapus nomor halaman pada setiap 
bagian awal modul.

Nomor halaman pada setiap bagian 
awal modul telah dihapus.

3

Pilih bagian yang menjadi “center of 

attention” dari gedung tersebut.

Telah dipilih bagian yang menjadi 

“center of attention” dari gedung 

tersebut.
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan

Ahli Bahasa

1.

Setiap kalimat perintah berikan 
tanda seru.

Setiap kalimat perintah telah 
diberikan tanda seru.

2
Perbaiki setiap penggunaan preposisi 
“di” pada kalimat.

Setiap penggunaan preposisi “di” 
pada kalimat.

6. Uji coba produk

Setelah produk direvisi sesuai saran dan masukan dari para ahli, maka produk 

dapat diuji cobakan ke peserta didik dan guru. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

respon peserta didik dan guru terhadap kemenarikan produk yang telah dibuat. Uji 

coba produk dilakukan dengan uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 12 peserta 

didik, uji coba lapangan yang terdiri dari 67 peserta didik dan uji coba guru yang 

terdiri dari 3 guru matematika. Adapun hasil uji coba produk adalah sebagai berikut:

a. Uji coba kelompok kecil

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada peserta didik kelas VII SMPN 3 Jati 

Agung sebanyak 6 peserta didik dan peserta didik kelas VII MTsN 2 Bandar 
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Lampung sebanyak 6 peserta didik, sehingga jumlah responden untuk uji coba 

kelompok kecil adalah 12 peserta didik. Sebelum modul digunakan, terlebih dahulu 

pelajaran dibuka dengan salam dan memperkenalkan diri. Kemudian  modul 

dibagikan kepada peserta didik dan peserta didik melakukan kegiatan yang terdapat 

pada modul dengan teman sebangkunya. Setelah selesai, peserta didik diminta untuk 

mengisi angket respon yang telah dibagikan. 

Hasil respon peserta didik terhadap modul diperoleh persentase keseluruhan 

sebesar 88% dengan kriteria interpretasi “Sangat Menarik”, hal ini menunjukkan 

bahwa modul yang dikembangkan oleh peneliti sangat menarik untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran.

b. Uji coba lapangan

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji cobakan 

kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan untuk meyakinkan data 

dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. Uji coba lapangan dilakukan pada 

peserta didik kelas VII SMPN 3 Jati Agung sebanyak 32 peserta didik dan peserta 

didik kelas VII MTsN 2 Bandar Lampung sebanyak 35 peserta didik, sehingga 

jumlah responden untuk uji coba kelompok besar adalah 67 peserta didik.

Hasil angket responden pada uji coba lapangan menunjukan bahwa modul 

matematika dengan pendekatan STEM sangat menarik, dengan skor persentase 

keseluruhan adalah 89%. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan 

oleh peneliti sangat menarik untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
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c. Uji coba guru

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan, kemudian 

produk diuji cobakan kembali ke uji coba guru. Uji coba guru ini dilakukan untuk 

meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. Responden pada 

uji guru ini berjumlah 3 guru matematika yaitu Ibu Yenny Faria Puspita, S.Pd, Ibu 

Yuli Ismayawati, S.Pd dan Ibu Desnilawaty, S.Si.  Hasil angket pada uji coba guru 

menunjukan bahwa modul matematika dengan pendekatan STEM sangat menarik, 

dengan skor persentase rata-rata 92%. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang 

dikembangkan oleh peneliti sangat menarik untuk digunakan sebagai bahan ajar 

dalam kegiatan belajar mengajar pada materi segiempat dan segitiga kelas VII 

SMP/MTs.

Untuk melihat hasil keseluruhan dari uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan 

dan uji coba guru dapat dilihat pada diagram berikut

Gambar 4.5 Diagram Hasil Uji Coba
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7. Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan dan uji coba guru, 

diketahui bahwa modul matematika segiempat dan segitiga dengan pendekatan 

STEM memperoleh kriteria interpretasi “Sangat Menarik”, maka dapat dikatakan 

bahwa modul ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir.

B. Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan produk berupa modul matematika dengan 

pendekatan STEM pada materi segiempat dan segitiga. Modul ini disusun 

berdasarkan kompetensi dasar yang termuat pada kurikulum 2013. Modul ini 

dilengkapi dengan kegiatan yang merupakan karakteristik dari pendekatan STEM, 

seperti yang terdapat pada lab-mini matematika dan kegiatan proyek.

Model penelitian dan pengembangan ini mengacu pada model pengembangan 

Borg and Gall yang dimodifikasi dari Sugiyono yang terdiri dari sepuluh langkah. 

Semua prosedur penelitian tentu saja bukan merupakan langkah-langkah baku yang 

harus diikuti sepenuhnya secara keseluruhan. Menurut Ardana setiap pengembangan 

tentu saja dapat memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat bagi 

dirinya berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses pengembangan.75

Oleh karena itu, penelitian ini hanya dilakukan sampai langkah ke 7. Produk yang 

telah jadi kemudian divalidasi oleh para ahli yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli 

bahasa. Hasil penilaian para ahli materi menunjukkan kriteria “Sangat Layak” yaitu 

                                                
75Try Sevita Haryanto, Wasis Djoko Dwiyogo dan Sulistyorini, “Pengembangan Pembelajaran 

Permainan Bolavoli Menggunakan Media Interaktif Di SMP Negeri 6 Kabupaten Situbondo”.  
Pendidikan Jasmani, Vol.25, No. 1 (2015), h.125
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dengan persentase rata-rata 89%. Hasil penilaian para ahli media menunjukkan 

kriteria “Sangat Layak” yaitu dengan persentase rata-rata 85%. Selanjutnya validasi 

juga dilakukan oleh ahli bahasa yang menunjukkan kriteria “Sangat Layak” yaitu

dengan persentase rata-rata 92%. 

Setelah tahap validasi selesai, produk diuji cobakan melalui tiga tahap yaitu uji 

kelompok kecil, uji lapangan dan uji coba guru. Hasil uji coba kelompok kecil  

menunjukan bahwa modul sangat menarik dengan skor persentase rata-rata 88%. 

Begitu juga pada uji coba lapangan, modul yang peneliti kembangkan mendapatkan 

respon sangat menarik dengan skor persentase rata-rata 89%. Untuk uji coba guru 

skor persentase rata-rata yang diperoleh sebesar 92% dengan kriteria sangat menarik. 

Dari hasil uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan, hingga uji coba guru terjadi 

peningkatan yang baik tentang respon peserta didik dan guru terhadap modul dengan 

pendekatan STEM. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari uji coba yang dilakukan 

mendapat respon yang positif.

Dengan demikian modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi 

segiempat dan segitiga ini layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya  modul ini dapat membantu 

peserta didik dalam menjalankan sebuah proses untuk menemukan suatu konsep 

pemahaman matematika dengan mudah dan membantu peserta didik untuk lebih 

mengembangkan ilmu yang dimiliki pada kehidupan nyata. Adapun kelebihan dan 

kekurangan modul yang dikembangkan adalah sebagaiberikut.
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Kelebihan modul matematika dengan pendekatan STEM pada materi segiempat 

dan segitiga yang dikembangkan antara lain: (1) sebagai penuntun belajar bagi 

peserta didik secara mandiri; (2) modul yang disusun dengan pendekatan STEM, 

dilengkapi dengan lab-mini matematika yang dapat mempermudah peserta didik 

untuk menemukan sebuah konsep pada materi segiempat dan segitiga sehingga 

peserta didik mengetahui bagaimana konsep itu didapat, selain itu terdapat kegiatan 

proyek yang dapat menambah pengetahuan peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata; (3) modul ini memiliki banyak 

ilustrasi yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi.

Kekurangan pada pengembangan ini adalah materi yang terdapat dalam modul 

menggunakan pendekatan STEM masih sebatas materi segiempat dan segitiga saja 

sehingga perlu dikembangkan lebih luas lagi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah:

1. Hasil validasi ahli materi terhadap modul matematika dengan pendekatan 

STEM pada materi segiempat dan segitiga memperoleh persentase rata-rata 

sebesar 89% dengan kriteria “sangat layak”, selain itu hasil validasi ahli 

media memperoleh persentase rata-rata sebesar 85% dengan kriteria   

“sangat layak”, dan hasil validasi ahli bahasa memperoleh persentase      

rata-rata 92% dengan kriteria “sangat layak”.

2. Respon peserta didik terhadap modul matematika dengan pendekatan STEM 

pada materi segiempat dan segitiga memperoleh persentase rata-rata sebesar 

89% dengan kriteria “sangat menarik” dan respon guru memperoleh 

persentase rata-rata sebesar 92% dengan kriteria “sangat menarik”.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan modul matematika 

dengan pendekatan STEM pada materi segiempat dan segitiga adalah:

1. Modul hanya menyajikan materi segiempat dan segitiga sehingga 

diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada materi yang lain.
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2. Kegiatan proyek pada modul sebaiknya selalu diperbarui mengikuti 

perkembangan zaman agar peserta didik dapat mengetahui lebih banyak 

manfaat ilmu matematika dalam kehidupan nyata.
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