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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA BERBASIS POE (PREDICT 

OBSERVE EXPLAIN) PADA MATERI POKOK PERSAMAAN GARIS 

LURUS 

 

Oleh  

Nurinayah Budiarni 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul matematika berbasis 

predict observe explain (POE) pada materi pokok persamaan garis lurus. Selain itu 

juga untuk melihat respon pendidik dan peserta didik terhadap modul matematika 

berbasis predict observe explain (POE) pada materi pokok persamaan garis lurus.  

Metode penelitian ini menggunakan Research & Development (R&D) 

berdasarkan modifikasi yang dikembangkan oleh sugiyono. Tahapan yang dilakukan 

hanya pada tahap 1 sampai tahap 7 yaitu dari potensi dan masalah, pengumpulan data, 

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

Tahap uji coba dilakukan melalui 2 tahap yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. 

Hasil validasi ahli materi memperoleh skor rata-rata sebesar 3,34 dengan 

kriteria valid, untuk ahli media memperoleh skor rata-rata sebesar 3,52 dengan 

kriteria valid dan untuk ahli bahasa memperoleh skor rata-rata sebesar 3,33 dengan 

kriteria valid. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

pada tahap uji coba terhadap respon 2 orang pendidik memperoleh skor rata-rata 

sebesar 3,37 dengan kriteria sangat menarik. Sedangkan untuk respon peserta didik 

pada uji coba kelompok kecil memperoleh skor rata-rata sebesar 3,05 dengan kriteria 

menarik dan pada uji coba lapangan memperoleh skor rata-rata sebesar 3,33 dengan 

kriteria sangat menarik. Sehingga modul matematika ini layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Modul, POE (Predict Observe Explain), Persamaan Garis  
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MOTTO 

 

             

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 

mereka tanpa batas”.  

(QS. Az-Zumar:10)1 

 

         

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.  

(QS. Ash-Sharh:5)
2
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro,2013), h. 459.  
2
 Ibid, h. 596. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu materi yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir 

manusia. Matematika menjadikan manusia berpikir logis, rasional dan percaya diri. 

Hal tersebut didukung dari kegunaan matematika hingga saat ini yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan 

menghitung, mengukur, dan menyampaikan informasi.  

James mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubungan 

satu sama lain yang terbagi dalam tiga bidang, yakni aljabar, analisis dan geometri.3
 

Ketiga bidang tersebut mencakup banyak sekali materi matematika yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika 

memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pribadi seorang anak. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

                                                             
3 Pramita Dewiatmini, “Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Pada Pokok 

Bahasan Himpunan Siswa Kelas VII A SMP Negeri 14 Yogyakarta Dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)”. Skripsi, Yogyakarta: 

2010, h. 9.  

 



 

sistematis, kritis dan kreatif. Berikut adalah penjelasan ketetapan ilmu matematika 

yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 2 yaitu:  

                                    

            

 

Artinya: Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 

mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah 

menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-

rapinya. 

  

Berdasarkan ayat di atas bahwasannya semua yang ada di alam ini telah 

ditetapkan oleh allah SWT sebelum ditemukan oleh para ilmuan dengan ukuran yang 

sebaik-baiknya. Begitu juga dengan ilmu matematika yang telah ditetapkan oleh 

Allah dan dituliskan dalam Al-Qur’an meskipun masih tersirat. Sementara itu 

manusia hanya menyimbolkan fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah mengatakan 

bahwa pada kenyataannya pelajaran matematika kurang mendapat respon positif dari 

peserta didik karena sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dimengerti.4 

Oleh karena itu, untuk membantu peserta didik menyukai dan memahami pelajaran 

matematika dibutuhkan bahan ajar yang mendukung agar menarik minat belajar 

mereka secara mandiri. 

                                                             
4
 Uswatun Khasanah, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Berbantuan Media Grafis Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VIII MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung”. Skripsi. Bandar Lampung, 2016, h. 5. 



 

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar.5
 Bahan ajar 

yang digunakan haruslah memiliki bentuk, isi dan cara penyajian materi yang unik 

dan menarik supaya dapat menarik minat siswa untuk belajar menggunakan bahan 

ajar tersebut. Salah satu bahan ajar yang menarik untuk digunakan adalah modul. 

Russel mengemukakan bahwa sistem pembelajaran modul akan menjadikan 

pembelajaran lebih efisien, efektif dan relevan.6 

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa modul merupakan 

salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, di dalamnya 

memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk 

membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik.7 Modul sangat 

diperlukan sebagai bahan belajar yang memudahkan peserta didik untuk memahami 

konsep suatu materi dan sebagai panduan bagi pendidik dalam menyampaikan materi. 

Modul juga dapat membantu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang 

berkualitas. 

Berdasarkan penelitian Ratna Widyaningrum, penerapan modul dapat 

mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas 

                                                             
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Perangkat Pembelajaran KTSP SMA, Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008, h. 7. 
6
 Fhina Haryanti, “Pengembangan Modul Matematika Berbasis Discovery Learning Berbantuan 

Flipbook Maker Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman  Konsep Pada Materi Segitiga”. 

Jurnal Kalamatika, Vol. 1 No. 2, (Semarang, Tahun 2016), h. 148. 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. h. 12. 



 

dan dengan hasil (output) yang jelas.8  Selain itu, ketersediaan modul dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas dapat memicu peserta didik dan pendidik untuk menumbuhkan 

semangat belajar dan mengajar. Pembelajaran dengan modul juga dapat 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Selain itu juga dapat membantu kemampuan peserta didik dalam 

memprediksi, melakukan pengamatan dan menjelaskan permasalahan yang ada di 

kehidupan nyata. Seperti pada materi persamaan garis lurus kebanyakan peserta didik 

menganggap bahwa materi tersebut merupakan materi yang sulit dipahami sehingga 

kemampuan mereka dalam memprediksi, mengamati dan menjelaskan  kurang baik. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung dan MTs Nurul Islam Sumber Jaya Jati Agung.  

Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung terlihat bahwa rata-rata penilaian peserta didik berada di antara  

1,76 < 𝑥  ≤ 2,51. Skor yang diperoleh yaitu 2,19 dengan kriteria cukup baik, hal 

tersebut dikarenakan banyak peserta didik tidak menyukai pelajaran matematika. 

Selain itu bahan ajar yang digunakan belum dapat membantu kemampuan peserta 

didik dalam memprediksi, mengamati dan menjelaskan permasalahan matematika di 

kehidupan nyata. 

                                                             
8
 Ratna Widyaningrum, “Pengembangan Modul Berorientasi POE (Predict, Observe, Explain) 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Eka Andawati, S.Pd,M.M 

yang menjelaskan bahwa sistem pembelajaran yang di gunakan saat ini masih 

menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga belum memperoleh 

hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep persamaan garis lurus dan kurangnya kemampuan peserta didik 

dalam memprediksi, mengamati maupun menjelaskan soal-soal persamaan garis 

lurus. Seperti kurangnya penguasaan materi dasar aljabar dan menerapkan prinsip 

gradien tegak lurus sehingga berdampak pada hasil belajar mereka yang rendah.  

Hal lain yang juga berpengaruh yaitu bahan ajar yang digunakan masih berupa 

buku paket. Bahan ajar tersebut belum membuat peserta didik aktif dan tertarik untuk 

belajar secara mandiri. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran di kelas dimana 

peserta didik cenderung bergantung pada penjelasan pendidik sehingga pembelajaran 

menjadi kurang bermakna. 

Kemudian hal lain ditunjukkan di MTs Nurul Islam, berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik terlihat bahwa rata-rata penilaian peserta didik berada di 

antara 2,51 < 𝑥  ≤ 3,26. Skor yang diperoleh yaitu 2,65 dengan kriteria baik, hasil 

tersebut didapat karena banyak peserta didik menyukai pelajaran matematika dan 

kemampuan mereka dalam memprediksi, mengamati maupun menjelaskan juga 

dalam kriteria baik.  Mereka juga tertarik apabila materi matematika disajikan dalam 

bentuk modul, seperti materi persamaan garis lurus yang menurut mereka sulit 

dipahami.  



 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rinayanti, S.Pd mengatakan bahwa 

sistem pembelajaran yang digunakan saat ini masih berpusat pada guru, namun begitu 

peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran sehingga kebanyakan dari mereka dapat 

memprediksi, mengamati maupun menjelaskan soal dengan baik. Seperti pada materi 

persamaan garis lurus kesulitan yang dihadapi peserta didik yaitu kesulitan dalam 

menggunakan prinsip dan kurangnya menafsirkan bahasa soal. Selain itu, bahan ajar 

yang digunakan oleh pendidik sudah menggunakan modul namun belum begitu 

menarik peserta didik dalam proses pembelajaran. Modul yang digunakan pendidik 

masih berupa soal-soal latihan, tugas dan materi belum terdapat gambar yang dapat 

menarik peserta didik untuk belajar secara mandiri. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Retno D. Tanjungsari yang 

menyebutkan beberapa kesulitan peserta didik dalam mempelajari materi persamaan 

garis lurus diantaranya kesulitan dalam menafsirkan bahasa soal, kesulitan dalam 

menggunakan prinsip, kurangnya penguasaan materi dasar aljabar, kurangnya 

kemampuan dalam memahami materi, kesalahan dalam menerapkan prinsip gradien 

tegak lurus.9
   

Oleh karena itu, untuk membantu permasalahan tersebut dibutuhkan bahan 

ajar berupa modul yang dipadukan dengan model tertentu yang bertujuan agar selama 

proses pembelajaran peserta didik belajar secara mandiri dengan menggunakan 

modul, peserta didik juga memiliki pengalaman langsung melalui kegiatan-kegiatan 
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sesuai sintaks yang dimiliki model tersebut. Model yang dipilih dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan materi dan peserta didik di sekolah.  

Pada materi persamaan garis lurus ini model yang dipilih harus mampu 

membantu peserta didik menerapkan prinsip gradien tegak lurus dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, model yang dipilih juga harus mampu membantu peserta didik 

lebih aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran, memotivasi peserta didik yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta mengembangkan kemampuan 

menjelaskan, seperti memprediksi, melakukan pengamatan, merancang dan 

mengkomunikasikan. Salah satu model yang sesuai dengan karakterikstik tersebut 

yaitu model POE (Predict Observe Explain). 

Model POE (Predict Observe Explain) adalah salah satu alternatif yang dapat 

digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan berkualitas. Menurut Ozdemir POE dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sains peserta didik.10  Model POE (Predict Observe Explain) 

merupakan rangkaian proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam memahami suatu konsep melalui tiga tahap yaitu, tahap prediksi atau membuat 

dugaan awal (predict), pengamatan atau pembuktian dugaan (observe), serta 

penjelasan terhadap hasil pengamatan (explain).11  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Chong-Wah Liew & David F Treagust membuktikan bahwa model 
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POE ini mampu membantu peserta didik lebih aktif berpikir selama pembelajaran 

terutama dalam membuktikan suatu konsep berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis yang mereka lakukan sendiri. Peserta didik juga lebih merasa tertantang 

untuk membuktikan hasil prediksi mereka melalui serangkaian kegiatan percobaan 

atau observasi. 

Kelebihan yang dimiliki model POE ini diharapkan mampu melengkapi 

modul yang akan dibuat dan membantu peserta didik terus aktif selama pembelajaran 

melalui tahap atau sintaks yang dimiliki POE secara mandiri kapanpun dan 

dimanapun. Intregasi pengembangan modul berbasis POE ini diharapkan mampu 

melatih kemampuan peserta didik melalui kegiatan diskusi secara langsung dalam 

memprediksi (predict) suatu permasalahan yang disajikan dalam modul, lalu 

membuktikan hasil prediksi mereka melalui percobaan (observe) dan terakhir peserta 

didik akan menjelaskan (explain) hasil percobaan dan konsep yang telah mereka 

peroleh melalui kegiatan presentasi.12 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka perlu adanya suatu pengembangan 

bahan ajar berupa modul matematika berbasis POE, sehingga kesulitan yang menjadi 

kendala bagi peserta didik dapat di minimalisir.  Allah SWT juga menjelaskan di 

dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11, yang berbunyi: 
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Artinya:  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”.  

 

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu 

kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, penulis menginginkan suatu perubahan yang terjadi dalam sarana 

memperoleh pengetahuan yang diperoleh peserta didik. Sarana tersebut berupa modul 

matematika berbasis POE yang nantinya akan menjadi panduan peserta didik untuk 

memperoleh pelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aria Tanti mengatakan bahwa modul berbasis 

POE dapat melatih kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah sehingga 

dapat aktif dan belajar secara mandiri. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang “Pengembangan Modul Matematika Berbasis 

POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 



 

1. Respon peserta didik kurang positif terhadap matematika karena menurut 

mereka mata pelajaran matematika itu sulit dimengerti. 

2. Peserta didik masih mengalami kesulitan memahami konsep persamaan garis 

lurus, hal ini dikarenakan sebagian peserta didik menggangap materi tersebut 

sulit dipahami. 

3. Bahan ajar yang digunakan saat ini belum mampu membantu kemampuan 

peserta didik dalam memprediksi, mengamati dan menjelaskan dikarenakan 

belum dikembangkan bahan ajar yang lebih efektif dan efisien untuk 

pembelajaran secara mandiri. 

4. Modul yang digunakan pendidik hanya berupa soal-soal latihan dan materi 

belum terdapat gambar yang dapat menarik peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis membatasi 

masalah pada penelitian ini yaitu:  

1. Pengembangan modul matematika berbasis Predict Observe Explain (POE) 

terbatas untuk materi Persamaan Garis Lurus SMP/MTs kelas VIII. 

2. Sintaks yang digunakan dalam pengembangan modul matematika berbasis 

Predict Observe Explain (POE) meliputi 3 tahap yaitu tahap Predict atau 

prediksi, Observe atau observasi dan Explain atau menjelaskan.  

3. Penelitian pengembangan dibatasi sampai tahap revisi produk utama dan 

dilaksanakan pada sampel terbatas. 



 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

maka permasalahan dalam  penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kelayakan produk berupa modul matematika berbasis Predict 

Observe Explain (POE)? 

2. Bagaimana kemenarikan produk berupa modul matematika berbasis Predict 

Observe Explain (POE)? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kelayakan produk berupa modul matematika berbasis Predict 

Observe Explain (POE) pada materi pokok persamaan garis lurus. 

2. Mengetahui kemenarikan produk modul matematika berbasis Predict Observe 

Explain (POE) pada materi pokok persamaan garis lurus.  

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Peneliti menjadi termotivasi untuk mengembangkan modul matematika 

berbasis Predict Observe Explain (POE) pada materi pokok persamaan garis lurus 

dan mendapat respon positif dari peserta didik terhadap modul matematika 

berbasis Predict Observe Explain (POE). 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar matematika. 

b. Mempermudah peserta didik dalam memahami suatu konsep matematika 

dengan baik.  



 

c. Modul matematika ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran bagi 

peserta didik agar belajar secara mandiri. 

3. Bagi Pendidik 

a. Memberi pengetahuan kepada pendidik mengenai bahan ajar yang di 

gunakan dalam kelas. 

b. Membantu pendidik untuk mempermudah peserta didik untuk belajar 

matematika. 

c. Memberikan motivasi kepada pendidik agar dapat mengembangkan bahan 

ajar sendiri yang sesuai dengan kebutuhan. 

G. Definisi Operasional 

1. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang secara sistematis 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk baru yang lebih efektif, efisien, 

kreatif dan inovatif.  

2. Modul matematika adalah suatu bahan ajar matematika yang di susun secara 

sistematis dan terstruktur yang didalamnya terdapat materi pelajaran yang 

didesain untuk bahan belajar peserta didik secara mandiri.  

3. Model Predict Observe Explain (POE) adalah model pembelajaran yang 

memiliki tiga tahapan dalam proses pembelajaran yaitu tahap predict atau 

prediksi, pengamatan atau pembuktian dugaan (observe), serta penjelasan 

terhadap hasil pengamatan (explain).  

4. Modul matematika berbasis Predict Observe Explain (POE) adalah modul yang 

dibuat dengan komponen–komponen yang ada di dalam model Predict Observe 



 

Explain (POE) tersebut. Modul matematika berbasis Predict Observe Explain 

(POE) ini meliputi materi pokok persamaan garis lurus untuk SMP/MTs kelas 

VIII. 

 

 

  



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pengembangan 

Wiryokusumo mengemukakan bahwa pengembangan adalah upaya 

pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, 

berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, 

keinginan serta kemampuankemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya 

meningkatkan dan mengembangkan dirinya, maupun lingkungannya ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi 

yang mandiri.13 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, 

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 

untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.  Pengembangan secara umum 
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berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan 

secara bertahap.14 

Berdasarkan penjelasan di atas pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan 

secara sadar, terarah dan tersusun dengan baik untuk memperbaiki atau membuat 

sebuah produk agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas mutu yang 

terbaik. 

B. Pengertian Modul Matematika 

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang 

mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. 

Prastowo Mengemukakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan modul 

bertujuan:  

1) Peserta didik mampu belajar secara mandiri atau dengan bantuan guru 

seminimal mungkin 

2) Peran pendidik tidak mendominasi dan tidak otoriter dalam pembelajaran  

3) Melatih kejujuran peserta didik  

4) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik, dan  

5) Peserta didik dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang 

dipelajari.15
  

 

Menurut Nasution modul dapat didefinisikan sebagai suatu unit lengkap yang 

berdiri sendiri dan terdiri dari suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang spesifik dan jelas.16  Modul 

                                                             
14 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang SISDIKNAS, (Jakarta: Redaksi Sinar 

Grafika, 2003), h.5. 
15

 Endang Novita Tjiptiany, “Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan 

Inkuiri Untuk Membantu Peserta didik SMA Kelas X Dalam Memahami Materi Peluang”. Jurnal 

Pendidikan, EISSN: 2502-471X, Vol. 1 No. 10 (Oktober 2016), h. 1939.  
16 Finka Fitri Astika, “Pengembangan Modul Pada Materi Matriks Dengan Pendekatan PMRI 

Untuk Peserta didik Kelas X SMK”. Skripsi, (Yogyakarta: 2014),  h. 19 



 

merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, 

didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain 

untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik.17 Proses 

pembelajaran dengan menggunakan modul, peserta didik dituntut untuk belajar secara 

mandiri dan mampu memecahkan masalah dengan cara mengeluarkan ide-ide yang 

baru, karena peran pendidik hanya membagikan modul dan mengarahkan kepada 

peserta didik dan dengan dibagikan modul ini pendidik dapat melihat seberapa jauh 

peserta didik mampu memahami konsep matematis dalam memecahkan masalah pada 

soal.  

Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathematike dengan akar kata 

mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Matematika adalah disiplin ilmu yang 

telah dipelajari semenjak pendidikan dasar dan membantu perkembangan disiplin 

ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, ekomomi dan lainya.18 James berpendapat 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran 

dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain yang terbagi dalam tiga 

bidang, yakni aljabar, analisis dan geometri.19 

Menurut Mustafa menyebutkan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

kuantitas, bentuk, susunan dan ukuran, yang utama adalah metode dan proses untuk 
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menemukan konsep yang tepat dengan lambang yang konsisten, sifat dan hubungan 

antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika murni ataupun dalam 

keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Kemampuan untuk memahami konsep-

konsep dalam matematika merupakan hal yang diperlukan dalam belajar matematika. 

Memahami dalam pembelajaran matematika umumnya melibatkan tindakan untuk 

mengetahui konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur dan 

berhubungan atau menciptakan hubungan yang bermakna antar konsep yang ada 

dengan konsep yang baru dipelajari.20 Sementara Jonson dan Rising mengatakan 

bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang 

logis, matematika itu adalah bahasa yang mengunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide dari pada mengenai bunyi.21 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa modul matematika 

adalah suatu bahan ajar yang berdiri sendiri dengan pola pikir yang konsisten dan di 

desain secara sistematis untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep 

matematika dengan baik.  Modul matematika ini diharapkan mampu mempermudah 

peserta didik untuk memahami konsep materi matematika dan mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan. 
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1. Karakteristik Modul 

Menurut Anwar dalam Asyhar Karateristik modul adalah sebagai berikut: 

a. Self instructional, peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak 

tergantung pada pihak lain. 

b. Self contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang 

dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. 

c. Stand alone, modul yang dikembangkan tidak harus digunakan bersama-

sama dengan media lain. 

d. Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. User friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat 

atau akrab dengan pemakainya. 

f. Konsistensi, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak.22 

2. Tujuan Penulisan Modul  

a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu verbal. 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang,dan daya indera, baik peserta belajar 

maupun pendidik. 

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

motivasi dan gairah belajar, mengembangkan kemampuan berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan 

minatnya.
23 
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3. Komponen – Komponen Modul 

a. Tinjauan Mata Pelajaran 

Tinjauan mata pelajaran memaparkan keseluruhan pokok-pokok isi mata 

pelajaran yang mencakup, deskripsi mata pelajaran, kegunaan mata pelajaran, 

kompetensi dasar, bahan pendukung lain dan petunjuk belajar. 

b. Pendahuluan 

Dalam pendahuluan setidaknya memuat beberapa hal diantaranya: 1) 

cakupan isi modul; 2) indikator yang ingin dicapai; 3) deskripsi perilaku awal 

yang memuat keterampilan yang sebelumnnya sudah diperoleh; 4) relevansi; 5) 

urutan butir kegiatan belajar; dan 6) petunjuk belajar. 

c. Kegiatan Belajar 

Kegiatan belajar memuat materi pelajaran yang harus dikuasai peserta 

didik. Materi disusun secara sistematis untuk memudahkan peserta didik dalam  

memahami pelajaran. Di dalam kegiatan belajar, uraian materi modul disajikan 

secara naratif yang bertujuan untuk merangsang dan mengkondisikan 

tumbuhnya pengalaman belajar. 

d. Latihan 

Latihan merupakan kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh peserta 

didik setelah membaca uraian atau materi sebelumnya. Latihan diberikan agar 

peserta didik benar-benar belajar secara aktif sehingga peserta didik dapat 

menguasai konsep dalam kegiatan belajar tersebut. 

 



 

e. Rambu-rambu Jawaban Latihan 

Kegunaan rambu-rambu jawaban latihan adalah untuk mengarahkan 

pemahaman peserta didik tentang jawaban yang diharapkan dari pertanyaan 

atau tugas dalam latihan. 

f. Rangkuman 

Rangkuman berfungsi untuk menyimpulkan dan memantapkan 

pengalaman belajar peserta didik. Dengan adanya rangkuman, diharapkan 

peserta didik lebih mudah dalam membangun konsep atau skema baru dalam 

pikirannya. 

g. Tes Formatif 

Pada setiap modul disertai lembar evaluasi atau tes formatif. Tes 

formatif berguna untuk mengukur penguasaan peserta didik setelah suatu pokok 

bahasan dalam satu kegiatan belajar selesai dipelajari. 

h. Kunci Jawaban Tes Formatif dan Umpan Balik 

Kunci jawaban tes formatif bertujuan agar peserta didik dapat 

memeriksa sendiri hasil dari tes formatif yang dikerjakannya. Di dalam kunci 

jawaban tes formatif, terdapat bagian umpan balik yang berisi kegiatan yang 

harus dilakukan peserta didik berdasarkan nilai atau hasil tes formatif yang 

diperoleh. 

i. Teknik Pengembangan Modul 

Menurut Sungkono, pengembangan modul dapat dilakukan dengan 

menggunakan tiga teknik, yaitu : 



 

1) Menulis Sendiri (Starting From Scratch) 

Penulis dapat menulis sendiri modul yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari adalah penulis dianggap pakar 

yang berkompeten dalam bidang ilmunya, mempunyai kemampuan menulis 

dan mengetahui kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. 

2) Pengemasan Kembali Informasi (Information Repackaging) 

Penulis tidak menulis modul sendiri, melainkan memanfaatkan buku-

buku teks dan informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali 

menjadi modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Modul atau 

informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan kemudian 

disusun kembali dengan gaya bahasa yang sesuai. Selain itu juga diberi 

tambahan kompetensi yang akan dicapai, soal latihan, tes formatif dan 

umpan balik. 

3) Penataan Informasi (Compilation) 

Dalam penataan informasi tidak ada perubahan yang dilakukan 

terhadap modul yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan lain-

lain. Dengan kata lain, materi-materi tersebut dikumpulkan, digandakan dan 

digunakan secara langsung. 

j. Kualitas Produk Pengembangan Modul 

Bahan ajar yang baik, dalam hal ini bahan ajar berbentuk modul, harus 

sesuai dengan standar atau kualitas tertentu. Menurut Nienke Nieven bahan ajar 

dapat dikatakan berkualitas ditinjau dari tiga aspek yaitu kevalidan (validity), 



 

keefektifan (effectiveness) dan kepraktisan (practically). Berikut dipaparkan 

penjelasannya. 

1) Kevalidan 

Nienke Nieven menyatakan komponen-komponen materi harus 

berdasarkan pengetahuan (state-of-the-art knowledge) disebut validitas isi 

serta semua komponen materi saling terhubung satu sama lain disebut 

validitas konstruk. Bahan ajar dikatakan valid apabila memenuhi syarat 

validitas isi dan validitas konstruk. Dalam penelitian ini, kevalidan modul 

dilihat dari hasil angket penilaian modul oleh ahli materi dan ahli media. 

Angket penilaian modul disesuaikan dengan standar penilaian buku teks 

pelajaran dari BSNP. Modul dinyatakan valid apabila skor rata-rata angket 

penilaian modul termasuk pada kategori “valid”. 

2) Keefektifan 

Bahan ajar dikatakan efektif apabila peserta didik mengapresiasi 

kegiatan pembelajaran serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan kata 

lain, modul dikatakan efektif apabila pembelajaran dengan modul 

memberikan hasil yang baik. Modul dinyatakan efektif apabila ketuntasan 

tes hasil belajar peserta didik termasuk pada kategori “baik”. 

3) Kepraktisan 

Bahan ajar dikatakan praktis apabila pendidik dan peserta didik dapat 

dengan mudah menggunakan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, kepraktisan penggunaan modul dilihat dari hasil angket 



 

respon peserta didik. Modul yang dikembangkan dinyatakan praktis apabila 

skor rata-rata angket respon peserta didik termasuk dalam kategori ”baik”. 

k. Manfaat Pembelajaran dengan Modul 

Pembelajaran dengan menggunakan modul memiliki beberapa 

keuntungan antara lain: 

1. Bagi Peserta Didik 

a) Memberi umpan balik (feedback) yang banyak dan segera sehingga 

peserta didik dapat mengetahui hasil belajarnya, 

b) Memiliki tujuan yang jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh peserta 

didik,  

c) Fleksibel karena modul dapat disesuaikan dengan perbedaan kecepatan 

dan cara belajar peserta didik,  

d) Peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan 

hasil yang akan diperoleh. 

2. Bagi Pendidik  

a. Rasa kepuasan karena hasil belajar yang baik dari peserta didik nya 

dan memiliki kesempatan lebih untuk melakukan pengayaan.  

b. Memberi kesempatan dan waktu yang lebih besar untuk memberi 

bantuan kepada peserta didik nya secara individual tanpa melibatkan 

seluruh kelas. 



 

c. Membebaskan pendidik dari rutinitas administrasi maupun persiapan 

pembelajaran karena semua telah terangkum dalam modul.24 

4. Kelebihan Modul 

a) Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena pada hakekatnya 

mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung 

jawab atas tindakannya sendiri. 

b) Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar 

kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai peserta didik. 

c) Meningkatkan motivasi peserta didik karena tugas yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

5. Kekurangan Modul 

a) Biaya pengembangan bahan tinggi serta waktu yang dibutuhkan cukup lama. 

b) Membutuhkan keahlian tertentu dalam penyusunan modul yang baik karena 

sukses tidaknya bergantung pada penyusunnya. 

c) Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang kurang dimiliki peserta didik 

pada umumnya. 

C. Model  Predict Observe Explain (POE) 

Model Predict Observe Explain pertama kali diperkenalkan oleh White dan 

Gunstone pada tahun 1992 dalam bukunya Probing Understanding. Model Predict 

Observe Explain merupakan pengembangan dari model Demonstrate Observe 

                                                             
24

 Finka Fitri Astika, Op.Cit. h. 23-27. 



 

Explain yang terlebih dahulu dikembangkan oleh Champagne, Klofer, dan Anderson 

di University of Pittsburgh. Ebenezer dan Haggerty menjelaskan bahwa:  

“Predict Observe Explain is a popular model of teacher demonstration that 

involves students in making predictions, proposing explaination for their 

predictions, observing the activity, and advancing their personal ideas or 

theories for their observations”.  

 

Dengan model Predict Observe Explain peserta didik melakukan tiga hal 

utama, yaitu memprediksi suatu kejadian (Predict), mengamati atau mengidentifikasi 

(Observe), dan menjelaskan hubungan antara hasil pengamatannya dengan hasil 

prediksi (Explain).
25

 

Costu, Ayas dan Niaz menjelaskan bahwa ada begitu banyak strategi 

pembelajaran yang didasarkan pada perubahan konseptual, seperti melakukan 

kegiatan nyata, aktivitas fisik, pemetaan konsep serta POE (Prediksi-Amati-Jelaskan). 

POE menurut White dan Gunstone adalah model pembelajaran yang efisien untuk 

menciptakan kegiatan diskusi peserta didik mengenai konsep ilmu pengetahuan. 

Model ini juga melibatkan peserta didik dalam memprediksi suatu hal yang berkaitan 

dengan materi, melakukan observasi dan menjelaskan hasil observasi berdasarkan 

ramalan mereka sebelumnya.
26

 

Model POE merupakan model pembelajaran yang dimulai dengan penyajian  

masalah peserta didik diajak untuk menduga atau membuat prediksi dari suatu 

kemungkinan yang terjadi dengan pola yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan 
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melakukan observasi atau pengamatan terhadap masalah tersebut untuk dapat 

menemukan kebenaran atau fakta dari dugaan awal dalam bentuk penjelasan. Model 

POE merupakan sebuah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.  

Menurut Liew bahwa pembelajaran dengan model POE dapat digunakan oleh 

pendidik untuk memberikan pengertian yang mendalam pada aktivitas desain belajar 

dan strategi bahwa start belajar berawal dari sudut pandang peserta didik bukan 

pendidik atau ahli sains. Berdasarkan penemuan dari penelitian yang telah dilakukan 

memiliki implikasi untuk pengembangan kurikulum, strategi belajar, pengembangan 

pendidik dan penilaian pemahaman peserta didik serta tingkat prestasi belajar peserta 

didik.27
  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model POE adalah 

model pembelajaran yang memiliki tiga tahapan yaitu predict, observe, dan explain. 

Tahapan tersebut dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep yang telah 

ada, memotivasi peserta didik agar dapat belajar lebih baik lagi dan bagi pendidik 

dapat mempermudah pendidik untuk mengajar dengan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

1. Langkah/ Sintaks Model POE 

Adapun ketiga langkah/sintaks model POE secara terinci menurut Burcin 

adalah sebagai berikut :  
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a. Dalam Memprediksi (P)  

Informasi tentang masalah yang diberikan kepada peserta didik dan 

peserta didik yang seharusnya melakukan prediksi untuk hasil dari situasi yang 

telah diberikan. Mereka harus membenarkan penyelidikan dan memberikan 

alasan untuk prediksi mereka. Pada langkah ini, pemahaman dan alternatif 

peserta didik dalam mengidentifikasi sebuah konsep sementara lalu mereka 

mendiskusikan pada tugas mereka secara berkelompok. Selain itu, tahap 

prediksi menyediakan  kesempatan  pada peserta didik untuk fokus pada 

pengamatan dan menyampaikan motivasi.  

b. Amati (O)  

Ini mungkin sebuah percobaan yang berkaitan dengan masalah belajar. 

Kegiatan ini harus memudahkan peserta didik dalam mengobservasi situasi 

yang telah ada dan mereka harus saling bertukar pikiran kepada kelompok 

mereka masing-masing. 

c. Dalam Jelaskan (E)  

Peserta didik menanyakan perbedaan antara prediksi dan pengamatan 

mereka untuk menyamakan  antara prediksi dan pengamatan mereka. peserta 

didik berdiskusi dan berbagi penjelasan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak 



 

mengulangi pengetahuan dalam buku-buku; mereka bisa menjelaskan fenomena 

tersebut dengan kalimat mereka sendiri.
28

  

Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran POE ini, 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, serta tugas yang disetorkan oleh 

peserta didik. Menurut Wah Lieuw aktivitas pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran POE yaitu: 

Tabel 2.1 

Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik dalam Model POE 

Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta Didik 

Tahap 1 

Meramalkan 

(Predict) 

Memberikan 

apersepsi terkait 

materi yang akan 

dibahas. 

 

Memberikan hipotesis berdasarkan 

permasalahan yang diambil dari 

pengalaman peserta didik, atau buku 

panduan yang memuat suatu fenomena 

terkait materi yang akan dibahas. 

Tahap 2 

Mengamati 

(Observe) 

Sebagai fasilitator 

dan mediator apabila 

peserta didik 

mengalami kesulitan 

dalam melakukan 

pembuktian. 

Mengobservasi dengan melakukan 

eksperimen atau demonstrasi berdasarkan 

permasalahan yang dikaji dan mencatat 

hasil pengamatan untuk didiskusikan satu 

sama lain. 

Tahap 3 

Menjelaskan 

(Explain) 

Memfasilitasi 

jalannya diskusi 

apabila peserta didik 

mengalami 

kesulitan. 

Mendiskusikan fenomena yang telah 

diamati secara konseptual-matematis, 

serta membandingkan hasil observasi 

dengan hipotesis sebelumnya bersama 

kelompok masing-masing. 

Mempresentasikan hasil observasi di 

kelas, serta kelompok lain memberikan 

tanggapan, sehingga diperoleh 

kesimpulan dari permasalahan yang 

sedang dibahas.29 
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2. Kelebihan Model Predict Observe Explain (POE) 

a) Merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya dalam  mengajukan 

prediksi.  

b) Dengan melakukan eksperimen untuk menguji prediksinya dapat 

mengurangi verbal.  

c) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab peserta didik tidak hanya 

mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi melalui 

eksperimen. 

d) Cara mengamati secara langsung peserta didik memiliki kesempatan untuk 

membandingkan antara teori (dugaan) dengan kenyataan sehingga peserta 

didik akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran.  

3. Kekurangan Model Predict Observe Explain (POE)  

a) Memerlukan persiapan yang lebih matang, kegiatan eksperimen yang 

dilakukan untuk membuktikan prediksi yang diajukan peserta didik.  

b) Untuk kegiatan eksperimen, memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat 

yang memadai.  

c) Untuk melakukan kegiatan eksperimen, memerlukan kemampuan dan 

keterampilan yang khusus bagi pendidik, sehingga pendidik dituntut untuk 

bekerja secara lebih profesional.  

d) Memerlukan kemauan dan motivasi pendidik yang bagus untuk keberhasilan 

proses pembelajaran peserta didik.  

 



 

D. Persamaan Garis Lurus 

Secara umum, hubungan nilai x dan nilai y yang terletak pada garis lurus dapat 

ditulis px + qy = r dengan p, q, r, bilangan real dan p, q ≠ 0. Persamaan tersebut 

dinamakan persamaan garis lurus atau persamaan garis. Persamaan dalam bentuk px 

+ qy = r dengan p, q ≠ 0 dapat ditulis menjadi y = - 
𝑝

𝑞
𝑥 +

𝑟

𝑞
 . Jika - 

𝑝

𝑞
 dinyatakan 

dengan m dan 
𝑟

𝑞
 dinyatakan dengan c maka persamaan garis tersebut dapat dituliskan 

dalam bentuk sebagai berikut: y = mx + c; dengan m, c adalah suatu konstanta.30 

1. Menggambar Grafik Persamaan Garis Lurus 

Untuk menggambar grafik garis lurus pada bidang Cartesius dapat dilakukan 

dengan syarat minimal terdapat dua titik yang memenuhi garis tersebut, kemudian 

menarik garis lurus yang melalui kedua titik itu. Langkah-langkah menggambar 

persamaan garis lurus y = mx + c, c ≠ 0 yaitu: 

a) Tentukan dua pasangan titik yang memenuhi persamaan garis tersebut 

dengan membuat tabel untuk mencari koordinatnya. 

b) Gambar dua titik tersebut pada bidang Cartesius. 

c) Hubungkan dua titik tersebut, sehingga membentuk garis lurus yang 

merupakan grafik persamaan yang dicari. 

2. Gradien Garis  

Gradien suatu garis adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu 

garis yang merupakan perbandingan antara komponen y dan komponen x. 
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a) Gradien Suatu Garis yang Melalui Titik Pusat O(0, 0) dan Titik (x, y) 

Besar gradien garis yang persamaannya y = mx adalah besarnya 

koefisien x, Garis dengan persamaan y = mx memiliki gradien m sedangkan 

Gradien garis ax + by = c adalah −
𝑎

𝑏
 . 

b) Gradien Garis yang Melalui Dua Titik (x1, y1) dan (x2, y2) 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa ruas garis AB melalui titik 

A(x1, y1) dan B(x2, y2), sehingga adalah Gradien garis yang melalui titik (x1, y1) 

dan (x2, y2) adalah m =  
𝚫𝒚

𝚫𝒙
 = 

𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝐱𝟐−𝐱𝟏
 . 

Catatan: Selisih antara dua bilangan x1 dan x2 dinotasikan dengan ∆x = x2 – x1 

(∆ dibaca: delta).31 

E. Pengembangan Modul Matematika Berbasis POE (Predict Observe Explain) 

Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus  

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara 

perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap. Penelitian pengembangan ini 
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merupakan suatu jenis penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi 

untuk menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu. Dalam penelitian ini 

produk yang akan dikembangkan adalah modul matematika berbasis POE (Predict 

Observe Explain) pada materi pokok persamaan garis lurus. 

Modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) yang 

dikembangkan memuat indikator-indikator dari model POE ini seperti: 

1. Tahap pertama yaitu predict atau prediksi pada tahap ini peserta didik 

diberikan suatu  masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

dalam kegiatan diskusi kemudian memprediksi penyelesaian masalah 

tersebut seperti apa,  

2. Tahap kedua observe atau membuktikan prediksi mereka dengan 

percobaan, 

3. Tahap ketiga yaitu explain dalam hal ini mereka menjelaskan hasil dari 

percobaan yang telah mereka lakukan sebelumnya.  

Seperti pada materi persamaan garis lurus sebagian peserta didik tidak dapat 

menerapkan prinsip gradien tegak lurus, kurangnya penguasaan materi dasar-dasar 

aljabar dan kesulitan menafsirkan bahasa soal. Hal tersebut menjadi penyebab 

kesulitan peserta didik dalam mempelajari materi persamaan garis lurus. Modul 

matematika berbasis POE ini diharapkan mampu membantu kemampuan peserta 

didik untuk memahami maupun mengaplikasikan konsep persamaan garis lurus 

dalam kehidupan sehari-hari.  



 

Kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika hingga saat 

ini masih kurang, oleh karena itu dengan adanya modul matematika berbasis POE ini 

dapat membantu peserta didik tertarik dengan matematika sehingga sugesti dalam 

pikiran mereka bahwa mata pelajaran matematika itu mudah dan menyenangkan. 

Penelitian tentang modul berbasis POE ini telah banyak dilakukan oleh beberapa 

orang, dalam penelitian tersebut terlihat bahwa modul berbasisi POE  ini efektif 

dalam menggali pengetahuan awal peserta didik, memotivasi peserta didik dan 

mengeksplorasi kemampuan pemahaman konsep yang mereka miliki. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozdemir bahwa POE dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sains peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul 

matematika berbasis POE (predict observe explain) pada materi pokok persamaan 

garis lurus dalam penelitian ini merupakan modul matematika dengan menerapkan 

langkah-langkah model POE (predict observe explain) yang berisi materi persamaan 

garis lurus untuk perserta didik SMP/MTs kelas VIII pada semester ganjil. Selain itu, 

modul matematika berbasis POE tersebut dapat membantu peserta didik lebih aktif 

dalam pembelajaran dan peserta didik dapat memahami maupun mengaplikasikan 

konsep persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Penelitian Yang Relevan 

1) Aria Tanti Wika Sari, Dedi Hidayatullah Alarifin menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil uji validasi menurut ahli materi, ahli media dan ahli bahasa 



 

memiliki kriteria kelayakan sangat layak dan keefektivitasan modul berbasis POE 

ditinjau dari kemampuan kognitif peserta didik mendapat kriteria tinggi.32   

Perbedaan pada penelitian Aria Tanti Wika Sari, Dedi Hidayatullah Alarifin 

dengan penelitian ini adalah  

a. Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model 4-D 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan model Borg&Gall. 

b. Penelitian ini tidak melihat keefektivitasan modul berbasis POE. 

2) Fitrotul Khayati, Imam Sujadi, Dewi Retno Sari Saputro menunjukkan bahwa 

nilai yang diperoleh dari kedua ahli materi untuk semua komponen modul adalah 

211 dari skor maksimal 280 atau setara dengan 75.71% dan terdapat dalam 

kategori baik sedang dari kedua ahli media mendapat nilai sangat baik. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh di atas modul matematika berbasis masalah 

(PBL) pada materi pokok persamaan garis lurus kelas VIII SMP telah layak 

digunakan dalam pembelajaran.33 

Perbedaan pada penelitian Fitrotul Khayati, Imam Sujadi, Dewi Retno Sari 

Saputro dengan penelitian ini adalah: 

a. Model pembelajaran yang digunakan berbasis masalah (problem based 

learning) sedangkan pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

POE (predict observe explain). 
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b. Pada tahap validasi desain hanya menggunakan ahli materi dan media 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan ahli media, ahli materi dan 

ahli bahasa. 

3) Fhina Haryanti, Bagus Ardi Saputro menunjukkan bahwa Penelitian ini 

menggunakan model ADDIE, sedangkan dalam Hasil validasi ahli rata-rata 

kelayakan materi sangat baik yaitu 82,03% dan validasi ahli media sangat baik 

yaitu 81,25%. Sedangkan hasil angket tanggapan peserta didik 83,92% yang 

berkriteria sangat baik.34 

Perbedaan pada penelitian Fhina Haryanti, Bagus Ardi Saputro dengan 

penelitian ini adalah: 

a. Modul yang dikembangkan adalah modul berbasis discovery learning 

berbantuan flipbook maker sedangkan penelitian ini modul yang akan 

dikembangkan adalah modul berbasis POE (Predict Observe Explain). 

b. Instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi, angket respon peserta 

didik dan tes hasil belajar sedangkan pada penelitian ini lembar validasi 

dan angket respon peserta didik dan pendidik. 

G. Kerangka Berfikir 

Pentingnya bahan ajar yang digunakan disekolah yaitu berupa buku paket 

yang belum dapat membantu kemampuan peserta didik dalam memprediksi, 

mengamati dan menjelaskan dengan baik sehingga peserta didik cepat merasa bosan 
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saat pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran juga belum dapat membuat peserta didik belajar dengan 

menyenangkan. Peneliti mendapat kesimpulan bahwa terdapat masalah-masalah yang 

terjadi dalam proses pembelajaran matematika yaitu, peserta didik sering melupakan 

materi-materi yang sebelumnya telah dipelajari, peserta didik tidak lancar 

menggunakan operasi dan prosedur dalam mengerjakan soal matematika khususnya 

pada materi persamaan garis lurus, peserta didik tidak menangkap konsep dengan 

benar, juga kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar matematika dan model 

pembelajaran yang diterapkan belum efektif untuk pembelajaran saat ini. 

Masalah-masalah di atas di duga dapat di atasi dengan adanya bahan ajar juga 

model pembelajaran yang baru yaitu berupa modul dan model pembelajaran POE 

(Predict Observe Explain) dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan adanya 

modul juga model pembelajaran POE (Predict Observe Explain) ini dapat menarik 

perhatian peserta didik sehingga mereka tertarik untuk belajar matematika dengan 

baik dan menyenangkan, serta dapat mempermudah peserta didik dalam memahami 

konsep-konsep matematika dengan benar. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengembangkan modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) yang 

diduga layak dan efisien dalam membantu proses pembelajaran matematika di dalam 

kelas. 

Berdasarkan kajian di atas penulis bertujuan mengembangkan modul 

matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) untuk kebutuhan peserta didik 

agar lebih baik. Modul matematika ini sebelumnya dikembangkan menjadi produk 

seutuhnya dilakukan beberapa langkah-langkah yang secara ringkas di tampilkan 

dalam bentuk kerangka berpikir ini Gambar 2.2 sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Diagram Alur Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang yang telah 

dibahas pada Bab I adalah metode Penelitian Research and Development (R&D) 

adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mencaritemukan, memperbaiki, 

mengembangkan, menghasilkan produk, menguji produk, sampai dihasilkannya suatu 

produk yang terstandarisasi sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
35

 Penelitian dan 

pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk bidang administrasi, 

pendidikan, dan sosial masih sangat rendah padahal banyak produk tertentu dalam 

bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui research and 

development. Sehingga dalam pengembangan modul matematika ini dirancang 

dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan.36 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian ditentukan secara purposive atau dipilih sesuai tujuan dan 

dengan sengaja.  Karena modul matematika yang akan dihasilkan dan diperuntukan 

bagi peserta didik sekolah menengah pertama yang masih menggunakan kurikulum 

KTSP dalam proses pembelajarannya dan juga untuk membantu kemampuan peserta 
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didik dalam memprediksi, mengamati maupun menjelaskan masalah yang ada 

dikehidupan nyata maka lokasi yang di pilih adalah SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

dan MTs Nurul Islam Sumber Jaya. Waktu Penelitian yang akan dilaksanakan pada 

bulan Desember tahun 2017.  

C. Prosedur Penelitian Pengembangan 

Metode Penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara yang digunakan 

oleh Penulis dalam mengumpulkan data Penelitian.37 Dalam Penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian pengembangan menurut Sugiyono, langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada diagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Research and Development Method.38 
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Pada penelitian ini penulis membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian 

karena sudah dapat menjawab rumusan masalah yang ada.39 Pengembangan produk 

yang dilaksanakan pada penelitian ini hanya sampai pada tahap menghasilkan produk 

akhir, yaitu modul matematika berbasis POE (predict observe explain) pada materi 

pokok persamaan garis lurus. Penelitian yang dilakukan tidak sampai pada tahap 

produksi masal dari produk yang sudah dihasilkan karena penulis hanya melihat 

kelayakan produk berdasarkan penilaian validator, penilaian peserta didik dan 

pendidik berdasarkan kemenarikannya serta keterbatasan penulis sehingga tidak 

mencakup semua langkah yang ada. Berikut penjelasan langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan sesuai dengan Gambar 3.1 di atas: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang apabila digunakan akan memiliki nilai 

tambah.40
  Sebagai contoh, dalam Penelitian ini akan dikembangkan berupa modul 

matematika yang memiliki potensi dalam pembelajaran yaitu sebagai alat bantu 

peserta didik untuk belajar di kelas maupun di luar kelas. Namun dalam Penelitian 

ini terdapat suatu masalah dalam proses belajar, peserta didik kesulitan 

menentukan gradien garis pada materi persamaan garis lurus. Masalah ini dapat 

diatasi melalui research and development dengan cara meneliti sehingga dapat 

ditemukan suatu model, pola, atau sistem penangan terpadu yang efektif yang 
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dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model, pola, dan sistem ini 

dapat ditemukan dan diaplikasikan dalam sebuah modul matematika secara efektif 

jika dilakukan melalui penelitian dan pengembangan. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk 

Setelah langkah potensi dan masalah serta mengumpulkan informasi, 

selanjutnya membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Pada bidang 

pendidikan, produk yang dihasilkan akan berorientasi pada peningkatan efektivitas 

pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar peserta didik. Untuk hal ini 

dilakukan pengembangan modul matematika berbasis POE (Predict Observe 

Explain) pada materi pokok persamaan garis lurus sebagai penunjang pelajaran 

matematika pada tingkat SMP/MTs.  

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk secara rasional akan efektif atau tidak. Validasi produk dapat 

dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang di rancang tersebut. Terdapat 3 



 

tahap dalam validasi desain ini yaitu uji ahli materi, uji ahli media dan uji ahli 

bahasa. 

a. Uji ahli materi 

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kelayakan dari segi materi yaitu 

materi persamaan garis lurus dan kesesuaian  materi dengan kurikulum (standar 

isi). Uji ahli materi yang dipilih adalah 3 orang yang kompeten dalam bidang 

matematika yang terdiri dari dua orang dosen matematika UIN Raden Intan 

Lampung dan satu orang guru matematika SMP Negeri 19 Bandar Lampung. 

Dua orang dosen matematika tersebut yaitu Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd 

dan Rosida Rakhmawati, M. Pd sedangkan satu guru matematika tersebut 

adalah Eka Andawati, S.Pd.M.M. 

b. Uji ahli media 

Uji ahli media bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar minimal 

yang diterapkan dalam penyusunan modul matematika berbasis POE (predict 

observe explain) untuk mengetahui kemenarikan modul matematika berbasis 

POE (predict observe explain) dalam proses pembelajaran. Uji ahli media 

dilakukan oleh tiga orang yang terdiri dari dua dosen UIN Raden Intan 

Lampung dan satu guru TIK yang merupakan ahli dalam bidang teknologi. Dua 

dosen tersebut adalah Abi Fadila, M.Pd dan Farida, S.Kom, MMSI sedangkan 

satu guru TIK yaitu Rari Dwirini Ningyastuti, S.Pd. 

 

 



 

c. Uji ahli bahasa 

Uji ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui kesesuaian modul 

matematika berbasis POE (predict observe explain) yang terkait dengan 

kebahasaan. Uji ahli bahasa dilakukan oleh tiga orang yang terdiri dari satu 

dosen UIN Raden Intan Lampung yaitu Mardiyah, M.Pd dan dua orang guru 

bahasa SMP Negeri 19 Bandar Lampung yaitu Lindawati, S.Pd dan Farida 

Fransisca, S.Pd. 

5. Revisi desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media maka 

dapat diketahui kelemahan dari modul matematika tersebut. Setelah diketahui 

kelemahan dan kekurangannya maka penulis akan memperbaiki desain produk 

tersebut. 

6. Uji coba produk 

Setelah dihasilkan produk berupa modul matematika yang telah divalidasi 

oleh ahli dan telah dilakukan revisi, selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba ini dimasudkan untuk mendapatkan informasi apakah 

modul matematika berbasis model pembelajaran POE (predict observe explain) ini 

menarik.  Untuk uji coba produk dilakukan dengan 2 cara yaitu uji coba kelompok 

kecil dan uji coba lapangan. 

a. Uji coba kelompok kecil 

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

dan dapat memberikan penilaian terhadap kualitas terhadap produk yang 



 

dikembangkan. Arief S Sadiman menjelaskan tentang jumlah subyek uji coba 

yang terdiri dari uji coba satu-satu adalah 2 peserta didik, uji coba kelompok 

kecil adalah 9-20 peserta didik dan uji coba lapangan 30 peserta didik. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. 

Sugiyono mengemukakan bahwa simple random sampling merupakan 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
41

  

b. Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan merupakan tahap terakhir dari evaluasi formatif yang 

perlu dilakukan. Pada uji lapangan diambil dengan teknik simple random 

sampling dengan pertimbangan bahwa seluruh peserta didik sama. Uji coba 

lapangan ini mengumpulkan sekitar 30 peserta didik yang akan menjadi target 

sasaran.42 

7. Revisi produk 

Setelah dilakukan uji coba produk penulis melakukan perbaikan terhadap 

saran-saran yang diberikan oleh guru dan peserta didik. Pengujian produk terbatas 

ini melihat bagaimana kinerja baru dari modul matematika ini, jika menarik maka 

modul tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran dan telah selesai 

dikembangkan. Namun apabila produk yang dihasilkan belum sempurna maka 
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hasil uji coba ini dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan modul 

yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan di 

sekolah.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan bahan ajar ini 

menggunakan dua jenis, yaitu wawancara dan kuesioner (angket). 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.43 Wawancara dilakukan 

sebelum pembuatan modul matematika. Wawancara tersebut digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada bahan ajar 

berupa modul matematika yang telah tersedia. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 

internet.44 Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba bahan ajar yang 
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dikembangkan. Evaluasi modul matematika dilakukan dengan memberikan angket 

kepada validator ahli media, validator ahli materi dan validator ahli bahasa. 

Sedangkan uji coba modul matematika dilakukan dengan memberikan angket 

kepada peserta didik dan pendidik pada saat uji coba dilapangan. Angket tersebut 

digunakan untuk mengetahui analisis kebutuhan awal, respon peserta didik dan 

respon pendidik terhadap modul matematika berbasis POE (predict observe 

explain). 

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

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban yang digunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa 

kata-kata antara lain, Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dan Sangat Kurang Baik.45 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan adalah angket untuk mendapatkan penilaian dari ahli 

tentang kualitas modul matematika berbasis POE. Kualitas modul matematika 

berbasis POE ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek kelayakan isi modul 

matematika, kelayakan penyajian, aspek kemanfaatan produk, aspek kebahasaan, dan 

aspek kegrafikan. Penulis mengembangkan angket Penelitian menggunakan 4 buah 

angket dalam pengumpulan data yaitu angket validasi ahli materi, angket validasi ahli 

media, validasi ahli bahasa, angket respon pendidik dan angket respon peserta didik. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa 

modul matematika berbasisi POE (predict observe explain). Data yang diperoleh 

melalui instrumen uji coba dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

kualitatif. Analisis ini dimaksud untuk menggambarkan karakteristik data pada 

masing-masing variabel.  Tahapan ini akan dilakukan perhitungan yang telah 

ditentukan. Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, yaitu Sangat Baik (SB) 

diberi skor 4, Baik (B) skor 3, Kurang Baik  skor 2,  dan Sangat Kurang Baik skor 1. 

Sehingga skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut.46  

𝑥 =  
 𝑥𝑖
𝑛
1=1

𝑛
 

Dengan :  

𝑥𝑖  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑚𝑎𝑘𝑠
 × 4 

Keterangan:   𝑥  = rata – rata akhir 

𝑥𝑖  = nilai uji operasional angket tiap peserta didik 

n = banyaknya peserta didik yang mengisi angket  
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1. Analisis Data Validasi Ahli  

Angket validasi ahli terkait penyajian, kesesuaian isi, kebahasaan dan 

kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang 

mengartikan tingkat validasi modul matematika berbasis POE (predict observe 

explain). Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Pedoman skor penilaian ahli materi dan media (dimodifikasi)47 

Kriteria Skor 

Sangat Baik (SB) 4 

Baik (B) 3 

Kurang Baik 2 

Sangat Kurang Baik 1 

 

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

dan ahli bahasa tersebut dicari rata-ratanya dan dikonversikan ke pertanyaan untuk 

menentukan kevalidan dan kelayakan modul matematika berbasis POE (predict 

observe explain) pada materi pokok persamaan garis lurus. Penkonversian skor 

menjadi pertanyaan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Validasi (dimodifikasi)48 

Skor Kualitas Kriteria 

Kelayakan 

Keterangan 

3,26 <  𝑥  ≤  4,00 Valid Tidak Revisi 

2,51 <  𝑥 ≤  3,26 Cukup Valid Revisi sebagian 

1,76 <  𝑥 ≤  2,51 Kurang Valid 

 

Revisi sebagian & pengkajian 

ulang materi 

1,00 <  𝑥 ≤  1,76 Tidak Valid Tidak Digunakan 

 

2. Analisis Data dari Respon Peserta Didik 

Angket respon peserta didik terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi 

pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Angket Respon Peserta Didik49 

Kategori Skor 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Baik 4 1 

Baik 3 2 

Kurang Baik 2 3 

Sangat Kurang Baik 1 4 

 

Hasil dari skor penilaian masing-masing peserta didik tersebut kemudian 

dicari rata-rata dan dikonversikan ke pertanyaan untuk melihat kriteria respon 

peserta didik. Penkonversian skor menjadi pertanyaan penilaian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 

Kriteria Respon Peserta Didik50 

Skor Kualitas Kriteria 

3,26 <  𝑥  ≤  4,00 Sangat Menarik 

2,51 <  𝑥 ≤  3,26 Menarik 

1,76 <  𝑥 ≤  2,51 Kurang Menarik 

1,00 <  𝑥 ≤  1,76 Sangat Kurang Menarik 

 

3. Analisis Data dari Respon Pendidik 

Angket respon pendidik terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan 

jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor 

berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Skor 

penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.6 

Kriteria Respon Pendidik51 

Skor Kualitas Kriteria 

3,26 <  𝑥  ≤  4,00 Sangat Menarik 

2,51 <  𝑥 ≤  3,26 Menarik 

1,76 <  𝑥 ≤  2,51 Kurang Menarik 

1,00 <  𝑥 ≤  1,76 Sangat Kurang Menarik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Hasil pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menghasilkan 

modul matematika berbasis POE (predict observe explain) pada materi pokok 

persamaan garis lurus. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini 

menggunakan model pengembangan Sugiyono, yaitu potensi dan masalah, 

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

revisi produk. Berikut ini hasil pembahasan media pembelajaran modul matematika 

berbasis  POE (Predict Observe Explain)  pada materi pokok  persamaan garis lurus 

kelas VIII di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan MTs Nurul Islam Sumber Jaya. 

1. Potensi dan Masalah  

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu pengembangan 

modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) pada materi pokok 

persamaan garis lurus di kelas VIII SMP/MTs. Pengembangan produk tersebut 

berguna untuk meminimalisir permasalahan yang ada di dalam kelas karena 

kurangnya bahan ajar yang digunakan sehingga peserta didik kurang termotivasi 

untuk belajar secara mandiri. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Eka Andawati dan Ibu Rinayanti terlihat bahwa saat pembelajaran pendidik hanya 



 

menggunakan buku paket dan modul, namun modul yang ada juga hanya berisi 

soal-soal latihan dan materi saja. Sehingga peserta didik kurang tertarik untuk 

belajar secara mandiri. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah tahap potensi dan masalah selanjutnya dilakukan pengumpulan dan 

mengolah data yang menunjang pengembangan bahan ajar. Sumber atau referensi 

untuk pengembangan bahan ajar didapatkan dari sumber yang releven yaitu: 

a. Buku “Panduan Pengembangan Bahan Ajar” Oleh Depdiknas. 

b. Buku “Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk SMP/MTs Kelas VIII” 

Oleh Dewi Nuharini Dan Tri Wahyuni. 

c. Buku “Matematika Untuk SMP Kelas VIII” Oleh Heru Nugroho dan Lisda 

Meisaroh. 

d. Buku “Matematika Untuk SMP/Mts Kelas VIII” Oleh As’ari Abdur 

Rahman. 

e. Modul “Pembelajaran Persamaan Garis Lurus di SMP”Oleh Markaban dan 

Atmini Dhoruri. 

f. Silabus mata pelajaran matematika kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013.  

3. Desain Produk 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah desain 

produk. Hal yang dilakukan pada tahap desain produk adalah menentukan 

spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu materi yang digunakan, indikator 



 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kegiatan percobaan atau praktikum 

yang memuat dalam materi persamaan garis lurus.  Langkah-langkah dalam 

penyusunan modul matematika ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagian awal 

Pada bagian awal ini terdiri dari cover luar, kata pengantar, daftar isi, 

pendahuluan, petunjuk penggunaan modul, standar isi, dan peta konsep.  

b. Bagian isi modul 

Kegiatan percobaan yang sesuai dengan langkah POE (Predict Observe 

Explain). Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Rowman, Lucida 

Handwriting, Action Jackson dan Algerian. 

c. Bagian penutup 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan cover belakang.  

4. Validasi Desain 

Pada tahap ini sebelum lembar validasi digunakan sebagai instrumen 

penilaian produk yang akan diberikan kepada 9 ahli pendidik, instrumen ahli 

materi, ahli media dan instrumen ahli bahasa divalidasi terlebih dahulu. Instrumen 

ahli materi yang divalidasi yaitu terkait pada aspek kualitas isi, aspek ketepatan 

cakupan, aspek kebahasaan dan aspek kesesuaian modul matematika dengan POE 

(Predict Observe Explain), untuk instrumen ahli media yang divalidasi yaitu 

terkait pada aspek kegrafisan dan aspek penyajian, sedangkan instrumen ahli 

bahasa yang divalidasi yaitu terkait kebahasaan. Selanjutnya lembar validasi 

digunakan dan diuji oleh 9 ahli yang terdiri dari 3 ahli materi, 3 ahli media dan 3 



 

ahli bahasa. Validasi dilakukan dua kali, karena pada validasi tahap awal masih 

memperoleh nilai rendah, sehingga setelah validasi awal dan diberikan saran oleh 

validator dilakukan revisi ulang dan divalidasi tahap kedua agar hasil 

pengembangan yang dikembangkan lebih baik. 

a. Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi 

Validasi ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

kebenaran  materi, sistematika materi dan kebenaran fenomena. Validator yang 

menjadi ahli materi terdiri dari 2 dosen matematika dari UIN Raden Intan 

Lampung, yaitu Rosida Rakhmawati, M.Pd dan Dr. Bambang Sri Anggoro, M. 

Pd serta 1 pendidik matematika SMP Negeri 19 Bandar Lampung yaitu Eka 

Andawati, S.Pd.M.M. Hasil data validasi ahli materi tahap 1 dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kualitas Isi ∑ skor 10 10 11 

𝑥𝑖  2,5 2,5 2,75 

𝑥  2,58 

Kriteria Cukup valid 

2 Ketepatan 

Cakupan 

∑ skor 8 7 8 

𝑥𝑖  2,67 2,33 2,67 

𝑥  2,56 

Kriteria Cukup valid 



 

3 Kesesuaian 

dengan POE 

(predict observe 

explain) 

∑ skor 12 13 13 

𝑥𝑖  2,4 2,6 2,6 

𝑥  2,53 

Kriteria Cukup valid 

4 Bahasa ∑ skor 12 13 13 

𝑥𝑖  2,4 2,6 2,6 

𝑥  2,53 

Kriteria Cukup valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 1 oleh ahli materi pada Tabel 4.1 diperoleh hasil 

penilaian dari 3 validator dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh 

nilai, yaitu pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,58 dengan 

kriteria “cukup valid”. Pada aspek ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 2,56 dengan kriteria “cukup valid”. Pada aspek kesesuaian dengan POE 

(predict observe explain) diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,53 dengan kriteria 

“cukup valid”, sedangkan untuk aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 

2,53 dengan kriteria “cukup valid”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 

1 oleh ahli materi, disajikan juga data dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian 

ahli materi tahap 1 dari masing-masing validator terhadap 4 aspek yaitu aspek 

kualitas isi, aspek ketepatan cakupan, aspek kesesuaian dengan  POE (predict 

observe explain) dan aspek kebahasaan dapat dilihat pada gambar 4.1. 



 

 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi dapat 

diketahui bahwa 2 validator menilai aspek kualitas isi dengan nilai 2,5 memiliki 

kriteria kurang valid sedangkan 1 validator dengan nilai 2,75 memiliki kriteria 

cukup valid. Pada aspek ketepatan cakupan 2 validator  menilai dengan nilai 2,67 

memiliki kriteria cukup valid sedangkan 1 validator dengan nilai 2,33 memiliki 

kriteria kurang valid. Pada aspek POE (predict observe explain) 2 validator 

menilai dengan nilai 2,6 memiliki kriteria cukup valid sedangkan 1 validator 

dengan nilai 2,4 memiliki kriteria kurang valid. Kemudian pada aspek kebahasaan 

2 validator menilai dengan nilai 2,6 memiliki kriteria cukup valid dan 1 validator 

dengan nilai 2,42 memiliki kriteria kurang valid. Dengan demikian hasil dari 

penilaian ahli materi tahap 1 tersebut disimpulkan bahwa modul matematika yang 
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dikembangkan dinyatakan dalam kriteria cukup valid dan perlu revisi kembali 

untuk masing-masing aspek sesuai saran yang diberikan. 

b. Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media bertujuan untuk menguji kegrafisan dan penyajian 

modul matematika dengan model pembelajaran  POE (predict observe explain). 

Adapun validator yang menjadi ahli media yang terdiri dari 2 dosen matematika 

dari UIN Raden Intan Lampung yaitu Bapak Abi Fadila, M.Pd dan Ibu Farida, S. 

Kom. MMSI serta 1 pendidik TIK SMP Negeri 19 Bandar Lampung yaitu Ibu 

Rari Dwirini Ningtyastuti, S. Pd. Hasil data validasi ahli media tahap 1 dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Ukuran modul 

matematika 

∑ skor 6 6 5 

𝑥𝑖  3 3 2,5 

𝑥  2,83 

Kriteria Cukup valid 

2 Desain kulit 

modul 

matematika 

∑ skor 10 15 16 

𝑥𝑖  1,67 2,5 2,67 

𝑥  2,27 

Kriteria Kurang valid 

3 Desain isi ∑ skor 25 32 31 



 

modul 

matematika 

𝑥𝑖  2,08 2,67 2,58 

𝑥  2,44 

Kriteria Kurang valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 1 oleh ahli media pada Tabel 4.2 diperoleh hasil 

penilaian dari 3 validator dapat diketahui bahwa validasi ahli mediai memperoleh 

nilai, yaitu pada aspek ukuran modul matematika diperoleh nilai rata-rata sebesar 

2,83 dengan kriteria “cukup valid”. Pada aspek desain kulit modul matematika 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,27 dengan kriteria “kurang valid”. Pada aspek 

desain isi modul matematika diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,44 dengan kriteria 

“kurang valid”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 1 oleh ahli media, 

disajikan juga data dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli media tahap 

1 dari masing-masing validator terhadap 3 aspek yaitu aspek ukuran modul 

matematika, desain kulit modul matematika dan desain isi modul matematika 

dapat dilihat pada gambar 4.2.  



 

 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Media 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas hasil validasi ahli media dapat diketahui 

bahwa 2 validator menilai aspek ukuran modul matematika dengan nilai 3 

memiliki kriteria cukup valid sedangkan 1 validator dengan nilai 2,5 memiliki 

kriteria kurang valid. Pada aspek desain kulit modul matematika 1 validator  

menilai dengan nilai 1,67 memiliki kriteria tidak valid, 1 validator dengan nilai 

2,5 memiliki kriteria kurang valid dan 1 validator dengan nilai 2,67 memiliki 

kriteria cukup valid. Kemudian pada aspek desain isi modul matematika 1 

validator menilai dengan nilai 2,08 memiliki kriteria kurang valid, 1 validator 

dengan nilai 2,67 memiliki kriteria cukup valid dan 1 validator dengan nilai 2,58 

memiliki kriteria cukup valid. Dengan demikian hasil dari penilaian ahli media 

tahap 1 tersebut disimpulkan bahwa modul matematika yang dikembangkan 
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dinyatakan dalam kriteria cukup valid dan perlu revisi kembali untuk masing-

masing aspek sesuai saran yang diberikan. 

c. Hasil Validasi Ahli Bahasa 

Validasi ahli bahasa bertujuan untuk menguji kebahasaan modul 

matematika dengan model pembelajaran  POE (predict observe explain). Adapun 

validator yang menjadi ahli bahasa yang terdiri dari 1 dosen dari UIN Raden Intan 

Lampung yaitu Ibu Mardiyah, M. Pd serta 2 pendidik bahasa SMP Negeri 19 

Bandar Lampung yaitu Ibu Lindawati, S. Pd dan Ibu Farida Fransisca, S. Pd. Hasil 

data validasi ahli bahasa tahap 1 dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Bahasa 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kebahasaan ∑ skor 18 18 17 

𝑥𝑖  2,57 2,57 2,43 

𝑥  2,52 

Kriteria Cukup valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 1 pada Tabel 4.3 diperoleh hasil penilaian dari 3 

validator dapat diketahui bahwa validasi ahli bahasa memperoleh nilai, yaitu pada 

aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,52 dengan kriteria “cukup 

valid”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 1 oleh ahli bahasa disajikan 

juga data dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli bahasa tahap 1 dari 



 

masing-masing validator terhadap satu aspek kebahasaan modul matematika. 

Bentuk grafik penilaian ahli bahasa tahap 1 dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Bahasa 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas validasi ahli bahasa dapat diketahui bahwa 2 

validator menilai aspek kebahasaan dengan nilai 2,57 memiliki kriteria cukup 

valid sedangkan 1 validator dengan nilai 2,43 memiliki kriteria kurang valid. 

Dengan demikian hasil dari penilaian ahli bahasa tahap 1 tersebut disimpulkan 

bahwa modul matematika yang dikembangkan dinyatakan dalam kriteria cukup 

valid dan perlu revisi kembali untuk masing-masing aspek sesuai saran yang 

diberikan. 

5. Revisi desain 

Hasil validasi oleh para ahli terdapat beberapa saran mengenai modul 

matematika yang dibuat pengembang, antara lain adalah terdapat beberapa teks 
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yang terlalu padat dan penjelasan-penjelasan materi kurang banyak dan jelas. 

Komentar dan saran tersebut dijadikan acuan untuk merevisi modul matematika 

yang telah dibuat penulis. Berikut adalah revisi produk berdasarkan saran ahli 

materi, ahli media dan ahli bahasa: 

a. Validasi dan Revisi oleh Ahli Materi 

Validasi materi dilakukan oleh 2 dosen matematika UIN Raden Intan 

Lampung, dan 1 pendidik matematika SMP Negeri 19 Bandar Lampung untuk 

menilai kelayakan modul matematika menggunakan model pembelajaran POE 

(predct oberve explain)  pada meteri persamaan garis lurus. Saran perbaikan yang 

diberikan dalam modul matematika menggunakan model pembelajaran  POE 

(predct oberve explain) oleh ahli materi yaitu akurasi diperbaiki dari segi 

ketepatan dalam kalimat, tanda baca serta penelitian serta akurasi materi yang 

mencakup terhadap definisi tidak sesuai dengan konsep, yang disajikan harus 

secara rutun dan sistematis.  

Adanya penambahan kegiatan dalam materi yaitu kegiatan tentang contoh 

soal dan soal latihan. Perbaikan pada penelitian berdasarkan margin, bold dan 

center dalam penempatannya. Dengan demikian dari beberapa saran atau masukan 

yang diberikan oleh ahli materi telah diperbaiki. Tidak lanjut dari perbaikan 

menurut saran dan perbaikan dari ahli materi disajikan dalam gambar 4.4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Penambahan Contoh Soal 

Pada gambar 4.4 (a) belum ditambahkan contoh dari bentuk eksplisit, 

setelah direvisi pada gambar (b) sudah ditambahkan contoh dari bentuk eksplisit.  

 

  

 

 

 

 

(a)  Sebelum direvisi (b) Sesudah direvisi 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Penambahan Penjelasan Materi 

Pada gambar 4.5 (a) belum ditambahkan gambar  beserta penjelasan materi, 

setelah direvisi pada gambar (b) sudah ditambahkan gambar  dan penjelasan 

materi sehingga mempermudah memahaminya. 

 

 

 

 

6. Ujicoba produk 

7. Revisi produk 

   

 

  

(a)  Sebelum direvisi 

 

(b) Sesudah direvisi 

 

(b) Sesudah direvisi 

 

(a)  Sebelum direvisi 

 



 

Gambar 4.6 Perbaikan Kesesuaian Menjawab Soal dengan Langkah POE (Predict 

Observe Explain) 

 

Pada gambar 4.6 (a) langkah menjawab soal yang disusun belum sesuai 

dengan POE (predict observe explain), setelah direvisi pada gambar (b) langkah 

menjawab soal yang disusun sudah sesuai dengan POE (predict observe explain). 

Setelah produk direvisi berdasarkan saran atau masukan dari para validator, 

maka dilakukan validasi tahap kedua. Adapun umpan balik mengenai revisi yang 

telah dilakukan yaitu produk sudah mengalami perbaikan dan layak digunakan 

sehingga validasi kepada ahli materi cukup sampai tahap kedua. Data hasil 

validasi tahap 2 oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kualitas Isi ∑ skor 13 13 14 

𝑥𝑖  3,25 3,25 3,5 



 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

2 Ketepatan 

Cakupan 

∑ skor 10 11 10 

𝑥𝑖  3,33 3,67 3,33 

𝑥  3,44 

Kriteria Valid 

3 Kesesuaian 

dengan POE 

(predict observe 

explain) 

∑ skor 17 17 16 

𝑥𝑖  3,4 3,4 3,2 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

4 Bahasa ∑ skor 16 16 17 

𝑥𝑖  3,2 3,2 3,4 

𝑥  3,27 

Kriteria Valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 2 oleh ahli materi pada Tabel 4.4 diperoleh hasil 

penilaian dari 3 validator dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh 

nilai, yaitu pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,33 dengan 

kriteria “valid”. Pada aspek ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,44 dengan kriteria “valid”. Pada aspek kesesuaian dengan POE (predict observe 

explain) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,33 dengan kriteria “ valid”, sedangkan 

untuk aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,27 dengan kriteria 

“valid”. Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 2 oleh ahli materi, disajikan 

juga data dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli materi tahap 2 dari 



 

masing-masing validator terhadap 4 aspek yaitu aspek kualitas isi, aspek ketepatan 

cakupan, aspek kesesuaian dengan  POE (predict observe explain) dan aspek 

kebahasaan. Bentuk grafik penilaian ahli materi tahap 2 dapat dilihat pada gambar 

4.7. 

 

Gambar 4.7 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Materi 

Berdasarkan gambar 4.7 di atas hasil validasi ahli materi dapat diketahui 

bahwa 2 validator menilai aspek kualitas isi dengan nilai 3,25 memiliki kriteria 

cukup valid sedangkan 1 validator dengan nilai 3,5 memiliki kriteria valid. Pada 

aspek ketepatan cakupan 2 validator  menilai dengan nilai 3,33 memiliki kriteria 

valid sedangkan 1 validator dengan nilai 3,67 memiliki kriteria valid. Pada aspek 

POE (predict observe explain) 2 validator menilai dengan nilai 3,4 memiliki 

kriteria valid sedangkan 1 validator dengan nilai 3,2 memiliki kriteria cukup valid. 
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Kemudian pada aspek kebahasaan 2 validator menilai dengan nilai 3,2 memiliki 

kriteria cukup valid dan 1 validator dengan nilai 3,4 memiliki kriteria valid. 

Dengan demikian hasil dari penilaian ahli materi tahap 2 tersebut disimpulkan 

bahwa modul matematika yang dikembangkan dinyatakan dalam kriteria valid dan 

tidak perlu direvisi kembali.  

b. Validasi dari Revisi oleh Ahli Media 

Validasi media dilakukan oleh 2 dosen matematika UIN Raden Intan 

Lampung, 1 pendidik TIK SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Adapun komentar 

atau saran serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

No. Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

1.  Tampilan cover depan dan belakang 

diperbaiki 

Tampilan cover depan dan 

belakang sudah diperbaiki 

2.  Jenis huruf harus lebih konsisten Jenis huruf sudah  konsisten 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas saran perbaikan dari validasi ahli media 

yaitu tampilan cover depan yang harus diperbaiki dengan penambahan gambar 

tentang persamaan garis lurus dan penelitian lebih konsiten antara bab satu dengan 

yang lainnya. Dengan demikian saran perbaikan yang diberikan telah diperbaiki.  

Tindak lanjut dari perbaikan menurut komentar atau saran dari ahli media 

disajikan dalam gambar 4.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Perbaikan Cover Modul Matematika 

Perbaikan dilakukan karena cover depan dan belakang modul matematika 

pada produk awal pengembangan ukuran tulisan kurang serasi, huruf yang 

  

(a)  Sebelum revisi (b) Sesudah revisi 



 

digunakan, dan pemilihan warna masih kurang menarik. Oleh karena itu 

dilakukan perbaikan agar lebih menarik dengan penambahan gambar yang 

berhubungan dengan materi persamaan garis lurus, pemilihan warna dan ukuran 

tulisan yang serasi sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dalam belajar. 

 

  

 

(a) Sebelum revisi  (b) Sesudah revisi 

Gambar 4.9 Perbaikan Jenis Huruf pada Judul Bab yang Lebih Konsisten 

Pada gambar 4.9 (a) Jenis huruf pada judul Bab belum konsisten dengan 

Bab yang lainnya. Setelah direvisi pada gambar (b) Jenis huruf pada judul bab 

lebih konsisten dengan Bab yang lainnya. 

Setelah produk direvisi berdasarkan komentar atau saran dari para validator, 

maka dilakukan validasi tahap kedua. Adapun umpan balik revisi yang telah 

dilakukan yaitu produk sudah mengalami perbaikan dan menarik digunakan 



 

sehingga validasi produk kepada ahli media cukup sampai di tahap kedua. Data 

hasil validasi tahap 2 oleh ahli media dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Ukuran modul 

matematika 

∑ skor 7 7 8 

𝑥𝑖  3,5 3,5 4 

𝑥  3,67 

Kriteria Valid 

2 Desain kulit 

modul 

matematika 

∑ skor 20 20 21 

𝑥𝑖  3,33 3,33 3,5 

𝑥  3,39 

Kriteria Valid 

3 Desain isi ∑ skor 41 42 43 



 

modul 

matematika 

𝑥𝑖  3,42 3,5 3,58 

𝑥  3,5 

Kriteria Valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 2 oleh ahli media pada Tabel 4.6 diperoleh hasil 

penilaian dari 3 validator dapat diketahui bahwa validasi ahli media memperoleh 

nilai, yaitu pada aspek ukuran modul matematika diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,67 dengan kriteria “valid”. Pada aspek desain kulit modul matematika diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,39 dengan kriteria “valid”. Pada aspek desain isi modul 

matematika diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteria “valid”. Selain 

dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 2 oleh ahli media, disajikan juga data 

dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli media tahap 2 dari masing-

masing validator terhadap 3 aspek yaitu aspek ukuran modul matematika, desain 

kulit modul matematika dan desain isi modul matematika. Bentuk grafik penilaian 

ahli media tahap 2 dapat dilihat pada gambar 4.10. 



 

 

Gambar 4.10 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Media 

Berdasarkan gambar 4.10 di atas hasil validasi ahli media tahap 2 dapat 

diketahui bahwa 2 validator menilai aspek ukuran modul matematika dengan nilai 

3,5 memiliki kriteria valid sedangkan 1 validator dengan nilai 4 memiliki kriteria 

valid. Pada aspek desain kulit modul matematika 2 validator  menilai dengan nilai 

3,33 memiliki kriteria valid, 1 validator dengan nilai 3,5 memiliki kriteria valid. 

Kemudian pada aspek desain isi modul matematika 1 validator menilai dengan 

nilai 3,42 memiliki kriteria valid, 1 validator dengan nilai 3,5 memiliki kriteria 

valid dan 1 validator dengan nilai 3,58 memiliki kriteria valid. Dengan demikian 

hasil dari penilaian ahli media tahap 2 tersebut disimpulkan bahwa modul 

matematika yang dikembangkan dinyatakan dalam kriteria valid dan tidak perlu 

revisi kembali. 
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c. Validasi dari Revisi oleh Ahli Bahasa 

Validasi bahasa dilakukan oleh 1 dosen UIN Raden Intan Lampung, 2 

pendidik bahasa SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Adapun komentar atau saran 

serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Saran Perbaikan Validasi Ahli bahasa 

No. Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

1.  Bahasa yang digunakan belum baku  Bahasa yang digunakan sudah 

baku  

2.  Penambahan kalimat untuk 

menjelaskan konsep belum tersedia 

Penambahan kalimat untuk 

menjelaskan konsep sudah 

tersedia 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas saran perbaikan dari validasi ahli bahasa yaitu 

bahasa yang digunakan belum baku dan penambahan kalimat untuk menjelaskan 

konsep belum tersedia sehingga harus diperbaiki dengan bahasa yang lebih mudah 

dipahami. Dengan demikian saran perbaikan yang diberikan telah diperbaiki.  

Tindak lanjut dari perbaikan menurut komentar atau saran dari ahli bahasa 

disajikan dalam gambar 4.11. 

 

 



 

   

(a)  Sebelum revisi    (b) Sesudah revisi 

Gambar 4.11 Penggunaan Bahasa yang Baku 

Pada gambar 4.11 (a) bahasa yang digunakan belum baku dan masih 

terdapat penjelasan yang kurang bermakna. Setelah direvisi pada gambar (b) 

bahasa yang digunakan sudah baku dan tidak terdapat penjelasan yang kurang 

bermakna. Perbaikan selanjutnya dapat dilihat pada gambar 4.12. 

    

(a)  Sebelum revisi    (b) Sesudah revisi 

Gambar 4.12 Penambahan Kalimat untuk Menjelaskan Konsep 



 

Pada gambar 4.12 (a) penambahan kalimat untuk menjelaskan konsep 

belum tersedia dengan benar. Setelah direvisi pada gambar (b) terlihat bahwa 

terdapat penambahan kalimat untuk menjelaskan konsep sebelum mengerjakan 

suatu masalah yang disediakan.  

Setelah produk direvisi berdasarkan komentar atau saran dari para validator, 

maka dilakukan validasi tahap kedua. Adapun umpan balik revisi yang telah 

dilakukan yaitu produk sudah mengalami perbaikan dan menarik digunakan 

sehingga validasi produk kepada ahli bahasa cukup sampai di tahap kedua. Data 

hasil validasi tahap 2 oleh ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Bahasa 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kebahasaan ∑ skor 24 23 23 

𝑥𝑖  3,43 3,28 3,28 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

 

Berdasarkan validasi tahap 2 pada Tabel 4.8 diperoleh hasil penilaian dari 3 

validator dapat diketahui bahwa validasi ahli bahasa memperoleh nilai, yaitu pada 

aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,33 dengan kriteria “valid”. 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi tahap 2 oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli bahasa tahap 2 dari masing-



 

masing validator terhadap satu aspek kebahasaan modul matematika. Bentuk 

grafik penilaian ahli bahasa pada tahap 2 dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.13 Grafik Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Bahasa 

Berdasarkan gambar 4.12 di atas hasil validasi ahli bahasa tahap 2 dapat 

diketahui bahwa 2 validator menilai aspek kebahasaan dengan nilai 3,28 memiliki 

kriteria valid sedangkan 1 validator dengan nilai 3,43 memiliki kriteria valid. 

Dengan demikian hasil dari penilaian ahli bahasa tahap 2 tersebut disimpulkan 

bahwa modul matematika yang dikembangkan dinyatakan dalam kriteria valid dan 

tidak perlu revisi kembali  

6. Uji Coba Produk 

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

bahasa serta telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan di sekolah 

MTs Nurul Islam Sumber Jaya dan SMP Negeri 19 Bandar Lampung untuk 
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mengetahui respon dari peserta didik dan pendidik dengan uji coba kelompok kecil 

yang terdiri dari 10 peserta didik, uji coba kelompok besar yang terdiri dari 30 

peserta didik dan uji coba pendidik, adapun hasil uji coba produk sebagai berikut: 

a. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil terdiri atas 10 peserta didik. Pada uji ini peserta 

didik diminta untuk mengisi angket kemenarikan modul matematika yang 

dikembangkan.  Instrumen penilaian yang dinilai oleh peserta didik memiliki 

kriteria yang dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Kecil Kelompok Kecil 

No Nama Sekolah Aspek Hasil Analisis 

𝑥  Kriteria 

1 MTs Nurul Islam Sumber 

Jaya 

 

Kemenarikan  

2,97 Menarik 

2 SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung  

3,13 Menarik 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas didapat bahwa tingkat kemenarikan modul 

matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) pada materi persamaan garis 

lurus dengan uji coba kelompok kecil di MTs Nurul Islam Sumber Jaya mendapat 

dengan skor rata-rata 2,97 dan SMP Negeri 19 Bandar Lampung dengan skor rata-

rata 3,13 termasuk pada kategori menarik.  

b. Uji Coba Lapangan 

Setelah uji kelompok kecil tahap selanjutnya adalah uji coba lapangan 

terdiri dari 30 peserta didik. Peserta didik diminta untuk mengisi angket 



 

kemenarikan modul matematika yang dikembangkan.  Instrumen penilaian yang 

dinilai oleh peserta didik memiliki kriteria yang dapat dilihat pada tabel 4.10. 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Lapangan 

No Nama Sekolah Aspek Hasil analisis 

𝑥  Kriteria 

1 MTs Nurul Islam Sumber 

Jaya 

 

Kemenarikan  

3,27 Sangat Menarik 

2 SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung  

3,40 Sangat Menarik 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas didapat bahwa tingkat kemenarikan modul 

matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) pada materi persamaan garis 

lurus menurut uji coba lapangan di MTs Nurul Islam Sumber Jaya mendapat skor 

rata-rata yaitu 3,27 dan SMP Negeri 19 Bandar Lampung dengan skor rata-rata 

3,40 termasuk pada kriteria sangat menarik.  Modul matematika berbasis POE 

(Predict Observe Explain) yang telah diuji coba dan direvisi menghasilkan bahan 

ajar berupa modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) pada 

materi persamaan garis lurus kelas VIII SMP/MTs dengan kriteria sangat menarik. 

c. Uji Coba pendidik 



 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan, 

kemudian produk diuji cobakan kembali ke uji coba pendidik. Uji coba pendidik 

ini dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara 

luas. Responden pada uji pendidik ini berjumlah 2 pendidik SMP/MTs kelas VIII 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon pendidik terhadap 

kemenarikan modul matematika. Uji coba pendidik ini dilakukan di MTs Nurul 

Islam Sumber Jaya dengan skor rata-rata 3,33 dan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung dengan skor rata-rata 3,4. Hasil uji coba lapangan tersebut mendapat 

kriteria “sangat menarik”, hal ini berarti modul matematika yang dikembangkan 

oleh penulis dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar 

pada materi persamaan garis lurus untuk kelas VIII SMP/MTs. 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan untuk 

mengetahui kemenarikan modul matematika berbasis POE (Predict Observe 

Explain) pada materi persamaan garis lurus, produk dikatakan kemenarikannya 

sangat tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya modul 

matematika dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta 

didik dan pendidik di SMP/MTs pada materi persamaan garis lurus untuk kelas 

VIII. 

B. Pembahasan 

1. Kesesuaian Modul Matematika Berbasis POE (Predict Observe Explain) 

dengan Tujuan Pengembangan 

 



 

Tujuan dari pengembangan ini adalah menghasilkan modul matematika 

berbasis POE (Predict Observe Explain)  pada materi pokok persamaan garis 

lurus. Produk akhir penelitian dan pengembangan ini merupakan modul 

matematika yang dapat membantu kemampuan peserta didik dalam memprediksi, 

mengamati dan menjelaskan, membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan aktif, peserta didik ada kemauan untuk mencoba sendiri dalam setiap 

pengerjaan soal-soal dan memahami materi-materi tanpa diarahkan oleh pendidik, 

serta peserta didik dapat berpikir kritis dalam memahami konsep dan pengerjaan 

soal-soal.  

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam pengembangan mengacu 

pada model pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono 

hanya dibatasi sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan, yaitu potensi 

dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, 

uji coba produk, revisi produk. Alasan peneliti membatasi hanya sampai tujuh 

langkah penelitian dan pengembangan karena sudah dapat menjawab rumusan 

yang ada. 

Produk akhir dari penelitian ini yaitu berupa modul matematika. Modul 

matematika merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam memahami keterampilan 

proses dan konsep-konsep materi yang sedang dan akan dipelajari. Modul 

matematika berbasis POE (Predict Observe Explain)  yang telah dikembangkan 



 

berisi materi persamaan garis lurus yang di dalamnya dilengkapi dengan langkah 

kerja dari model POE (Predict Observe Explain).  

Ketepatan Model pembelajaran yang diterapkan dalam modul matematika 

telah disesuaikan dengan model POE. POE adalah model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran dengan 

langkah-langkah menuju suatu kesimpulan dan dilatih untuk memecahkan suatu 

permasalahan atau pertanyaan dengan fakta-fakta yang ada dikehidupan nyata 

dengan bimbingan dari pendidik. 

Menurut Taksonomi Bloom, kemampuan berfikir peserta didik untuk 

tingkat SMP/MTs hanya pada tahap mengaplikasikan atau menerapkan suatu 

konsep yang telah dipelajari. Hal tersebut teryata sesuai dengan model POE, 

karena dalam proses pembelajaran POE membiasakan peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam modul dengan cara memprediksi 

permasalahan yang ada kemudian mengamati hasil prediksi mereka dan 

menjelaskan kesimpulan akhirnya. Dengan demikian model POE ini tepat 

digunakan untuk tingkat SMP/MTs karena tidak hanya melatih kemampuan 

peserta didik dalam menjelaskan kesimpulannya saja tetapi juga mereka dapat 

langsung melakukan percobaan atau mengamati suatu konsep yang dipelajari. 

Sistematika modul matematika yang disajikan secara berurut, yaitu bagian 

awal, bagian isi dan bagian penutup. Pada bagian awal ini terdiri dari halaman 



 

depan (cover luar), cover dalam, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, petunjuk 

penggunaan modul, standar isi, peta konsep, dan kata kunci. Pada bagian isi 

terdapat materi persamaan garis lurus dan soal-soal kegiatan peserta didik dengan 

langkah  POE (Predict Observe Explain). Serta pada bagian penutup terdiri dari 

daftar pustaka, glosarium dan kunci jawaban.  

Desain tampilan pada modul matematika berbasis POE (Predict Observe 

Explain) secara keseluruhan telah melalui tahapan-tahapan validasi oleh para ahli 

media dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai saran para validator 

sehingga dikatakan bahwa modul matematika berbasis POE (Predict Observe 

Explain) yang dikembangkan telah sesuai dengan standar bahan ajar pembelajaran 

dan dinyatakan oleh para validator bahwa modul matematika berbasis POE 

(Predict Observe Explain) yang telah di kembangkan oleh peneliti  layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

Materi yang tersaji dalam modul matematika berbasis POE (Predict 

Observe Explain) telah melewati proses uji ahli materi dan uji ahli bahasa 

sehingga dapat dikatakan bahwa modul matematika berbasis POE telah sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan BSNP serta 

bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan mudah dipahami oleh peserta 

didik. Berdasarkan hasil uji media, uji materi dan uji bahasa dapat disimpulkan 

bahwa modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) yang 

dihasilkan telah sesuai dan layak menjadi bahan ajar yang menuntut peserta didik 



 

dalam kegiatan percobaan dan membuat peserta didik lebih aktif, kreatif dan 

mandiri dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini sesuai dengan hasil respon peserta didik maupun pendidik bahwa 

modul ini sangat menarik sebagai penunjang pembelajaran matematika.  Secara 

tampilan modul ini memberikan kejelasan teks maupun kesesuaian materi dan 

gambar dengan gradasi warna yang tidak mencolok. Selain itu, secara kualitas isi 

dan bahasa dalam kriteria baik karena bahasa yang digunakan mudah untuk 

dipahami, materi yang disajikan jelas dan pendekatan yang digunakan 

memudahkan peserta didik menyelesaikan permasalahan yang ada dalam modul. 

Modul ini juga dapat membantu peserta didik memahami konsep persamaan garis 

lurus yang ada dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan evaluasi, revisi dan uji coba yang telah dilakukan, maka tujuan 

pengembangan modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) pada 

materi pokok persamaan garis lurus yang dikembangkan ini mendapat respon 

sangat menarik dari peserta didik maupun pendidik sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran matematika. Menurut pendidik modul matematika berbasis POE 

(Predict Observe Explain) ini memberikan dampak yang baik bagi peserta didik 

karena dapat melatih kemampuan mereka dalam memprediksi, mengamati dan 

menjelaskan secara mandiri. 

2. Kelebihan Produk Hasil Pengembangan 



 

Produk pengembangan ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut ini: 

a. Modul matematika yang dikembangkan memberikan wawasan pengetahuan 

baru kepada peserta didik, baik dalam segi materi matematika maupun 

keterkaitan antara materi persamaan garis lurus dengan kehidupan sehari-

hari. 

b. Modul matematika berbasis POE memuat materi persamaan garis lurus yang 

disusun dengan langkah POE (predict observe explain) yang mengharuskan 

peserta didik bisa sampai tahap melakukan percobaan tidak hanya 

menjelaskan kesimpulannya saja. 

c. Modul matematika pada materi persamaan garis lurus ini mendapat respon 

sangat menarik dari peserta didik maupun pendidik secara tampilan, kualitas 

isi dan bahasa yang digunakan. Respon positif ini mendorong peserta didik 

bisa belajar secara mandiri. 

3. Kekurangan Produk Hasil Pengembangan 

Produk hasil pengembangan ini memiliki beberapa kekurangan sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan modul matematika berbasis POE belum sampai pada tahap 

uji coba pemakaian sehingga belum dapat dilihat seberapa besar tingkat 

keefektivitasannya. 

b. Modul matematika berbasis POE masih terbatas pada materi persamaan 

garis lurus dalam bentuk cetakan dan belum tersedia secara online sehingga 



 

belum dapat digunakan secara luas untuk peserta didik maupun pendidik 

diberbagai sekolah. 

  



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Hasil validasi ahli materi memperoleh skor sebesar 3,34 kemudian untuk ahli 

media memperoleh skor sebesar 3,53 dan ahli bahasa memperoleh skor sebesar 

3,33. Berdasarkan hasil validasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul 

matematika berbasis POE layak digunakan dalam pembelajaran. 

2. Hasil uji coba terhadap peserta didik memperoleh skor sebesar 3,33 kemudian 

uji coba terhadap pendidik memperoleh skor sebesar 3,37. Berdasarkan hasil uji 

coba tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul matematika berbasis POE 

sangat menarik. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk modul matematika ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) hanya menyajikan 

materi persamaan garis lurus sehingga diharapkan untuk penulis selanjutnya 

dapat mengembangkan modul matematika dengan materi yang lebih luas. 



 

2. Penggunaan modul matematika berbasis POE (Predict Observe Explain) 

mengharuskan peserta didik sampai pada tahap melakukan suatu percobaan, 

sehingga pendidik dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar 

mereka tidak hanya menjelaskan kesimpulannya saja tetapi juga langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 
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Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Modul Matematika 

Berbasis POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis 

Lurus  

 

No  Aspek  Indikator 

1 Sikap peserta didik Sikap peserta didik terhadap 

pembelajaran matematika 

2 Bahan ajar dan 

kemampuan peserta 

didik 

Kebutuhan bahan ajar berupa 

modul matematika berbasis POE 

(predict observe explain) 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 2 

Perhitungan di MTs Nurul Islam 

Data Hasil Analisis Kebutuhan Awal 

Krit

eria 

Penilaian Peserta Didik To

tal 

Sk

or 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 2 43 

2 3 4 4 3 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4 4 42 

3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 4 3 3 1 2 3 36 

4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 39 

5 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 1 1 28 

6 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 50 

7 3 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 4 3 4 3 40 

8 3 3 3 2 4 3 3 2 1 3 4 3 2 2 3 41 

Tota

l 

Skor 21 23 21 21 

2

0 

2

4 21 

2

0 19 23 23 22 

1

6 23 22  

Rata

-rata 

2,

62 

2,

87 

2,

62 

2,

62 

2,

5 3 

2,

62 

2,

5 

2,

37 

2,

87 

2,

87 

2,

75 2 

2,

87 

2,

75 

2,6

5 

 

 

 

 

 



 

Perhitungan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

Data Hasil Analisis Kebutuhan Awal 

Kriteria 

Penilaian Peserta Didik  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total 

Skor 

1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 34 

2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 37 

3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 35 

4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 27 

5 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 32 

6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 40 

7 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 30 

8 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 28 

Rata-

rata 2,25 2 2,12 2,5 2,25 2,12 2,12 2,25 2,12 2,12 2,12 2,12 2,37 2,12 2,25 2,19 

 

 



 

Lampiran 3 

 

Kisi-Kisi Wawancara Awal Terhadap Pengembangan Modul Matematika 

Berbasis POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis 

Lurus Kelas VIII  

 

No  Komponen  Sub komponen  No. Soal  

1 Mengetahui informasi awal 

pendidik dan peserta didik  

Sistem pembelajaran yang 

digunakan pendidik 

1 

2 Bahan ajar yang digunakan 

pendidik dan model 

pembelajaran yang digunakan 

pada materi persamaan garis 

lurus 

Bahan ajar yang di gunakan 

pendidik dalam pembelajaran 

matematika 

2 dan 3 

Kemampuan yang dimiliki 

peserta didik terhadap materi 

persamaan garis lurus 

4, 5 dan 

6 

Bahan ajar baru yang akan 

dikembangkan 

7 

Sumber : (Uswatun Khasanah, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

 

Data Hasil Wawancara Awal Terhadap Pengembangan Modul Matematika 

Berbasis POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis 

Lurus  

 

Narasumber: Eka Andawati, S.Pd.M.M di SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

1. Bagaimana sistem pembelajaran yang ibu gunakan saat ini?  

Jawab: Sistem pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah metode 

ceramah dan tanya jawab. 

 

2. Bagaimana kemampuan peserta didik dengan sistem pembelajaran yang 

sudah ibu terapkan? 

Jawab: Metode tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan. 

 

3. Apa saja bahan ajar yang ibu gunakan ? 

Jawab: bahan ajar yang saya gunakan berupa buku paket saja. 

 

4. Apakah sudah memperoleh hasil yang memuaskan? 

Jawab: belum memperoleh hasil yang memuaskan karena pada proses 

pembelajaran di kelas peserta didik cenderung hanya bergantung penjelasan 

saya tidak begitu aktif di dalam kelas. 

 

5. Apakah ibu sudah pernah membuat bahan ajar sendiri berupa modul untuk 

mengajar di kelas? 

Jawab: belum, saya hanya menggunakan buku paket saja dalam pembelajaran 

di kelas. 

 

6. Apakah peserta didik kesulitan memahami materi persamaan garis lurus yang 

diajarkan dalam kelas? 

Jawab: iya, Seperti kurangnya penguasaan materi dasar aljabar dan 

menerapkan prinsip gradien tegak lurus sehingga berdampak pada hasil 

belajar mereka yang rendah. 



 

 

7. Bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam memprediksi maupun 

menjelaskan materi persamaan garis lurus di dalam kelas? 

Jawab: kemampuan peserta didik dalam memprediksi maupun menjelaskan 

materi persamaan garis lurus di dalam kelas kurang baik salah satunya karena 

mereka belum menguasai materi dasar-dasar aljabar. 

 

8. Apakah peserta didik dapat mengaplikasikan materi persamaan garis lurus 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: kebanyakan peserta didik belum dapat mengaplikasikan materi 

persamaan garis lurus karena mereka belum dapat menerapkan prinsip gradien 

tegak lurus yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

9. Menurut ibu apakah perlu dibuat atau dikembangkan modul matematika 

berbasis Predict Observe Explain (POE)? 

Jawab: iya perlu sekali, karena modul matematika ini dapat membantu peserta 

didik dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data Hasil Wawancara Awal Terhadap Pengembangan Modul Matematika 

Berbasis POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis 

Lurus Kelas VIII 

 

Narasumber: Rinayanti, S.Pd di MTs Nurul Islam 

1. Bagaimana sistem pembelajaran yang ibu gunakan saat ini?  

Jawab: Sistem pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah metode 

ceramah dan tanya jawab. 

 

2. Bagaimana kemampuan peserta didik dengan sistem pembelajaran yang 

sudah ibu terapkan? 

Jawab: Metode tersebut dapat membuat peserta didik aktif dalam 

pembelajaran di kelas. 

 

3. Apa saja bahan ajar yang ibu gunakan? 

Jawab: bahan ajar yang saya gunakan adalah berupa buku paket dan modul. 

 

4. Apakah sudah memperoleh hasil yang memuaskan? 

Jawab: belum memperoleh hasil yang memuaskan karena belum dapat 

menarik peserta didik untuk belajar secara mandiri. 

 

5. Apakah ibu sudah pernah membuat bahan ajar sendiri berupa modul untuk 

mengajar di kelas? 

Jawab: iya sudah namun modul yang digunakan masih berupa latihan soal-

soal, tugas dan materi saja. 

 

6. Apakah peserta didik kesulitan memahami materi persamaan garis lurus yang 

diajarkan dalam kelas? 

Jawab: iya, Seperti kurangnya memahami bahasa soal dan kesulitan 

menerapkan prinsip gradien. 

 

7. Bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam memprediksi maupun 

menjelaskan materi persamaan garis lurus di dalam kelas? 



 

Jawab: kemampuan peserta didik dalam memprediksi maupun menjelaskan 

materi persamaan garis lurus di dalam kelas baik karena mereka menyukai 

pelajaran matematika. 

 

8. Apakah peserta didik dapat mengaplikasikan materi persamaan garis lurus 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: iya, peserta didik dapat mengaplikasikan materi persamaan garis lurus 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka.  

 

9. Menurut ibu apakah perlu dibuat atau dikembangkan modul matematika 

berbasis Predict Observe Explain (POE)? 

Jawab: iya perlu, agar modul matematika ini dapat membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran di kelas dan belajar secara mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 6 

 

Kisi-Kisi Lembar Penilaian Ahli Materi Terhadap Modul Matematika Berbasis 

POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus 

Aspek Kriteria Nomor Soal 

I. Kualitas Isi Memberikan pengalaman dan 

pengetahuan belajar pada peserta 

didik. 

1, 2, 3 dan 4 

 

Informasi pada modul matematika 

memberi pengetahuan baru tentang 

matematika. 

Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran. 

Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta kehidupan sehari-hari 

II. Ketepatan 

Cakupan 
Kesesuaian dengan KI, KD dan 

Indikator. 

5, 6, dan 7 

Kesesuaian dengan kognitif, Afektif, 

dan Psikomotorik peserta didik 

Kesesuaian dengan kehidupan sehari-

hari. 

III.  POE (Predict 

Observe 

Explain) 

Menambah Pengetahuan siswa 

berdasarkan pengetahuan awal yang 

dimilikinya. 

8. 9, 10, 11 dan 12 

Masalah yang disajikan sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Memprediksi masalah yang disajikan. 

Mengamati hasil prediksi 



 

Menjelaskan kesimpulan. 

IV.  Bahasa Bahasa yang digunakan komunikatif 13, 14, 15, 16, dan 

17 
Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi mudah dipahami 

Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

Kesesuaian dngan kaidah bahasa 

Indonesia 

Sesuai dengan tingkat perkembangan 

berfikir peserta didik. 

Sumber: (Siti Syarifah, 2017) 

 

 

  



 

Lampiran 7 

 

Data Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kualitas Isi ∑ skor 10 10 11 

𝑥𝑖  2,5 2,5 2,75 

𝑥  2,58 

Kriteria Cukup valid 

2 Ketepatan 

Cakupan 

∑ skor 8 7 8 

𝑥𝑖  2,67 2,33 2,67 

𝑥  2,56 

Kriteria Cukup valid 

3 Kesesuaian 

dengan POE 

(predict observe 

explain) 

∑ skor 12 13 13 

𝑥𝑖  2,4 2,6 2,6 

𝑥  2,53 

Kriteria Cukup valid 

4 Bahasa ∑ skor 12 13 13 

𝑥𝑖  2,4 2,6 2,6 

𝑥  2,53 

Kriteria Cukup valid 

 

Data Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 



 

1 Kualitas Isi ∑ skor 13 13 14 

𝑥𝑖  3,25 3,25 3,5 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

2 Ketepatan 

Cakupan 

∑ skor 10 11 10 

𝑥𝑖  3,33 3,67 3,33 

𝑥  3,44 

Kriteria Valid 

3 Kesesuaian 

dengan POE 

(predict observe 

explain) 

∑ skor 17 17 16 

𝑥𝑖  3,4 3,4 3,2 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

4 Bahasa ∑ skor 16 16 17 

𝑥𝑖  3,2 3,2 3,4 

𝑥  3,27 

Kriteria Valid 

 

  



 

Lampiran 8 

 

Kisi-Kisi Lembar Penilaian Ahli Media Terhadap Modul Matematika Berbasis 

POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus 

 

Aspek Kriteria Nomor Soal 

 

 

 

Kelayakan Kegrafikan 

Ukuran Modul Matematika 1, 2 

Desain Kulit Modul 

Matematika (Cover) 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Desain Isi Modul 

Matematika 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

Sumber: (Siti Syarifah, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9 

Data Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Ukuran modul 

matematika 

∑ skor 6 6 5 

𝑥𝑖  3 3 2,5 

𝑥  2,83 

Kriteria Cukup valid 

2 Desain kulit 

modul 

matematika 

∑ skor 10 15 16 

𝑥𝑖  1,67 2,5 2,67 

𝑥  2,27 

Kriteria Kurang valid 

3 Desain isi 

modul 

matematika 

∑ skor 25 32 31 

𝑥𝑖  2,08 2,67 2,58 

𝑥  2,44 

Kriteria Kurang valid 

 

Data Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator  

1 2 3 

1 Ukuran modul 

matematika 

∑ skor 7 7 8 

𝑥𝑖  3,5 3,5 4 

𝑥  3,67 

Kriteria Valid 

2 Desain kulit ∑ skor 20 20 21 



 

modul 

matematika 

𝑥𝑖  3,33 3,33 3,5 

𝑥  3,39 

Kriteria Valid 

3 Desain isi 

modul 

matematika 

∑ skor 41 42 43 

𝑥𝑖  3,42 3,5 3,58 

𝑥  3,5 

Kriteria Valid 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 10 

 

Kisi-kisi Lembar Penilaian Ahli Bahasa Terhadap Modul Matematika Berbasis 

POE (Predict Observe Explain) Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus 

 

No Komponen Butir Penilaian Nomor 

Butir 

1 Kebahasaan Sesuai dengan tingkat perkembangan 

berfikir Siswa 

1 dan 2 

Komunikatif 3 

Diagnosis dan interaktif 4 

Lugas 5 

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

6 dan 7 

Jumlah Butir 7 

Sumber: (Hetty Restika Sari, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 11 

Data Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Bahasa 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kebahasaan ∑ skor 18 18 17 

𝑥𝑖  2,57 2,57 2,43 

𝑥  2,52 

Kriteria Cukup valid 

 

Data Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Bahasa 

No Aspek Analisis Validator 

1 2 3 

1 Kebahasaan ∑ skor 24 23 23 

𝑥𝑖  3,43 3,28 3,28 

𝑥  3,33 

Kriteria Valid 

 

 

 

 


