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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MODUL KALKULUS PADA MATERI SISTEM 

BILANGAN REAL BERNUANSA KEISLAMAN DENGAN PENDEKATAN 

OPEN ENDED 
 

Oleh 

Lintang Fitra Utami 

 

Matematika berperan di dalam pengembangan teknologi, daya pikir manusia dan 

berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran matematika juga memiliki tujuan 

mengembangkan kreativitas dan melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian 

masalah, penalaran, pemahaman, dan komunikasi. Namun pada kenyataannya 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, bahan ajar yang digunakan belum 

melatih mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa Modul Kalkulus pada Materi Sistem 

Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended. 

       Metode penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model 

4D. Model ini terdiri dari empat tahap yaitu dari pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (development), dan penyebaran (disssemination). Teknik 

pengumpulan data pada pengembangan modul ini menggunakan kuesioner (angket) 

dan divalidasi oleh 5 orang validator kemudian diujicobakan terbatas sebanyak 10 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

       Hasil validasi ahli materi pada aspek kualitas isi memperoleh rata-rata skor 3,5 

dengan kriteria valid, pada aspek ketepatan cakupan memperoleh rata-rata skor 3,5 

dengan kriteria valid, aspek pendekatan inkuiri terbimbing memperoleh rata-rata skor 

3,42 dengan kriteria valid, dan pada aspek bahasa memperoleh rata-rata skor 3,4 

dengan kriteria valid. Validasi ahli media pada aspek ukuran modul, aspek desain 

kulit modul dan pada aspek desain isi modul memperoleh rata-rata skor 4 dengan 

kriteria valid. Validasi ahli materi agama Islam pada aspek kualitas isi, aspek bahasa, 

dan pada aspek penekanan-penekanan materi memperoleh rata-rata skor 4 dengan 

kriteria valid. Pada uji coba terbatas oleh mahasiswa pendidikan matematika 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada uji kemenarikan memperoleh 

rata-rata skor sebesar 3,61 dengan kriteria sangat menarik. 

 

Kata Kunci :  Pengembangan Modul, Open Ended, Sistem Bilangan Real.  
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MOTTO 

 

  

  ٦٨٢ ٱكَۡتَسَبتَۡۗۡنفًۡسا ِإلَّا ُوسَۡعَهاۚ َلَها َما َكَسَبتۡ َوَعَليَۡها َما  ٱللَُّهُيَكلُِّف  َلا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya” 

 
(QS. Al-Baqarah:286) 

 ٨٤٨ ٱلَۡخيَۡرَِٰت ٱسَۡتِبُقىْاَف

“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan” 

(QS. Al-Baqarah:148) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebagai insan yang 

dikarunia akal pikiran, manusia membutuhkan pendidikan dalam proses 

hidupnya.
1
Pendidikan juga merupakan usaha sadar yang telah direncanakan dalam 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. 

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu proses pendidikan.
2
 

Setiap proses pembelajaran diharapkan tidak hanya sebagai transfer ilmu 

pengetahuan saja melainkan harus membentuk pribadi yang unggul sehingga 

dapat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia 

yang diharapkan dapat memenuhi tantangan kemajuan dan persaingan yang 

bersifat global adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir secara logis, 

kritis, kreatif dan sistematis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan 

                                                           
1
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014): 1. 
2
 Fredi Ganda Putra, “Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif dengan Pendekatan 

Matematika Realistik Bernuansa Keislaman Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis,” Al-

Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 203. 



2 
 

kehidupan secara mandiri. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran 

matematika yang dapat mendorong pengembangan kemampuan berpikir siswa.
3
 

Matematika berperan di dalam pengembangan teknologi, daya pikir manusia 

dan berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran matematika juga memiliki tujuan 

mengembangkan kreativitas dan melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian 

masalah, penalaran, pemahaman, dan komunikasi. Proses pembelajaran 

matematika juga mempunyai masalah seperti anggapan siswa bahwa pelajaran 

matematika yang terkesan sulit karena siswa tidak dapat mengkomunikasikan ide 

atau gagasan ke dalam model matematika dengan baik secara lisan maupun tulisan 

sehingga siswa kurang menyukai matematika.
4
 

Kesan matematika yang sulit sangat berpengaruh karena membuat siswa 

hanya bergantung pada hafalan rumus dan konsep saja tanpa tahu cara lain dalam 

penyelesaian suatu masalah. Akibatnya, menurut Turmudi siswa akan cepat lupa 

setelah proses pembelajaran dan membuat siswa kesulitan menjawab tes dalam 

ujian.
5
 Sumber belajar juga merupakan salah satu yang mempengaruhi proses 

pembelajaran seperti bahan ajar.  

                                                           
3
 Nelly Rhosyida dan Jailani, “Pengembangan Modul Matematika SMK Bidang Seni, 

Kerajinan, Dan Pariwisata Berbasis Open-Ended Problem Sebagai Implementasi KTSP,” Jurnal 

Riset Pendidikan Matematika 1, no. 1 (2014): 36. 
4
 Nanang Supriadi, “Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs),” Al-

Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 100. 
5
 Nur Anwar, Rahmah Johar, dan Dadang Juandi, “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis Pendekatan Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa SMP,” Jurnal Didaktik Matematika 2, no. 1 (2015): 52-53. 



3 
 

Menurut Widodo & Jasmadi, Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau 

alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, 

dan cara evaluasi yang dirancang menarik dan sistematis. Pembelajaran 

menggunakan bahan ajar akan berlangsung optimal dan melatih siswa dalam 

belajar dengan mandiri. Bahan ajar juga sudah banyak digunakan di perguruan 

tinggi. Menurut Sumardyono dalam Sutrisno, guna meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam pemecahan masalah maka dosen diharapkan dapat memberikan 

masalah yang lebih bervariasi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang bisa 

memiliki lebih dari satu alternatif jawaban atau penyelesaian sehingga mahasiswa 

bisa mengembangkan ide kreatifnya dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Menurut Kwon, Jung, dan Jee suatu masalah yang mempunyai banyak solusi atau 

penyelesaian yang berbeda disebut masalah Open Ended. Pendekatan Open Ended 

memberikan kesempatan peserta didik agar mengembangkan pengetahuan, 

pengalaman, dan pemecahan berbagai permasalahan dengan berbagai teknik.
6
 

Pendekatan Open Ended juga banyak diterapkan dalam perkuliahan. Hal ini 

membuat penulis mencoba menerapkan pendekatan ini di dalam mata kuliah 

kalkulus. Hasil penyebaran angket yang dilakukan di berbagai kampus yang 

terdapat mata kuliah kalkulus yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Universitas Teknokrat, dan Universitas Lampung diperoleh bahwa 

bahan ajar yang digunakan berupa buku cetak menggunakan bahasa yang terlalu 

                                                           
6
 Nurul Farida dan Nurain Suryadinata, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aljabar 

Linear Berbasis Open Ended,” AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika 5, no. 2 

(2017): 145–146. 
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tinggi, penyajian materi yang susah dipahami dan masih kurangnya bahan ajar 

seperti modul dan LKS yang menarik untuk memudahkan mahasiswa dalam 

pembelajaran. Dosen belum banyak menerapkan metode pembelajaran yang 

menarik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan belum 

mencantumkan ayat-ayat Al Quran yang berhubungan dengan materi sebagai 

informasi untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan bahan ajar belum 

menggunakan pendekatan open ended. Belum ada bahan ajar berupa modul yang 

memuat langkah-langkah penjelasan secara detail terkait materi dan contoh soal 

yang berhubungan dengan kehidupan nyata kemudian mengaitkannya dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an dan bernuansa keislaman. Maka dari itu jika terdapat bahan 

ajar baru mahasiswa mengharapkan bahan ajar dengan bahasa yang mudah 

dipahami disertai langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, memiliki banyak 

contoh dan latihan soal, desain menarik dengan ukuran buku yang tidak terlalu 

besar, memuat kunci jawaban dari latihan soal, dan terdapat ayat-ayat Al Qur’an 

yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Sebagaimana dalam Al Qur’an 

surah Al- Maidah ayat 35 

                               

       

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 

jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-

Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.  
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai pendidik dianjurkan mencari cara 

terbaik yang memudahkan peserta didik dalam menerima ilmu Allah SWT dan 

mendekatkan diri kepada-Nya. Tujuan utama pendidik ialah membantu para 

peserta didik untuk mengembangkan diri mereka dengan cara membantu masing-

masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik 

dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di diri mereka.
7
 Hal 

ini juga diperkuat dengan surah Ar- Ra’d ayat 11 yaitu 

                       

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 

 

Ayat tersebut menyinggung setiap pendidik harus selalu mempunyai usaha 

agar tercapainya tujuan pendidikan yaitu dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan menarik dalam proses pembelajaran.
8
 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

seperti Astuti Ariani dan Djamilah Bondan Widjajanti yang penelitiannya 

memiliki hasil bahwa perangkat pembelajaran yang berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tes hasil belajar dengan 

                                                           
7
 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017): 230. 
8
 Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem 

Solving Untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa,” Al-Jabar: 

Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 122-123. 
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pendekatan Open Ended dikategorikan efektif, valid dan praktis.
9
 Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penulis akan 

mengembangkan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Farida dan Nurain Suryadinata. 

Hasil penelitian terhadap pengembangan bahan ajar Aljabar Linear berbasis open 

ended termasuk kategori valid, praktis, dan efektif. Hal ini dilihat dari rata-rata 

nilai belajar mahasiswa pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas 

kontrol.
10

 Hal ini serupa dengan penelitian Yandri tetapi perbedaannya terletak 

pada hasil penelitiannya yang produk berupa RPP, Buku Panduan Guru, dan Buku 

Kegiatan sangat valid, dan cukup praktis sehingga pembelajaran pada kelas 

eksperimen efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
11

 

Berdasarkan kedua penelitian di atas terdapat perbedaan dengan modul yang 

dikembangkan penulis yaitu penulis mengembangkan modul kalkulus yang 

materinya dibatasi dan menggunakan pendekatan open ended yang bernuansa 

keislaman. 

Penelitian berikutnya oleh Nur Anwar dkk. Hasil penelitian ini yaitu respon 

siswa yang positif terhadap pembelajaran menggunakan pendekatan open ended, 

                                                           
9
Astuti Ariani dan Djamilah Bondan Widjajanti, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Geometri SMP dengan Pendekatan Open-Ended Berorientasi Kemampuan Berpikir Kritis,” 

PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 1 (2013): 29. 
10

  Farida dan Suryadinata, Op.Cit: 150-151. 
11

 Yandri Soeyono, “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Dengan Pendekatan Open-

Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Siswa SMA,” 

PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika 9, no. 2 (2014): 216. 
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dan siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.
12

 Adapun 

perbedaan dengan modul yang dikembangkan penulis yaitu penulis ingin 

mengembangkan modul kalkulus yang mudah dipahami, menarik, dan bernuansa 

keislaman. 

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Eka Kasah Gordah dan Syarifah 

Fadillah. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa tingkat kemampuan representasi 

matematis mahasiswa tergolong sedang dalam menggunakan bahan ajar kalkulus 

diferensial berbasis open ended, gender tidak mempengaruhi kemampuan 

representasi mahasiswa, dan terdapat perbedaan dari tingkat kemampuan awal 

mahasiswa (atas, menengah dan bawah) untuk kemampuan representasi 

matematis.
13

 Perbedaan dengan modul yang penulis kembangkan yaitu penulis 

mengembangan modul kalkulus bernuansa keislaman. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diuraikan di atas, terbukti bahwa 

dengan open ended yang diterapkan oleh para peneliti terdahulu menunjukkan 

hasil respon positif terhadap modul atau bahan ajar yang dikembangkan. Seiring 

majunya perkembangan zaman maka modul atau bahan ajar akan mengalami 

pembaharuan sesuai kebutuhan mahasiswa. Pendekatan open ended juga telah 

banyak digunakan pada pembelajaran di sekolah maupun di kampus, tetapi pada 

umumnya proses pembelajarannya hanya memuat materi tanpa menyisipkan ayat-

                                                           
12

 Anwar, Johar, dan Juandi, Op.Cit: 62-63. 
13

 Eka Kasah Gordah dan Syarifah Fadillah, “Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Kalkulus 

Diferensial Berbasis Pendekatan Open Ended Terhadap Kemampuan Representasi Matematis 

Mahasiswa,” Jurnal pendidikan dan kebudayaan 20, no. 3 (2014): 347. 
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ayat Al Qur’an yang terkait di dalam materi, sehingga penulis mencoba untuk 

mengambil judul penelitian “Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi 

Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open 

Ended”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber belajar berupa buku yang memuat materi kalkulus masih sulit 

dimengerti dalam segi bahasa atau penjelasan yang termuat di dalam 

buku tersebut. 

2. Sumber belajar yang digunakan belum memuat pendekatan open ended 

untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. 

3. Belum ada sumber belajar berupa modul yang memuat banyak 

penyelesaian dalam materi atau contoh soal dan mengaitkannya dengan 

ayat-ayat Al Qur’an. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian dalam pengembangan modul menggunakan pendekatan open 

ended bernuansa keislaman. 

2. Penelitian dalam pengembangan modul mata kuliah kalkulus hanya 

pada materi sistem bilangan real. 
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D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengembangan modul kalkulus bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended? 

2. Bagaimanakah kelayakan produk modul yang dihasilkan dalam 

pengembangan modul kalkulus bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan modul kalkulus pada 

materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan 

open ended dihasilkan.  

2. Untuk mengetahui kelayakan produk modul yang dihasilkan dalam 

pengembangan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Dosen 

Modul yang dikembangkan ini dijadikan sebagai instrumen untuk 

membantu kegiatan pembelajaran mahasiswa dan sebagai variasi metode 

pembelajaran. 
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2. Bagi Mahasiswa 

Mempermudah mahasiswa dalam memahami konsep dan mampu 

mengembangkan kreativitas dalam mencari penyelesaian masalah dengan 

banyak alternatif jawaban. 

3. Bagi Kampus 

Sebagai pembaharuan bahan mengajar guna untuk memperbaiki 

sumber belajar dan meningkatan kualitas pembelajaran melalui 

pengembangan bahan ajar. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang 

sedang diteliti. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan adalah proses menyempurnakan produk yang ada atau 

mengembangkan produk baru. Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini berupa modul kalkulus yang bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. 

2. Modul bernuansa keislaman yaitu suatu bahan ajar yang berupa panduan 

untuk mahasiswa yang berisi informasi, pertanyaan, perintah dan 

instruksi dari dosen untuk melakukan suatu kegiatan dalam pemecahkan 

masalah yang memuat ayat-ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan 

materi. 
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3. Pendekatan Open Ended adalah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Pendekatan open ended pada 

penelitian ini yaitu terdapat pada proses pemecahan masalah. 

 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan modul kalkulus pada 

materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan 

open ended. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan matematika  

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sedang atau telah 

menempuh mata kuliah kalkulus. 

3. Wilayah Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

4. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Penelitian dan Pengembangan 

a. Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau yang kita kenal dengan istilah 

Research and Development (R & D), merupakan hal yang baru. Research 

and Development merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan.1 Penelitian dan 

pengembangan (R & D) adalah proses pengembangan dan validasi produk 

penelitian. 

Borg and Gall pada catatan kakinya tentang “produk” menjelaskan :  

“Our use of the term” “product” includes not only material objects, such as 

textbooks, instructional films and so forth, but is also intended to refer to 

established procedures and processes, such as a method of teaching or 

method for organizing instruction”. 

 

Berdasarkan definisi di atas produk pendidikan yang dihasilkan 

melalui penelitian dan pengembangan itu tidak terbatas pada bahan-bahan 

pembelajaran seperti buku teks, film pendidikan dan lain sebagainya. Akan 

                                                           
1
 Fiska Komala Sari, Farida Farida, dan Muhamad Syazali, “Pengembangan Media 

Pembelajaran (Modul) Berbantuan Geogebra Pokok Bahasan Turunan,” Al-Jabar: Jurnal 

Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 137. 



13 
 

tetapi bisa juga berbentuk prosedur atau proses seperti metode mengajar 

atau metode mengorganisasi pembelajaran. Tahapan proses dalam penelitian 

dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang konsisten untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu sesuai kebutuhan, melalui langkah 

desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan berbagai 

kelemahan, perbaikan kelemahan, diuji cobakan kembali, diperbaiki sampai 

akhirnya ditemukan produk yang dianggap ideal.2 

Berdasarkan konsep di atas ada tiga hal yang harus kita pahami. 

Pertama, tujuan akhir R & D adalah dihasilkannya suatu produk tertentu 

yang dianggap andal karena telah melewati pengkajian terus-menerus; 

Kedua, produk yang dihasilkan adalah produk yang sesuai dengan 

kebutuhan lapangan. Oleh sebab itu, sebelum dihasilkan produk awal 

terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan, baik survei lapangan maupun 

survei keputusan; Ketiga, proses pengembangan produk dari mulai 

pengembangan produk awal sampai produk jadi yang sudah divalidasi, 

dilakukan secara ilmiah dengan menganalisis data secara empiris.  

Menurut Borg dewasa ini penggunaan research and development 

merupakan model penelitian yang banyak digunakan untuk pengembangan 

pendidikan. R & D sendiri menurutnya berkembang dalam penelitian yang 

                                                           
2
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, Prosedur) (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013): 130. 
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dilakukan oleh dunia industri untuk menemukan suatu produk yang 

dianggap cocok dengan kebutuhan masyarakat.  

b. Jenis Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

Sejauh ini ada enam penelitian dan pengembangan pendidikan. 

Keenam jenis dasar penelitian dan pengembangan adalah: 

1. Penelitian mendasar (foundational research), 

2. Penelitian tahap awal atau eksplorasi (early stage or exploratory 

research), 

3. Penelitian desain dan pengembangan (design and development 

research), 

4. Penelitian efikasi (efficacy research), 

5. Penelitian efektivitas (effectiveness research), dan 

6. Penelitian peningkatan (scale-up research).3 

 

2. Modul 

a. Pengertian dan Karakteristik Modul  

Modul diartikan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

guru.
4
 Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam 

                                                           
3
 Tatang Ary Gumantry, Yunidar, dan Syahruddin, Metode Penitian Pendidikan (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2016): 284-285. 
4
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2015): 104. 
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modul ini diatur sehingga ia seolah-olah merupakan “bahasa pengajar” atau 

bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya.5 

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan tingkat kompleksitasnya. Sebuah modul bisa dikatakan baik dan 

menarik apabila terdapat karakteristik sebagai berikut. 

1. Self Instructional, yaitu melalui modul tersebut seseorang atau peserta 

belajar mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak 

lain.  

2. Self Contained; yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit 

kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu 

modul secara utuh.  

3. Stand Alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang dikembangkan tidak 

tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan media pembelajaran lain.  

4. Adaptive; dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan. 

                                                           
5
 Septiana Wijayanti dan Joko Sungkono, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

mengacu Model Creative Problem Solving berbasis Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 107. 
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5. User Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan.
6
 

 

b. Fungsi dan Tujuan Penulisan Modul 

Modul memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik.  

2. Pengganti fungsi pendidik. Maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang 

harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia 

mereka.  

3. Sebagai alat evaluasi. Maksudnya, dengan modul peserta didik dituntut 

untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya 

terhadap materi yang telah dipelajari. 

4. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Maksudnya, karena modul 

mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, 

                                                           
6
 Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dirjen Peningkatan Mutu, Penulisan Modul 

(Jakarta: Depdiknas, 2008): 3-5. 
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maka modul juga memilih fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta 

didik.
7
 

Penulisan modul memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal. 

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta 

belajar maupun guru/instruktur. 

3. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk 

meningkatkan motivasi dan gairah belajar. 

4. Memungkinkan siswa atau pelajar dapat mengukur atau mengevaluasi 

sendiri hasil belajarnya. 

 

c. Pembelajaran Menggunakan Modul 

Pembelajaran menggunakan modul bermanfaat untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka 

secara teratur karena kondisi geografis, sosial ekonomi, dan situasi 

masyarakat. 

2. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik. 

                                                           
7
 Prastowo, Op.Cit: 107-108. 
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3. Secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik secara 

bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam modul. 

4. Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai peserta 

didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul sehingga tutor 

dapat memutuskan dan membantu peserta didik untuk memperbaiki 

belajarnya serta melakukan remediasi.8 

 

3. Pendekatan Open Ended dalam Pembelajaran Matematika 

Problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar 

disebut problem tak lengkap disebut juga problem open ended atau problem 

terbuka. Pembelajaran dengan pendekatan open ended biasanya dimulai 

dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran 

harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan 

mungkin juga banyak jawaban (yang benar) sehingga mengundang potensi 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. 

Tujuan dari pembelajaran open ended menurut Nohda ialah untuk 

membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa 

melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain kegiatan kreatif dan 

pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan setiap siswa.  

                                                           
8
  Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dirjen Peningkatan Mutu, Op.Cit: 7-8.  
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Pendekatan open ended bertujuan untuk mengangkat kegiatan kreatif 

siswa dan berpikir matematik secara simultan. Oleh karena itu, hal yang perlu 

diperhatikan adalah kebebasan siswa untuk berpikir dalam membuat progres 

pemecahan sesuai dengan kemampuan, sikap, dan minatnya sehingga pada 

akhirnya akan membentuk intelegensi matematika siswa. Pembelajaran dengan 

pendekatan open ended dimulai dengan mengkontruksi problem dimana 

problem yang disajikan sesuai dengan kriteria siswa. Langkah selanjutnya 

adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik.9 

a. Langkah-Langkah dengan Pendekatan Open Ended 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan pendekatan open 

ended yang digunakan peneliti dalam penelitin ini meliputi: 

1. Tahap orientasi 

Dosen menggali pengetahuan awal mahasiswa melalui tanya jawab, 

ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa. Dosen 

juga perlu mengetahui kemampuan mahasiswa yang memiliki keterbatasan 

dalam memproses atau mengingat informasi atau materi. 

2. Tahap pembekalan materi 

Tahap ini dosen akan memberi pembekalan materi atau pemberian 

bahan ajar sehingga membuat mahasiswa mudah dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Benjamin dkk 

                                                           
9
 Erman Suherman dkk., Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, Revisi 

(Bandung: JICA, 2001): 121. 
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dalam Qohar yang menyatakan apabila kompetensi awal belum dipahami 

atau dikuasai, maka kompetensi selanjutnya akan terganggu, sehingga 

mahasiswa kurang berpartisipasi di kelas dan kurang percaya diri.  

3. Tahap penyajian dan pengerjaan soal open ended 

Mahasiswa akan mengerjakan soal secara individu dengan cara 

penyelesaian yang diketahuinya. Selanjutnya mahasiswa akan diminta 

berkelompok untuk mendiskusikan masing-masing jawaban yang telah 

didapat. Hal ini sesuai dengan pendapat Takahashi dalam Qohar yaitu 

setelah bekerja dengan masalah individu, mahasiswa membawa pendekatan 

dan penyelesaian yang berbeda ke dalam diskusi kelompok untuk 

membandingkan pendekatan dan penyelesaian masing-masing mahasiswa.  

4. Tahap presentasi  

Dosen akan menunjuk beberapa kelompok untuk presentasi terkait 

jawaban dari suatu masalah. Masing-masing kelompok akan 

membandingkan gagasan atau jawaban. 

5. Tahap kesimpulan 

Mahasiswa dapat menyimpulkan apa yang diperoleh selama 

mempelajari materi pembelajaran yang berlangsung dengan bimbingan 

dosen.10 

 

                                                           
10

 Firdaus, Abdur Rahman As‟ ari, dan Abd Qohar, “Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa SMA melalui Pembelajaran Open Ended pada Materi SPLDV,” Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan 1, no. 2 (2016): 234-235. 
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b. Keunggulan dan Kelemahan Open Ended 

Keunggulan dari pendekatan ini antara lain : 

1) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. 

3) Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon 

permasalahan dengan cara mereka sendiri. 

4) Siswa secara instringsik termotivasi untuk memberikan bukti atau 

penjelasan. 

5) Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

Di samping keunggulan yang dapat diperoleh dari pendekatan open 

ended terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:11 

1) Membuat dan menyiapkan masalah matematik yang bermakna bagi 

siswa bukanlah pekerjaan mudah. 

2) Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat 

sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana 

merespon permasalahan yang diberikan. 

3) Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan 

jawaban mereka. 

                                                           
11

 Suherman dkk., Op.Cit. 
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4) Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar 

mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

kekurangan dari pendekatan ini adalah sulitnya membuat permasalahan 

yang langsung dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, untuk 

meminimalisir ketidakpahaman dan mempermudah peserta didik dalam 

menuangkan idenya, maka topik yang disampaikan harus sesuai dengan 

pengetahuan peserta didik.  

Menurut Nurlita, kekurangan dari pendekatan open ended ini yaitu 

bahasa yang digunakan dalam butir soal masih ada yang kurang komunikatif 

sehingga tidak mudah dipahami oleh peserta didik dan cakupan materi 

terlalu kecil sehingga tidak mewakili seluruh isi materi.12 Oleh karena itu, 

bahasa yang tidak tepat akan menyulitkan peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahannya, kurangnya kepercayaan diri peserta didik 

dalam memecahkan permasalahan, dan cakupan materi yang sedikit 

menyulitkan peserta didik dalam mencari solusi penyelesaian masalah. 

Antisipasi dari permasalahan ini yaitu pendidik seharusnya menggunakan 

bahasa yang sederhana baik dalam penyampaian materi atau soal, dan 

memberi cakupan materi yang luas sehingga memudahkan peserta didik  

dalam menyelesaikan masalah yan diberikan. 

                                                           
12

 Maya Nurlita, “Pengembangan Soal Terbuka (Open-Ended Problem) pada Mata 

Pelajaran Matematika SMP Kelas VIII,” Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika 10, no. 1 (11 

Juni 2015): 45. 
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4. Modul Bernuansa Keislaman 

Modul bernuansa keislaman berarti suatu bahan ajar yang dalam setiap 

pemberian materinya, ayat Al Qur‟an yang selalu menjadi nuasa keislaman 

dalam proses pembelajarannya. Penerapan konsep pembelajaran bernuansa 

keislaman akan menambah pengetahuan peserta didik dalam pemahaman 

agama. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan bersumber kepada Al Qur‟an dan 

Hadits kemudian dikaitkan dengan materi yang diajarkan pendidik, sehingga 

diharapkan peserta didik dapat mengintegrasikan ilmu kedalam kehidupan 

nyata dan menyadari kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayat Al Qur‟an yang 

disampaikan.13 

 

5. Materi Matematika Bernuansa Keislaman 

Secara bahasa (lughawi), kata “matematika” berasal dari bahasa Yunani 

yaitu “mathema” atau juga “mathematikos” yang artinya hal-hal yang 

dipelajari. Bagi orang Yunani, matematika tidak hanya meliputi pengetahuan 

mengenai angka dan ruang, tetapi juga mengenai musik dan ilmu falak 

(astronomi). Nasoetion menyatakan bahwa matematika berasal dari bahasa 

Yunani “mathein” atau “manthenein” yang artinya “mempelajari”. Orang 

Belanda, menyebut matematika dengan wiskunde, yang artinya ilmu pasti. 

Sedangkan orang Arab, menyebut matematika dengan „ilmu al hisab’, artinya 

                                                           
13

 Nur Thahirah Umajjah Irha, “Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Bernuansa 

Pendidikan Islam Di SMA Islam Al Azhar 12 Makassar,” Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah 

1, no. 1 (2018): 79. 
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ilmu berhitung. Di Indonesia, matematika disebut dengan ilmu pasti dan ilmu 

hitung.14 

Matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap 

masalah yang dihadapi manusia seperti suatu cara menggunakan informasi, 

menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan 

pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan 

dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-

hubungan.15 Matematika adalah terstruktur dalam proses pembelajarannya, 

terorganisasi, dan berjenjang, artinya terdapat hubungan antara materi satu 

dengan yang lainnya. Hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika 

adalah dalam pemecahan masalah, itu sebagai jantungnya matematika.16 

Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi 

manusia. Kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan kita adalah 

berhadapan dengan masalah-masalah. Kita perlu mencari penyelesaiannya dan 

apabila kita gagal dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah kita 

harus mencoba menyelesaiakannya dengan cara lain dan harus berani 

menghadapi masalah untuk menyelesaikannya begitupun dalam pembelajaran 

matematika, jika mau mendapatkan hasil yang baik (kenikmatan), siswa harus 

                                                           
14

 Salafudin, “Pembelajaran Matematika Yang Bermuatan Nilai Islam,” Jurnal Penelitian 

12, no. 2 (2015): 226. 
15

 Hasratuddin, “Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Matematika,” Paradikma 6, 

no. 2 (2013): 132. 
16

 Rubhan Masykur, Nofrizal, dan Muhamad Syazali, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Dengan Macromedia Flash,” Al-Jabar  : Jurnal Pendidikan 

Matematika 8, no. 2 (2017): 178. 
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diberikan suatu masalah untuk diselesaikan. Masalah di sini bukan dibuat 

untuk menyengsarakan siswa tetapi melatih siswa agar berhasil dalam belajar.17 

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Insyirah ayat 5-8 yang 

berbunyi 

                                        

       

 

Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(5), 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(6), Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain(7), Dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap(8)”. 

 

Berikut ini adalah materi yang berorientasi nilai-nilai keislaman: 

1. Kalkulus 

Kalkulus adalah salah satu mata kuliah yang terdapat di perguruan tinggi 

dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang contohnya dalam bidang sains 

dan teknik. Kalkulus dipecah menjadi beberapa bagian yaitu kalkulus I, 

kalkulus II dan kalkulus peubah banyak. Sehingga mata kuliah kalkulus I 

menjadi prasyarat untuk mempelajari materi kalkulus jenjang selanjutnya yaitu 

kalkulus II begitupun selanjutnya.18 Kalkulus memuat perhitungan dengan 

konsep aljabar dan geometri. Begitupun dalam Al-Qur‟an terdapat ayat yang 

                                                           
17

 Mulin Nu‟man, “Pembelajaran Matematika Dalam Perspektif Al-Quran,” Jurnal 

Pendidikan Matematika 2, no. 1 (2016): 47. 
18

 Ana Rahmawati, “Analisis Kesalahan Mahasiswa Pendidikan Matematika Dalam 

Menyelesaikan Soal Pertidaksamaan Pada Mata Kuliah Kalkulus I,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 8, no. 1 (2017): 82. 
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menjelaskan tentang pembelajaran kalkulus yaitu dalam firman Allah Q.S Al 

Furqon ayat 2 yang berbunyi 

                                     

              

  

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 dijelaskan bahwa Allah menciptakan alam 

semesta dengan ukuran yang teratur dan sudah ditetapkan. Hal ini juga dapat 

dibuktikan menggunakan perhitungan dengan ilmu kalkulus. Sub materi yang 

terdapat dalam kalkulus yaitu sebagai berikut: 

a) Sistem Bilangan Real 

Barisan bilangan real pada matematika didefinisikan sebagai berikut: 

Sebuah barisan bilangan real (ℝ) adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan 

asli ℕ = {1,2,3, … } dengan range termuat pada himpunan ℝ.19 Dengan definisi 

tersebut jika kita ambil range merupakan himpunan manusia maka akan 

terbentuk suatu barisan manusia seperti barisan shaf dalam sholat. Hal ini juga 

sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Surah Ash Shaff ayat 4 yang berbunyi  

 

                                                           
19

 Deden Suparman, “Hitungan (Matematika) Dalam Perspektif Al-Quran,” Jurnal Istek 

7, no. 2 (2015): 12. 
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh”. 

 

b) Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak 

(1) Pertidaksamaan 

Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan 

bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku. Beberapa jenis 

interval/selang juga akan muncul yaitu berupa tanda yang yang terdapat dalam 

garis bilangan real. Pertidaksamaan juga termuat dalam Al-Qur‟an yaitu surah 

Ar Ra‟ad ayat 16 yang berbunyi 

                             

                            

                                    

            

 

Artinya : Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". 

Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-

pelindungmu dari selain Allah, Padahal mereka tidak menguasai 

kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka 

sendiri?".Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat 

melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; Apakah 

mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat 

menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa 

menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta 

segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha 

Perkasa". 
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(2) Nilai Mutlak  

Nilai mutlak suatu bilangan adalah panjang atau jarak bilangan tersebut 

dari bilangan 0. Jadi, nilai mutlak 5 adalah 5, nilai mutlak -5 adalah 5, nilai 

mutlak -7 adalah 7, nilai mutlak 0 adalah 0, dan seterusnya. Penyelesaian nilai 

mutlak suatu bilangan juga telah ditentukan menurut sifat-sifat nilai mutlak. 

Jadi, walaupun nilai di dalam tanda mutlak bernilai negatif hasilnya akan tetap 

positif. Hal ini juga bersangkutan dengan kemutlakan Allah SWT dalam firman 

Allah surah Al Isra ayat 9 yang berbunyi  

                                

         

 

Artinya : “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 

yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang 

Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada 

pahala yang besar”. 

 

Ayat di atas menjelaskan kemutlakan Allah bahwa Al-Qur‟an adalah 

petunjuk jalan yang lurus yang memberikan dampak positif  bagi orang-orang 

mukmin. Begitupun dengan nilai mutlak dalam pembelajaran matematika yang 

hasilnya selalu positif. 

c) Sistem Koordinat Rectanguler 

Sistem koordinat berkaitan dengan bidang kartesius dimana di dalamnya 

terdapat sumbu   dan sumbu  . Konsep kartesius ini juga terdapat dalam istilah 

“Hablum Minallah Wa Hablum Minannas”, dimana kita harus menjaga 
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hubungan dengan Allah (Hablum Minallah) sebagai pencipta kita, yang dapat 

dideskripsikan dengan garis vertikal seperti halnya sumbu (koordinat)  , dan 

kita harus menjaga hubungan sesama manusia (Hablum Minannas) sebagai 

tempat kita bersosialisasi yang dapat dideskripsikan dengan garis horizontal 

sumbu (koordinat)  . 

d) Grafik Persamaan  

Grafik suatu persamaan dalam   dan   terdiri atas titik-titik di bidang 

yang koordinat-koordinat (     yang memenuhi persamaan, yaknii membuat 

suatu identitas yang benar.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan argumentasi sementara yang dihipotesiskan 

dari berbagai macam masalah yang timbul. Seperti halnya permasalahan yang 

ditemukan dari beberapa kampus seperti Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Universitas Teknokrat dan Universitas Lampung yaitu mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika baik konsep maupun 

perhitungan, modul yang digunakan belum menggunakan pendekatan open ended, 

serta belum ada modul yang mencantumkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

berhubungan dengan materi matematika dan dosen belum banyak menggunakan 

metode yang menarik dalam pembelajaran. Akibatnya mahasiswa kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk 

mengembangkan produk berupa modul bernuansa keislaman dengan pendekatan 

open ended yang dapat menarik minat mahasiswa untuk lebih berfikir kritis dan 

kreatif dalam memahami dan mempelajari matematika yang ada di kampus agar 

mahasiswa tidak menganggap mata pelajaran matematika membosankan, sulit dan 

menjadikan mata pelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang 

tidak disukai. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir untuk memperoleh jawaban 

sementara atas permasalahan yang akan diteliti. Berikut alur kerangka pikir 

pengembangan modul dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Modul Kalkulus Bernuansa 

Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

Penyebaran Angket Terkait Pembelajaran Kalkulus 

p 

 

 

Terkait Pembelajaran Kalkulus 

Permasalahan yang didapat: 

 Mahasiswa terlalu sulit memahami isi bahan ajar dikarenakan 

bahasa yang terlalu sulit dimengerti. 

 Modul yang digunakan belum menggunakan pendekatan 

open ended 

 Belum ada modul yang materinya berkaitan dengan ayat-ayat 

Al-Qur‟an 

 

Mengembangkan produk 
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Setelah modul selesai dibuat atau dikembangkan selanjutnya uji validasi 

oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi agama Islam, ahli materi dan ahli media 

untuk melihat kelayakan dan dapat melihat kekurangan modul yang 

dikembangkan. Modul dengan kriteria belum layak tersebut kemudian diperbaiki 

sesuai saran yang diberikan untuk menghasilkan kriteria produk yang layak 

digunakan. Selanjutnya diuji cobakan. Apabila dalam uji coba tersebut 

mengatakan modul menarik digunakan, maka dapat dikatakan bahwa modul telah 

selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir yang berupa modul 

kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) yang berupa pengembangan modul dengan 

subjeknya adalah mahasiswa Universitas Teknokrat, Universitas Lampung, dan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian bermaksud untuk 

mengembangkan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended. 

 

B. Metode Penelitian  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model 4D. Menurut 

Thiagarajan, model 4 D merupakan model yang terdiri dari Define, Design, 

Development dan Dissemination. Hal ini dapat ditunjukan pada Gambar 3.1 di 

bawah ini 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Menurut 

Thiagarajan1 

 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

(Bandung: Alfabeta, 2016): 38. 

 

 

  
deDESIGN DEFINE DEVELOPMENT DISSEMINATION 
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C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

Pengembangan produk dalam penelitian ini hanya sampai menghasilkan 

produk modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended.  

1. Tahap Pendefinisian (define) 

Tahap pendefinisian (define), berisi kegiatan untuk menetapkan produk 

apa yang akan dikembangkan, beserta spesifikasinya.  

a. Analisis Awal Akhir 

Analisis awal akhir bertujuan untuk memunculkan masalah 

mendasar yang diperlukan dalam pengembangan modul.2 Proses diawali 

dengan penggalian data menggunakan penyebaran angket di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Teknokrat dan 

Universitas Lampung. 

b. Analisis Mahasiswa 

Analisis mahasiswa dilakukan dengan tujuan agar modul yang 

dihasilkan sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan pembelajaran 

dapat berlangsung sesuai dengan capaian hasil pembelajaran yang 

diharapkan.3  

 
                                                           

2
 Wahyu Hartono dan Muchamad Subali Noto, “Pengembangan Modul Berbasis 

Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Matematis pada Perkuliahan Kalkulus 

Integral,” JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) 1, no. 2 (2017): 326. 
3
 Azmi Asra, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Dasar I Model 

Pembelajaran Project Based Learning di Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pasir Pengaraian,” 

Edu Research 4, no. 2 (2016): 76. 
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c. Analisis Tugas 

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama 

yang akan diajarkan dan menyusun secara sistematis topik-topik yang 

relevan yang akan diajarkan berdasarkan analisis awal akhir.4 

d. Analisis Konsep 

Menganalisis konsep penyajian berdasarkan materi yang yang 

digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran. Analisis ini bertujuan untuk 

mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pelajaran.5 

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran 

Spesifikasi tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk mengkorvensi 

tujuan dari analisis tugas dan analisis konsep. Perincian tujuan 

pembelajaran ini merupakan dasar dalam penyusunan rancangan bahan 

ajar.6 

2. Tahap Perancangan (design) 

Tahap perancangan (design), berisi kegiatan untuk membuat rancangan 

terhadap produk yang telah ditetapkan.  

 

 

                                                           
4
 Rina Dwi Setyowati, Irkham Ulil Albab, dan Ahmad Natsir Tsalatsa, “Pengembangan 

Bahan Ajar dengan Scientific Approach melalui Mobile Learning System Mata Kuliah Aljabar,” 

AKSIOMA 5, no. 2 (2014): 54. 
5
 Thiagarajan, Instructional Development for Training Teacher of Exceptional Children: 

A Sourcebook (Bloomington: Indiana University, 1974): 6. 
6
 Jasmaniah, Fachrurazi, dan Ety Mukhlesi Yeni, “Bahan Ajar Problem Solving Berbasis 

Open-Ended pada Pembelajaran Matematika untuk Mengembangkan Kemampuan Penalaran 

Mahasiswa PGSD,” Jurnal Penelitian Pendidikan 15, no. 3 (2015): 7. 
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a. Pemilihan Media 

Pemilihan media disesuaikan dengan hasil define yaitu pada tahap 

pertama. Media yang digunakan berupa modul sebagai media belajar. 

Pemilihan media merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran 

karena media yang tepat akan membantu kelancaran dan keberhasilan 

mahasiswa. Oleh karena itu, pemilihan media akan mempengaruhi format 

pembelajaran yang akan dikembangkan. 

b. Pemilihan Format 

Pemilihan format bertujuan untuk memilih format yang sesuai 

dengan modul yang diinginkan yaitu format untuk mendesain isi, 

pemilihan strategi pembelajaran dan sumber belajar yang akan 

dikembangkan.7 Pengembangan modul dalam penelitian ini akan 

menggunakan format modul yang bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. Isi modul akan mengacu pada hasil tahap 

pendefinisian (define). 

c. Desain Awal 

Kegiatan ini merupakan penulisan bahan pembelajaran yang 

berupa modul kalkulus dengan pendekatan open ended. Langkah-langkah 

penulisan modul akan disesuaikan dengan langkah-langkah open ended. 

 

 

                                                           
7
 Setyowati, Albab, dan Tsalatsa, Op.Cit; 55.  



37 
 

3. Tahap Pengembangan (development) 

Tahap pengembangan (development), berisi kegiatan membuat 

rancangan menjadi produk dan menguji validitas produk secara berulang-

ulang sampai dihasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

Adapun uji validitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli 

Hasil tahap design modul kalkulus dengan pendekatan open ended 

bernuansa keislaman divalidasi oleh validator ahli dan mendapatkan 

saran perbaikan. Selanjutnya modul direvisi sesuai yang telah disarankan 

oleh validator sehingga menghasilkan sebuah produk yang terevisi. 

Validator ahli yang akan menguji modul ini yaitu sebanyak dua orang 

validator ahli materi, dua orang validator ahli materi agama Islam dan 

satu orang validator ahli media. 

b. Uji Coba Produk 

Modul yang telah terevisi atas saran validator akan diujikan kepada 

mahasiswa. Uji coba produk ini menggunkan uji lapangan awal atau uji 

terbatas (preliminary field testing). Teknik pengambilan sampel ini 

menggunakan teknik nonprobability sampling  yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.8 Penentuan sampel 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2016): 122. 
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juga menggunakan sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.9 Berdasarkan teknik penentuan sampel 

tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 

mahasiswa yang sedang atau sudah mendapatkan mata kuliah kalkulus. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran dan respon mahasiswa  

akan diperoleh bagian modul yang harus direvisi. Kemudian modul akan 

direvisi sesuai yang disarankan dan menghasilkan produk terevisi. 

4. Tahap Penyebaran (dissemination) 

Tahap penyebaran (dissemination), berisi kegiatan menyebarluaskan 

produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan orang lain. Tahap penyebaran 

dilakukan setelah modul yang dikembangkan sudah dinyatakan valid dan 

menarik.  

D. Jenis data  

1. Data kuantitatif  

Data kuantitatif penelitian ini didapat dari skor penilaian validator 

dan penilaian respon mahasiswa. 

2. Data kualitatif  

Data kualitatif ini didapat dari kritikan dan saran validator 

terhadap produk yang dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan uji 

coba produk. 

  

                                                           
9
 Ibid: 124. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam pengembangan  modul ini menggunakan 

kuesioner (angket) yang berisi penilaian bahan ajar yang digunakan. Angket 

dalam bentuk kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan 

harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.10 Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu angket pra penelitian, angket validasi dan 

angket respon mahasiswa.  

 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat ukur pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengevaluasi suatu produk yaitu dapat berupa tes, kuesioner dan pedoman 

wawancara.11 Sehingga dapat disusun intrumen sebagai berikut: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan  

Instrumen berupa kuesioner (angket) kepada mahasiswa yang disusun 

untuk mengetahui modul seperti apa yang dibutuhkan mahasiswa dan 

berfungsi untuk memberi saran dalam pengembangan modul bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended. 

 

 

                                                           
10

 Fiska Komala Sari, Farida Farida, dan Muhamad Syazali, “Pengembangan Media 

Pembelajaran (Modul) berbantuan Geogebra Pokok Bahasan Turunan,” Al-Jabar: Jurnal 

Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 137. 
11

 Sugiyono, Op.Cit: 156. 
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2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen Validasi Ahli Materi 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kelayakan isi, dan 

kesesuaian modul, serta berfungsi untuk memberi saran dalam 

pengembangan modul. 

b. Instrumen Validasi Ahli Materi Agama Islam 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terhadap kelengkapan 

materi keislaman, kebenaran kandungan-kandungan Al Qur’an dan 

tafsir, sistematika isi materi agama Islam. 

c. Instrumen Validasi Ahli Media 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kegrafikan, 

kebahasaan dan penyajian modul yang dikembangkan.  

3. Instrumen Uji Coba Produk 

Uji coba produk ini akan menghasilkan menarik atau tidaknya modul 

yang dikembangkan. Uji ini akan menggunakan instrumen yang berupa 

angket penilaian dari modul kalkulus bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended untuk mengetahui daya tarik mahasiswa. 
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G. Teknis Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang 

menunjukkan hasil pengembangan modul kalkulus bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban dengan 

skor yang berbeda-beda sehingga bisa dicari dengan rumus yaitu: 

 ̅  
∑   ̅
 
   

 
 

Keterangan 

 ̅ = rata-rata hasil penilaian dari para validator 

  ̅= rata-rata skor hasil penilaian validator ke-   

  = banyaknya validator 

Dengan  

  ̅  
           

             
    

 

a. Analisis Data Validasi Ahli 

Validator ahli akan menggunakan angket dengan beberapa pertanyaan 

untuk analisis data. Angket dalam validasi modul akan diberikan 4 pilihan 

jawaban sesuai dengan pertanyaan dan masing-masing jawaban memiliki skor 

yang berbeda yaitu sebagai berikut: 

a) Nilai 4 menunjukan makna yaitu Sangat Banyak, Sangat sering, Sangat 

Setuju atau sebagainya. 
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b) Nilai 3 menunjukan makna yaitu Banyak, Sering, Kurang Setuju atau 

sebagainya. 

c) Nilai 2 menunjukan makna yaitu Sedikit, Jarang, Kurang Setuju atau 

sebagainya. 

d) Nilai 1 menunjukan makna yaitu Sangat Sedikit, Sangat Jarang atau 

sebagainya.12 

Berikut ini adalah Tabel 3.1 untuk skor penilaian untuk tiap jawaban. 

Tabel 3.1 Skor Penilaian Validasi Ahli (dimodifikasi)
13

 

Skor Pilihan Jawaban Kelayakan 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang Baik 

1 Sangat Kurang Baik 

 

Berdasarkan skor yang telah diberikan oleh ahli materi, ahli materi 

agama Islam dan ahli media akan dicari rata-ratanya dan dikonversikan untuk 

menentukan kelayakan modul kalkulus bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. Pada Tabel 3.2 akan ditunjukan kriteria kelayakan 

analisis rata-rata. 

 

 

 

                                                           
12

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

Cipta, 2013): 286. 
13

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013): 

15. 
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       Tabel 3.2 Kriteria Validasi (dimodifikasi)14 

Skor Kualitas 
Kriteria 

Kelayakan 
Keterangan 

      ̅       

      ̅       

      ̅       

      ̅       

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

Tidak Revisi 

Revisi sebagian 

Revisi sebagian & pengkajian ulang materi 

Revisi Total 

 

 

b. Analisis Data Uji Coba Produk 

Analisis data uji coba produk akan diujikan dengan menggunakan 

angket yang memiliki empat pilihan jawaban dengan skor yang berbeda 

sesuai konten pertanyaan kepada mahasiswa. Berikut ini adalah Tabel 3.3 

skor penilaian dari tiap pilihan jawaban.  

              Tabel 3.3 Skor Penilaian Uji Coba (dimodifikasi)
15

 

Skor Pilihan Jawaban Kemenarikan 

4 Sangat menarik 

3 Menarik 

2 Kurang Menarik 

1 Sangat Kurang Menarik 

 

Setelah pemberian skor penilaian maka akan dicari rata-ratanya dan 

dikonversikan ke pertanyaan untuk menentukan kemenarikan dari produk 

yang dikembangkan. Berikut adalah Tabel 3.4 kriteria untuk uji kemenarikan. 

 

                                                           
14

 Rizki Wahyu Yunian Putra dkk., “Pengembangan Desain Didaktis Bahan Ajar Materi 

Pemfaktoran Bentuk Aljabar pada Pembelajaran Matematika SMP,” NUMERICAL: Jurnal 

Matematika dan Pendidikan Matematika (2017): 199. 
15

 Riduwan,Op.Cit. 
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Tabel 3.4 Kriteria Uji Kemenarikan (dimodifikasi)
16

 

Skor Kualitas Kriteria Kemenarikan 

      ̅       Sangat Menarik 

      ̅       Menarik 

      ̅       Kurang Menarik 

      ̅       Tidak Menarik 

 

 

                                                           
16

 Ibid. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Hasil pengembangan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menghasilkan 

Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan menurut Thiagarajan yaitu dengan model 4D 

yang terdiri dari 4 tahap. Data hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

a. Analisis Awal Akhir 

Proses diawali dengan penggalian data menggunakan penyebaran angket di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Teknokrat dan 

Universitas Lampung. Penyebaran angket ini ditujukan kepada 40 mahasiswa 

yang sedang atau telah memperoleh mata kuliah kalkulus. Adapun data yang 

diperoleh dari hasil beberapa pertanyaan yang disajikan adalah sebagai berikut:  
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Berikut ini adalah diagram hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 1 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.1  Diagram hasil tanggapan mahasiswa terkait bahan ajar khusus 

yang sudah digunakan dalam pembelajaran kalkulus 
 

Diagram di atas menunjukkan hasil tanggapan mahasiswa terkait bahan 

ajar khusus yang sudah digunakan dalam pembelajaran kalkulus melalui 

pertanyaan “Apakah dosen sudah menggunakan bahan ajar khusus untuk 

membelajarkan konsep tersebut (misalnya modul, alat peraga,dan lain-lain)?” 

dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Respon yang didapat dari seluruh 

jawaban mahasiswa yaitu 14 mahasiswa dengan persentase 35% menjawab “ya” 

dan 26 mahasiswa dengan persentase 65% menjawab “tidak”. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang digunakan masih berupa buku 

35% 

65% 

Apakah dosen sudah menggunakan bahan ajar 

khusus untuk membelajarkan konsep tersebut 

(misalnya modul, alat peraga,dan lain-lain)? 

Ya

Tidak

Sumber: Hasil Rekap Angket 
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cetak dan kurangnya bahan ajar seperti modul dan LKS dalam pembelajaran 

kalkulus.  

Berikut ini adalah diagram hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 2 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram hasil tanggapan mahasiswa terkait kesulitan dalam 

memahami materi melalui bahan ajar dan metode yang diterapkan 

 

Diagram di atas menunjukkan hasil tanggapan mahasiswa terkait kesulitan 

dalam memahami materi melalui bahan ajar dan metode yang diterapkan melalui 

pertanyaan “Apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami materi melalui 

bahan ajar tersebut dan metode yang diterapkan?” dengan pilihan jawaban 

“ya”dan “tidak”. Respon yang didapat dari seluruh jawaban mahasiswa yaitu 24 

mahasiswa dengan persentase 60% menjawab “ya” dan 16 mahasiswa dengan 

persentase 40% menjawab “tidak”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

60% 

40% 

Apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami 

materi melalui bahan ajar tersebut dan metode yang 

diterapkan? 

Ya

Tidak

Sumber: Hasil Rekap Angket 
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bahwa rata-rata mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 

melalui bahan ajar dan metode yang diterapkan.  

Berikut ini adalah diagram hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 3 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.3 Diagram hasil tanggapan mahasiswa terkait kendala lain selama 

mengikuti perkuliahan dalam memahami materi mata kuliah Kalkulus 1 

 

Diagram di atas menunjukkan hasil tanggapan mahasiswa terkait kendala 

lain selama mengikuti perkuliahan dalam memahami materi mata kuliah 

Kalkulus 1 melalui pertanyaan “Apakah ada kendala lain yang di dapat selama 

mengikuti perkuliahan dalam memahami materi mata kuliah Kalkulus 1 

(misalnya karena kelengkapan materinya, teknik penjelasan, formatnya, dan lain-

lain)?” dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Respon yang didapat dari 

seluruh jawaban mahasiswa yaitu 22 mahasiswa dengan persentase 55% 

55% 

45% 

Apakah ada kendala lain yang di dapat selama 

mengikuti perkuliahan dalam memahami materi mata 

kuliah Kalkulus 1 (misalnya karena kelengkapan 

materinya, teknik penjelasan, formatnya, dan lain-

lain)? 

Ya

Tidak

Sumber: Hasil Rekap Angket 
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menjawab “ya” dan 18 mahasiswa dengan persentase 45% menjawab “tidak”. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam 

pembelajaran kalkulus seperti bahan ajar menggunakan bahasa yang terlalu 

tinggi dan penyajian materi yang sulit dipahami.  

Berikut ini adalah diagram hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 4 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

 

Gambar 4.4 Diagram hasil tanggapan mahasiswa terkait kemenarikan bahan 

ajar saat ini dan memuat langkah-langkah kerja yang harus dikerjakan 

mahasiswa 
 

Diagram di atas menunjukkan hasil tanggapan mahasiswa terkait 

kemenarikan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran kalkulus saat ini 

melalui pertanyaan “Apakah buku yang digunakan saat ini menarik dan memuat 

langkah-langkah kerja yang harus dikerjakan mahasiswa serta tugas-tugas yang 

harus dikerjakan?” dengan pilihan jawaban ”ya” dan “tidak”. Respon yang 

didapat dari seluruh jawaban mahasiswa yaitu 14 mahasiswa dengan persentase 

35% 

65% 

Apakah buku yang digunakan saat ini menarik dan 

memuat langkah-langkah kerja yang harus dikerjakan 

mahasiswa serta tugas-tugas yang harus dikerjakan ?  

Ya

Tidak

Sumber: Hasil Rekap Angket 
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35% menjawab “ya” dan 26 mahasiswa dengan persentase 65% menjawab 

“tidak”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketertarikan 

mahasiswa terhadap bahan ajar yang digunakan saat ini masih kurang dan belum 

memuat langkah-langkah kerja yang harus dikerjakan mahasiswa secara detail. 

Berikut ini adalah diagram hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 5 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

Gambar 4. 5 Diagram hasil tanggapan mahasiswa terkait buku yang memuat 

kutipan ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan materi atau kegiatan 

pembelajaran yang mengaitkan materi dengan ayat-ayat Al-Qur’an serta 

bernuansa nilai-nilai agama Islam  

 

Diagram di atas menunjukkan hasil tanggapan mahasiswa terkait buku 

yang memuat kutipan ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan materi atau 

kegiatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan ayat-ayat Al-Qur’an serta 

bernuansa keislaman melalui pertanyaan “Apakah dalam buku memuat kutipan 

15% 

85% 

Apakah dalam buku memuat kutipan ayat-ayat Al-

Qur’an yang berhubungan dengan setiap materi atau 

kegiatan pembelajaran dosen mengaitkan materi 

dengan ayat-ayat Al-Qur’an serta bernuansa nilai-nilai 

agama Islam?  

Ya

Tidak

Sumber: Hasil Rekap Angket 
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ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan setiap materi atau kegiatan 

pembelajaran dosen mengaitkan materi dengan ayat-ayat Al-Qur’an serta 

bernuansa nilai-nilai agama Islam?” dengan pilihan jawaban “ya” dan ”tidak”. 

Respon yang didapat dari seluruh jawaban mahasiswa yaitu 6 mahasiswa dengan 

persentase 15% menjawab “ya” dan 34 mahasiswa dengan persentase 85% 

menjawab “tidak”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar yang digunakan belum mencantumkan ayat-ayat Al Qur’an tetapi sudah ada 

Dosen yang secara langsung dalam kegiatan pembelajaran mengaitkan materi 

dengan nilai-nilai agama Islam. 

Berdasarkan hasil angket studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

didapatkan permasalahan bahwa bahan ajar yang digunakan berupa buku cetak 

menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, penyajian materi yang susah dipahami 

dan masih kurangnya bahan ajar seperti modul dan LKS yang menarik untuk 

memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran. Dosen belum banyak menerapkan 

metode pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang 

digunakan belum mencantumkan ayat-ayat Al Quran yang berhubungan dengan 

materi sebagai informasi untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan bahan 

ajar belum menggunakan pendekatan open ended. Belum ada bahan ajar berupa 

modul yang memuat langkah-langkah penjelasan secara detail terkait materi dan 

contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan nyata mengaitkannya dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an dan bernuansa keislaman. Berdasarkan analisis ini, maka 
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pengembangan modul merupakan hal yang diperlukan agar proses pembelajaran 

lebih efektif dan menarik. 

b. Analisis Mahasiswa 

Setelah proses penyebaran angket, maka tahap selanjutnya yaitu  analisis 

mahasiswa. Analisis mahasiswa ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

mahasiswa terhadap produk yang dikembangkan. Berdasarkan hasil angket pada 

butir 2 dan 3 diperoleh bahwa mahasiswa kesulitan dalam memahami bahan ajar 

yang digunakan dan dosen yang terlalu cepat menjelaskan materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan pada butir 6 dengan pertanyaan “Jika 

ada buku baru untuk mata kuliah Kalkulus 1, buku seperti apa yang anda 

inginkan?” diperoleh tanggapan mahasiswa yang menginginkan bahan ajar 

dengan bahasa yang mudah dipahami disertai langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal, memiliki banyak contoh dan latihan soal, desain menarik 

dengan ukuran buku yang tidak terlalu besar, memuat kunci jawaban dari latihan 

soal, dan terdapat ayat-ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan. 
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 Berikut ini adalah beberapa hasil tanggapan mahasiswa dari pertanyaan 

butir 6 angket analisis kebutuhan mahasiswa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil tanggapan mahasiswa terkait bahan ajar yang akan 

dikembangkan 

 

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian 

utama yang akan diajarkan dan menyusun secara sistematis topik-topik yang 

relevan. Materi yang disajikan adalah bilangan real, logika dan pengukur 

(quantifier); pertidaksamaan dan nilai mutlak; sistem koordinat rectanguler dan 

grafik persamaan.  
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d. Analisis Konsep 

Hasil analisis konsep untuk mata kuliah kalkulus ini yaitu mencari sumber,  

referensi atau buku yang berkaitan dengan kalkulus pada materi sistem bilangan 

real seperti buku kalkulus yang ditulis oleh Koko Martono dan Nanang Supriadi, 

kalkulus edisi kesembilan jilid 1 oleh Dale Varberg, Edwin J. Purcell dan Steven 

E. Rigdon, matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer oleh Jong Jek 

Siang, dan matematika kelompok teknologi, kesehatan, dan pertanian untuk 

SMK kelas X oleh Dini Afriyanti. 

e. Spesifikasi Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dalam pengembangan modul ini mengacu pada 

kurikulum perguruan tinggi. Adapun penjelasan tujuan pembelajaran secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Capaian Pembelajaran dan Indikator Pencapaian 

Capaian Pembelajaran Indikator 

Mampu menyelesaikan operasi 

sistem bilangan real 

Menyelesaikan operasi sistem 

bilangan real 

Mampu menyelesaikan soal logika 

dan pengukur 

Menyelesaikan soal logika dan 

pengukur 

Mampu menyelesaikan sistem 

pertidaksamaan dan nilai mutlak 

Menyelesaikan sistem 

pertidaksamaan dan nilai mutlak 

Mampu menggambarkan titik 

koordinat dalam bidang kartesius  

Menggambarkan titik koordinat 

dalam bidang kartesius 

Mampu menggambarkan grafik 

persamaan dari suatu fungsi 

Menggambarkan grafik persamaan 

dari suatu fungsi 
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2. Tahap Perancangan (Design) 

a. Pemilihan Media 

Media yang digunakan dalam pengembangan modul ini adalah media 

cetak yang dirancang dengan menggunakan Microsoft Word 2007, Corel 

Draw X7 untuk pembuatan cover, dan Geogebra dalam pembuatan grafik. 

b. Pemilihan Format 

Format yang digunakan dalam pengembangan modul ini adalah modul 

dengan pendekatan open ended dan bernuansa keislaman. Pendekatan open 

ended dalam modul terletak pada prosesnya yang terbuka yaitu terdapat 

masalah yang memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Langkah-

langkah pendekatan ini meliputi orientasi, pembekalan materi, penyajian dan 

pengerjaan soal, presentasi dan kesimpulan. Modul yang bernuansa 

keislaman ditimbulkan dengan memberi unsur keislaman di dalam modul 

seperti memberi ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan materi, 

tampilan modul dengan border bernuansa Islam, kata-kata motivasi, 

informasi tentang Islam dan tokoh-tokoh matematika Islam. 

c. Desain Awal 

Modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended ini menggunakan ukuran kertas B5; skala 

spasi 1,5; jenis huruf Cambria, Arial, Franklin Gothic Heavy, Lucida 

Handwriting, dan Century751 SeBd BT; ukuran font bervariasi dari 9-
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36 pt, serta ayat-ayat al-Qur’an dimasukkan melalui program Add-Ins yang 

tersedia. 

Adapun desain produk pengembangan modul terdiri dari cover depan 

dan belakang, halaman tim pengembang modul, kata pengantar, daftar isi, 

petunjuk penggunaan modul, peta konsep, serta kegiatan pembelajaran. 

Modul ini juga terdiri dari pendahuluan yang memuat sejarah kalkulus serta 

tokoh-tokoh pengembang kalkulus, dan berisi kegiatan pembelajaran dengan 

soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  

Berikut ini tampilan rancangan awal modul kalkulus bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended.  

 

       

Gambar 4.7  Desain cover depan dan cover belakang 
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Gambar 4.8  Desain halaman tim pengembang modul, kata pengantar, dan daftar isi, 

dan daftar pustaka 
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Gambar 4.9 Petunjuk penggunaan modul, peta konsep, dan kegiatan pembelajaran 
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Gambar 4.10 Desain sejarah kalkulus dan kegiatan pembelajaran 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Validasi Ahli 

Modul kalkulus pada materi sitem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended yang telah selesai didesain, selanjutnya 

divalidasi tahap awal oleh 5 validator, yaitu 2 validator ahli materi, 2 validator 

ahli materi agama Islam, dan 1 validator ahli media. Instrumen validasi 

menggunakan skala Likert. Adapun hasil validasi ahli yaitu sebagai berikut: 

1) Hasil Validasi Ahli Materi  

Validasi ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

kebenaran materi dan sistematika materi. Hasil data validasi materi tahap 1 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 9 9 

  ̅ 3 3 

 ̅ 3 

Kriteria Cukup Valid 

2 
Ketepatan 

Cakupan 

∑ Skor 7 6 

  ̅ 3,5 3 

 ̅ 3,25 

Kriteria Cukup Valid 

3 Open Ended 

∑ Skor 24 19 

  ̅ 3,42 2,71 

 ̅ 3,06 

Kriteria Cukup Valid 
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

4 Bahasa 

∑ Skor 14 15 

  ̅ 2,8 3 

 ̅ 2,9 

Kriteria Cukup Valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian validasi ahli materi modul kalkulus 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 5 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi pada Tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3 

dengan kriteria “cukup valid”, aspek ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,25 dengan kriteria “cukup valid”, Aspek open ended diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,06 dengan kriteria “cukup valid” dan aspek bahasa diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 2,9 dengan kriteria “cukup valid”. Berdasarkan kriteria 

dari keempat aspek yang cukup valid maka perlu dilakukan revisi sebagian. 

Adapun saran untuk perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Aspek Saran/Masukan untuk Perbaikan Hasil Perbaikan 

1. Kualitas Isi - Tambahkan petunjuk 

pengerjaan dalam masalah 

yang diberikan 

 

 

 

- Petunjuk 

pengerjaan sudah 

ditambahkan 
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Tabel 4.3 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Aspek Saran/Masukan untuk Perbaikan Hasil Perbaikan 

2. Ketepatan 

Cakupan 

- Tambahkan sumber pada 

informasi tokoh 

- Sumber pada 

informasi tokoh 

sudah 

ditambahkan  

3. Open Ended - Perjelas pendekatan open 

ended yang dimaksud 

 

- Perbaiki beberapa konten 

yang salah dalam penulisan 

materi 

- Perbaiki nama soal-soal 

latihan 

- Pendekatan open 

ended telah 

dijelaskan 

- Materi telah 

diperbaiki 

 

- Soal-soal latihan 

sudah diperbaiki 

4. Bahasa  - Perbaiki penulisan simbol 

matematika 

 

- Gunakan bahasa yang 

komunikatif  

 

 

- Penulisan simbol 

dalam 

matematika 

sudah diperbaiki 

- Bahasa yang 

digunakan sudah 

komunikatif  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat beberapa saran/masukan dari 

validator ahli materi untuk perbaikan modul.   
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Tindak lanjut dari perbaikan menurut saran/masukan dari ahli materi 

disajikan dalam Gambar 4.11 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.11 Perbaikan pada Petunjuk Pengerjaan 

Berdasarkan Gambar 4.11 dilakukan perbaikan pada petunjuk pengerjaan 

dalam masalah yang diberikan atas saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah untuk memudahkan pembaca dalam 

pengerjaan masalah. 

  

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.12 Pemberian Sumber dari Informasi Tokoh 
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Berdasarkan Gambar 4.12 validator ahli  materi memberikan saran untuk 

menambahkan sumber pada informasi tokoh. Pemberian sumber dilakukan 

untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.13 Perbaikan pada Pendekatan Open Ended 

 

Berdasarkan validasi ahli materi memberikan saran untuk memperjelas 

pendekatan open ended yang dimaksud dalam modul. Gambar 4.13 sesudah 

revisi menunjukkan penjelasan mengenai open ended yang dimaksudkan dalam 

modul. 
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Berikut ini adalah beberapa perbaikan penulisan yang kurang tepat dalam 

modul. 

  

 

 

 

 

  

  

  

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.14 Perbaikan Penulisan dalam Modul 

Berdasarkan Gambar 4.14 validator ahli materi menyarankan untuk 

melakukan perbaikan penulisan dalam modul diantaranya perbaikan pada 

penulisan simbol, materi, dan bahasa yang kurang komunikatif. Perbaikan ini 

dilakukan agar memudahkan pembaca dalam memahami materi dan tidak 

terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. 
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Setelah modul diperbaiki maka modul akan dinilai kembali oleh validator. 

Hasil data validasi materi tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 12 9 

  ̅ 4 3 

 ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

2 Ketepatan Cakupan 

∑ Skor 8 6 

  ̅ 4 3 

 ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

3 Open Ended 

∑ Skor 26 22 

  ̅ 3,71 3,14 

 ̅ 3,42 

Kriteria Valid 

4 Bahasa 

∑ Skor 19 15 

  ̅ 3,8 3 

 ̅ 3,4 

Kriteria Valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian validasi ahli materi modul kalkulus 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 7 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 2 pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteria 

“valid”, aspek ketepatan cakupan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan 

kriteria “valid”, aspek open ended diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,42 dengan 

kriteria “valid” dan aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4 dengan 



67 
 

kriteria “valid”. Terlihat dari penilaian keempat aspek sudah memiliki rata-rata 

dengan kriteria valid maka modul sudah tidak dilakukan revisi.  

2) Hasil Validasi Ahli Materi Agama Islam 

Validasi ahli agama Islam bertujuan untuk menguji kelengkapan materi 

agama Islam dan berbagai hal yang berkaitan dengan materi matematika yang 

bernuansa keislaman. Hasil data validasi materi agama Islam tahap 1 dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 11. 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi Agama Islam 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 27 25 

  ̅ 3,85 3,57 

 ̅ 3,71 

Kriteria Valid 

2 Bahasa 

∑ Skor 16 14 

  ̅ 4 3,5 

 ̅ 3,75 

Kriteria Valid 

3 
Penekanan-

penekanan Materi 

∑ Skor 8 5 

  ̅ 4 2,5 

 ̅ 3,25 

Kriteria Cukup Valid 

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi ahli materi agama Islam modul 

kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 

11 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi agama Islam pada 

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada aspek kualitas isi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,71 dengan kriteria “valid”, aspek bahasa diperoleh nilai rata-rata 
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sebesar 3,75 dengan kriteria “valid”, dan aspek penekanan-penekanan materi 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,25 dengan kriteria “cukup valid”. 

Berdasarkan Tabel 4.4 rata-rata pada aspek penekanan-penekanan materi masih 

cukup valid sehingga modul perlu dilakukan revisi sebagian. Adapun saran 

untuk perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.6  

Tabel 4.6 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi Agama Islam 

No Aspek Saran/Masukan untuk Perbaikan Hasil perbaikan 

1. Kualitas Isi - Perbanyak ayat-ayat Al-

Quran yang terkait dengan 

modul 

 

 

- Tambahkan informasi tokoh 

matematika islam 

 

- Tambahkan kata-kata  

motivasi  

- Ayat-ayat Al-

Quran yang terkait 

telah ditambahkan 

dalam modul 

- Informasi tokoh 

matematika islam 

sudah ditambahkan 

- Kata motivasi 

sudah ditambahkan 

2. Penekanan-

Penekanan 

Materi 

- Tambahkan border bernuansa 

keislaman  

 

 

- Penulisan simbol 

matematika sudah 

menggunakkan 

equation 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat beberapa saran/masukan dari 

validator ahli materi agama Islam untuk perbaikan modul.   
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Tindak lanjut dari perbaikan menurut saran/masukan dari ahli materi 

agama Islam disajikan dalam Gambar 4.15 sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.15 Penambahan Ayat-Ayat A-Quran 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi agama Islam, validator memberikan 

saran untuk menambahkan lebih banyak ayat-ayat Al-Quran yang terkait 
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dengan materi modul. Perbaikan ini dilakukan agar lebih menambah wawasan 

pembaca tentang hubungan matematika dengan islam. 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.16 Penambahan Informasi Tokoh 

 

Berdasarkan Gambar 4.16, perbaikan dilakukan untuk menambah 

informasi tokoh matematika Islam lebih banyak lagi agar memperjelas 

informasi tokoh yang digambarkan.  
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Perbaikan selanjutnya yaitu penambahan border bernuansa keislaman 

untuk memunculkan nuansa keislaman dalam modul. Berikut ini adalah hasil 

penambahan border bernuansa keislaman. 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.17 Penambahan Border Bernuansa Keislaman 

Setelah modul diperbaiki maka modul akan dinilai kembali oleh validator. 

Hasil data validasi materi tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Hasil Validasi Tahap 2 oleh Ahli Materi Agama Islam 

No Aspek Analisis 
Validator 

1 2 

1 Kualitas Isi 

∑ Skor 28 28 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

2 Bahasa 

∑ Skor 16 16 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

3 
Penekanan-

penekanan Materi 

∑ Skor 8 8 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

Sumber Data: Diolah dari hasil angket penilaian validasi ahli materi agama Islam modul 

kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 

13 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 2 oleh ahli materi agama Islam pada 

Tabel 4.7 diperoleh nilai rata-rata ketiga aspek sebesar 4 dengan kriteria 

“valid”, sehingga modul sudah tidak dilakukan revisi. 

3) Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media bertujuan untuk menilai penyajian modul kalkulus 

pada sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. 

Hasil data validasi media tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.8, sedangkan form 

dapat dilihat pada lampiran 17. 
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Tabel 4.8 Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator 

1 Ukuran Modul 

∑ Skor 7 

  ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

2 Desain Kulit Modul 

∑ Skor 19 

  ̅ 3,16 

Kriteria Cukup Valid 

3 Desain Isi Modul 

∑ Skor 40 

  ̅ 3,63 

Kriteria Valid 

Sumber Data: Diolah dari hasil angket penilaian validasi oleh ahli media modul kalkulus 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 17. 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli media pada Tabel 4.8 dapat 

dikatahui bahwa pada aspek ukuran modul diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 

dengan kriteria “valid”, aspek desain kulit modul diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,16 dengan kriteria “cukup valid” dan aspek desain isi modul 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63 dengan kriteria “valid”. Berdasarkan rata-

rata pada aspek desain kulit modul masih cukup valid maka perlu dilakukan 

revisi sebagian. Adapun saran untuk perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

No Aspek Saran/Masukan untuk Perbaikan Hasil perbaikan 

1. Desain 

Kulit 

Modul 

- Tampilan cover diperbaiki - Tampilan cover 

sudah diperbaiki 

2. Desain Isi 

Modul 

- Gunakan equation untuk 

menulis simbol-simbol 

matematika 

 

- Perbaiki tata tulis dalam 

modul  

- Penulisan simbol 

matematika sudah 

menggunakkan 

equation 

- Penulisan dalam 

modul sudah 

diperbaiki 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat beberapa saran/masukan dari 

validator ahli media untuk perbaikan modul. Tindak lanjut dari perbaikan 

menurut saran/masukan dari ahli media disajikan dalam Gambar 4.18 sebagai 

berikut: 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.18 Perbaikan Cover Modul 
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Berdasarkan Gambar 4.18 perbaikan dilakukan karena cover modul 

belum terlihat menarik, gambar belum mewakili isi dari materi dan belum 

bernunsa keislaman. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan agar lebih menarik 

perhatian pembaca. 

 

 

 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

 

Gambar 4.19 Perbaikan Tulisan menggunakan Equation 

Berdasarkan Gambar 4.19 dilakukan perbaikan pada  penulisan simbol 

dengan menggunakkan equation. 

 

 

 
 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.20 Perbaikan Tata Tulis dalam Modul  
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Tabel 4.10 Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media 

No Aspek Analisis Validator 

1 Ukuran Modul 

∑ Skor 8 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

2 Desain Kulit Modul 

∑ Skor 24 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

3 Desain Isi Modul 

∑ Skor 44 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Validasi oleh ahli media modul kalkulus 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada lampiran 19 

 

Berdasarkan hasil validasi tahap 2 oleh ahli media pada Tabel 4.10 

diperoleh nilai rata-rata ketiga aspek sebesar 4 dengan kriteria “valid”, sehingga 

modul sudah tidak dilakukan revisi. 

b. Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli materi agama 

Islam dan ahli media yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya modul diuji 

cobakan terbatas kepada mahasiswa dengan kriteria mahasiswa yang sedang 

atau sudah mendapatkan mata kuliah kalkulus. Uji coba ini diuji cobakan 

kepada 10 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

dipilih secara heterogen. Uji coba ini dilakukan untuk menguji kemenarikan 

produk. Hasil respon mahasiswa terhadap modul kalkulus bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended diperoleh rata-rata 3,61 dengan kriteria “sangat 
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menarik”, sehingga modul dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar pada materi sistem bilangan real.  

4. Tahap Penyebaran (Dissemination) 

Tahap terakhir dalam penelitian dan pengembangan modul ini adalah 

penyebaran (dissemination). Modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

yang telah layak akan disebarkan melalui website dengan alamat 

www.pspm.tarbiyah.radenintan.ac.id. 

 

B. Pembahasan  

Penelitian dan pengembangan memiliki dua tujuan. Tujuan pertama dalam 

pengembangan ini adalah menghasilkan produk berupa modul kalkulus pada materi 

sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. Tujuan 

kedua adalah untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap modul kalkulus pada 

materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. 

Modul ini menggunakan pendekatan open ended, mengandung ayat-ayat Al-Quran 

terkait materi sistem bilangan real, kata-kata motivasi, serta informasi tokoh 

matematika islam yang diambil dari beberapa sumber.  

Peneliti menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan dengan metode 

pengembangan Research and Development (R&D). Produk dikembangkan dengan 

menggunakan model 4D dengan empat tahap penelitian dan pengembangan yaitu 

pendefinisian (Define), Perancangan (Design), Pengembangan (Development), dan 

Penyebaran (Dissemination).  
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Validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli materi agama Islam, dan ahli media. 

a. Validasi Ahli Materi 

 Hasil penilaian validasi ahli materi tahap 1 mengalami peningkatan pada 

validasi ahli materi tahap 2. Adapun nilai untuk aspek kualitas isi pada tahap 1 

diperoleh rata-rata skor sebesar 3 dengan kriteria “cukup valid” dan pada tahap 2 

rata-rata skor kualitas isi sebesar 3,5 dengan kriteria “valid”. Aspek ketepatan 

cakupan  pada tahap 1 diperoleh rata-rata skor sebesar 3,25 dengan kriteria 

“cukup valid” dan pada tahap 2 diperoleh rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteria 

“valid”. Rata-rata skor aspek open ended sebesar 3,06 dengan kriteria “cukup 

valid” dan pada tahap 2 rata-rata skor open ended sebesar 3,42 dengan kriteria 

“valid”, sedangkan rata-rata skor penilaian aspek bahasa  pada tahap 1 diperoleh 

rata-rata sebesar 2,9 dengan kriteria “cukup valid” dan pada tahap 2 diperoleh 

rata-rata sebesar 3,4 dengan kriteria “valid”. Perbandingan validasi ahli materi 

pada tahap1 dan tahap 2 dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

dan Tahap 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.21 terdapat peningkatan nilai pada keempat aspek 

dari penilaian tahap 1 ke penilaian tahap 2. Nilai pada aspek kualitas isi 

meningkat sebesar 0,5, nilai pada aspek ketepatan cakupan meningkat sebesar 

0,25, nilai pada aspek open ended meningkat sebesar 0,36 dan nilai pada aspek 

bahasa meningkat sebesar 0,5 

b. Validasi Ahli Materi Agama Islam   

 Hasil penilaian validasi ahli materi agama Islam tahap 1 mengalami 

peningkatan pada validasi ahli materi agama Islam tahap 2. Adapaun nilai untuk 

aspek kualitas isi pada tahap 1 diperoleh rata-rata skor 3,71 dengan kriteria 

“valid” dan pada tahap 2 rata-rata skor aspek kualitas isi sebesar 4 dengan 

kriteria “valid”. Rata-rata skor untuk aspek bahasa pada tahap 1 adalah 3,75 

dengan kriteria “valid” dan pada tahap 2 rata-rata skor aspek bahasa sebesar 4 

dengan kriteria “valid”, sedangkan rata-rata skor aspek penekanan-penekanan 

3 
3.25 

3.06 
2.9 

3.5 3.5 3.42 3.4 

0
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1
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Kualitas Isi Ketepatan Cakupan Open Ended Bahasa

Tahap 1 Tahap 2
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materi sebesar 3,25 dengan kriteria “cukup valid” dan pada tahap 2 rata-rata skor 

aspek penekanan-penekanan materi sebesar 4 dengan kriteria “valid”. 

Perbandingan hasil validasi ahli materi agama Islam pada tahap 1 dan tahap 2 

dapat dilihat juga melalui gambar 4.22. 

Gambar 4.22 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Ahli Materi Agama 

Islam Tahap 1 dan Tahap 2 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.22 terdapat peningkatan nilai pada ketiga aspek dari 

penilaian tahap 1 ke penilaian tahap 2. Nilai pada aspek kualitas isi meningkat 

sebesar 0,29, nilai pada aspek bahasa meningkat sebesar 0,25 dan nilai pada 

aspek penekanan-penekanan materi meningkat sebesar 0,75. 

c. Validasi Ahli Media 

       Hasil penilaian validasi ahli media tahap 1 mengalami peningkatan pada 

validasi ahli media tahap 2. Adapaun nilai untuk aspek ukuran modul  pada tahap 

1 diperoleh rata-rata skor 3 ,5 dengan kriteria “valid” dan pada tahap 2 rata-rata 

3.71 3.75 

3.25 

4 4 4 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Kualitas Isi Bahasa Penekanan-Penekanan

Materi

Tahap 1 Tahap 2



82 
 

skor aspek ukuran modul sebesar 4 dengan kriteria “valid”. Rata-rata skor untuk 

aspek desain kulit modul pada tahap 1 adalah 3,16 dengan kriteria “cukup valid” 

dan pada tahap 2 rata-rata skor aspek desain kulit modul sebesar 4 dengan 

kriteria “valid”, sedangkan rata-rata skor aspek desain isi modul sebesar 3,63 

dengan kriteria “valid” dan pada tahap 2 rata-rata skor aspek desain isi modul 

sebesar 4 dengan kriteria “valid”. Perbandingan hasil validasi ahli media pada 

tahap 1 dan tahap 2 dapat dilihat juga melalui gambar 4.23. 

Gambar 4.23 Grafik Perbandingan Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 dan 

Tahap 2 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.23 terdapat peningkatan nilai pada ketiga aspek dari 

penilaian tahap 1 ke penilaian tahap 2. Nilai pada aspek ukuran modul meningkat 

sebesar 0,5, nilai pada aspek desain kulit modul meningkat sebesar 0,84 dan nilai 

pada aspek desain isi modul meningkat sebesar 0,37. 
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d. Uji Coba Produk 

Hasil uji coba produk dengan uji terbatas terhadap kemenarikan modul 

dilakukan dengan menyebar angket kemenarikan modul kalkulus pada materi 

sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended 

kepada 10 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Adapun hasil uji coba terbatas diperoleh rata-rata sebesar 3,61 dengan kriteria 

“sangat menarik”, sehingga modul tidak dilakukan revisi kembali. 

Pada tahap pengembangan (dissemination), modul dikatakan valid/layak 

apabila telah dilakukan validasi oleh ahli materi, materi agama Islam dan media 

sebelum dilakukan uji coba terbatas kepada mahasiswa untuk mendapat 

masukan/respon yang baik secara langsung.  

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Imelda Helsy dan Lina Andriyani, hasil 

pengembangan bahan ajar divalidasi dengan mengisi lembar validasi berupa lembar 

isian dan lembar angket. Validasi ini dilakukan dengan enam orang ahli materi. Hasil 

validasi menjelaskan bahwa semua aspek dalam bahan ajar yang dibuat telah layak 

setelah dilakukan perbaikan. Tahap selanjutnya yaitu uji kelayakan dalam skala kecil 

(terbatas) kepada 20 orang siswa dengan menggunakan angket. Penyebaran angket ini 

bertujuan untuk memperoleh tanggapan terhadap penerimaan siswa. Berdasarkan uji 

coba kelayakan, didapatkan penilaian pada aspek penerimaan siswa terhadap bahan 
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ajar  88,5 % siswa menyatakan baik, sehingga bahan ajar pada materi kesetimbangan 

kimia dinyatakan valid/layak digunakan sebagai sumber belajar.1 

Penelitian selanjutnya oleh Ivatul Laily Kurniawati dan Dhamas Mega 

Amarlita, menghasilkan produk pengembangan hidrokarbon yang divalidasi (dinilai 

kelayakannya) oleh para validator. Kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan 

bahan ajar pembelajaran kimia ini disesuaikan dengan kriteria standar penilaian 

bahan ajar dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Berdasarkan hasil 

validasi, bahan ajar pembelajaran mendapat kriteria “valid”. Setelah divalidasi oleh 

para validator, bahan ajar kemudian diuji cobakan terbatas kepada tiga siswa dan 

diperoleh hasil dengan kriteria “valid”. Berdasarkan hasil penilaian validator dan uji 

terbatas kepada siswa maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar layak digunakan 

dalam pembelajaran.2 

Penelitian oleh Rizki Wahyu Yunian Putra dan Rully Anggraini menyatakan 

bahwa penilaian kelayakan modul materi trigonometri diberikan oleh ahli materi, ahli 

desain dan ahli media. Validator (penilai) akan diberikan kisi-kisi angket sebagai 

acuan dalam mengisi angket lembar penilaian terhadap modul materi trigonometri 

berbantuan software iMindMap sebagai bahan evaluasi peneliti dalam perbaikan 

(revisi). Berdasarkan hasil dari penilaian validator dapat disimpulkan bahan ajar layak 

digunakan pada siswa SMA. Bahan ajar yang telah layak kemudian diuji cobakan 

                                                           
1
 Imelda Helsy dan Lina Andriyani, “Pengembangan Bahan Ajar Pada Materi Kesetimbangan 

Kimia Berorientasi Multipel Representasi Kimia,” Jurnal Tadris Kimiya 2, no. 1 (2017): 106-107. 
2
 Ivatul Laily Kurniawati dan Dhamas Mega Amarlita, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Masalah Pada Mata Pelajaran Kimia SMA Kelas X Dalam Materi Hidrokarbon,” dalam Prosiding 

Seminar Nasional MIPA, (2013):80 . 
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kepada siswa. Uji coba ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

respon siswa terhadap bahan ajar materi trigonometri berbantuan software iMindMap. 

Uji coba ini dilakukan dengan memberikan kisi-kisi angket dan angket respon peserta 

didik pada produk. Hasil angket respon siswa didapatkan bahwa pengembangan 

bahan ajar sangat layak dan menarik untuk digunakan. Berdasarkan hasil validasi dan 

uji coba terhadap siswa dapat disimpulkan bahwa bahan ajar materi trigonometri 

berbantuan software iMindMap dikategorikan sangat layak dan menarik digunakan.3 

Penelitian terakhir oleh Rubhan Masykur, Nofrizal dan Muhamad Syazali 

menyatakan bahwa media pembelajaran matematika dengan macromedia flash 

dinyatakan valid dan layak secara keseluruhan sebagai media pembelajaran oleh 

validator dan hasil uji kemenarikan media pembelajaran dengan kategori “sangat 

menarik”. Sehingga dapat disimpulkan pengembangan media pembelajaran yang 

dihasilkan dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika.4 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan. Modul yang telah direvisi sudah masuk dalam kriteria valid dari 

penilaian validator dan pada uji coba terbatas memperoleh nilai rata-rata 3,61 dengan 

kriteria “sangat menarik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul kalkulus pada 

                                                           
3
 Rizki Wahyu Yunian Putra dan Rully Anggraini, “Pengembangan Bahan Ajar Materi 

Trigonometri Berbantuan Software iMindMap pada Siswa SMA,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 7, no. 1 (2016): 75-78. 
4
 Rubhan Masykur, Nofrizal, dan Muhamad Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Dengan Macromedia Flash,” Al-Jabar  : Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 

177.  
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materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended  

layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Setelah modul diketahui layak 

digunakan maka langkah selanjutnya yaitu tahap penyebaran, produk yang 

dikembangkan disebarkan secara luas dengan menggunakan website dengan alamat 

www.pspm.tarbiyah.radenintan.ac.id. Penelitian ini terbatas pada tahap penyebaran 

dan tidak dilakukan eksperimentasi atas produk yang dikembangkan dikarenakan 

keterbatasan waktu dan biaya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah dilakukan beberapa penelitian yang 

mengembangkan bahan ajar atau modul kalkulus, beberapa diantaranya yaitu 

pengembangan bahan ajar kalkulus integral berbasis animasi5, pengembangan modul 

berbasis penemuan terbimbing pada perkuliahan kalkulus peubah banyak 16, 

pengembangan modul pembelajaran kalkulus 1 berbasis problem based learning di 

STMIK Duta Bangsa7. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada 

pengembangan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real yang bernuansa 

keislaman dengan mencantumkan ayat-ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan 

materi, berisi kata-kata motivasi, dan informasi tokoh matematika Islam. 

Pengembangan modul dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan open 

                                                           
5
 Ali Shodikin, “Pengembangan Bahan Ajar Kalkulus Integral Berbasis Animasi,” 

AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika 6, no. 1 (2017): 1. 
6
 Melisa, “Pengembangan Modul Berbasis Penemuan Terbimbing Yang Valid Pada 

Perkuliahan Kalkulus Peubah Banyak I,” LEMMA 1, no. 2 (2016): 21. 
7
 Anisatul Farida dan Ratna Puspita Indah, “Pengembangan Modul Pembelajaran Kalkulus 1 

Berbasis Problem Based Learning Di Stmik Duta Bangsa,” Jurnal Derivat: Jurnal Matematika dan 

Pendidikan Matematika 4, no. 1 (2017): 26. 
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ended  yang dapat digunakan secara mandiri atau berkelompok dalam proses 

pembelajaran. 

Modul hasil pengembangan ini memiliki beberapa kekurangan yaitu modul ini 

tidak mudah digunakan pada instansi yang tidak berciri keislaman karena modul ini 

bernuansa Islam dan modul yang dikembangkan hanya pada materi sistem bilangan 

real saja serta modul hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan open 

ended.  

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

1. Modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended yang dihasilkan telah dikembangkan dengan 

model 4D yang meliputi tahapan  pendefinisian (define) yang menghasilkan 

bahwa bahan ajar yang digunakan berupa buku cetak menggunakan bahasa 

yang terlalu tinggi, penyajian materi yang susah dipahami dan masih 

kurangnya bahan ajar seperti modul dan LKS yang menarik untuk 

memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran. Dosen belum banyak 

menerapkan metode pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar yang digunakan belum mencantumkan ayat-ayat Al Quran yang 

berhubungan dengan materi sebagai informasi untuk menambah pengetahuan 

mahasiswa dan bahan ajar belum menggunakan pendekatan open ended. 

Belum ada bahan ajar berupa modul yang memuat langkah-langkah 

penjelasan secara detail terkait materi dan contoh soal yang berhubungan 

dengan kehidupan nyata mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan 

bernuansa keislaman. Tahap perancangan (design) menghasilkan desain 

modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. Tahap pengembangan (development) menghasilkan 
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modul yang akan divalidasi oleh validasi ahli materi, ahli agama Islam dan 

ahli media serta uji coba produk terhadap kemanarikan modul dengan uji 

coba terbatas kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Tahap penyebaran (dissemination) dilakukan untuk 

menyebarluaskan modul sebagai bahan ajar melalui website dengan alamat 

www.pspm.tarbiyah.radenintan.ac.id. 

2. Kelayakan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended memperoleh rata-rata 3,61 dari uji 

coba terbatas dengan kriteria “sangat menarik”. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan modul kalkulus 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended ini adalah: 

1. Modul kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended 

hanya menyajikan materi sistem bilangan real sehingga diharapkan untuk 

pengembangan modul kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan 

open ended selanjutnya dapat dikembangkan dengan meteri yang lebih 

luas. 

2. Modul kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended ini 

diuji cobakan dengan uji terbatas terhadap 10 mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung sehingga diharapkan untuk pengembangan 



90 
 

modul selanjutnya dapat dikembangkan modul kalkulus bernuansa 

keislaman dengan pendekatan open ended dengan uji coba yang lebih luas. 

3. Modul kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended 

masih banyak kekurangan dalam pembuatan atau pengembangannya 

sehingga pengembangan modul selanjutnya dapat dikembangkan modul 

kalkulus bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended yang lebih 

baik, agar dapat membuat motivasi dan menambah minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran matematika dengan aktif. 
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Lampiran 1 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN  MAHASISWA 

 

Nama : ……………………………………  Pelajaran : Kalkulus 1 

Kelas : ……………………………………  Tanggal : …………… 

 

No Pertanyaan Jawaban Alasan/Jelaskan!! 

Ya Tdk 

1 Apa yang menjadi 

sumber belajar dalam 

memahami mata kuliah 

Kalkulus 1?   

Dan apakah dosen anda 

menggunakan bahan 

ajar khusus untuk 

membelajarkan konsep 

tersebut (misalnya 

modul, alat peraga dan 

lain-lain)? 

 

   

2 Apakah anda 

mengalami kesulitan 

dalam memahami 

materi melalui bahan 

ajar tersebut dan metode 

yang diterapkan? 

 

   

3 Apakah ada kendala 

lain yang di dapat 

selama mengikuti 

perkuliahan dalam 

memahami materi mata 

kuliah Kalkulus 1 

(misalnya karena 

kelengkapan materinya, 

teknik penjelasan, 

formatnya, dan lain-
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lain)? 

 

4 Apakah buku yang 

digunakan saat ini 

menarik dan memuat 

langkah-langkah kerja 

yang harus dikerjakan 

mahasiswa serta tugas-

tugas yang harus 

dikerjakan ? 

 

   

5 Apakah dalam buku 

memuat kutipan ayat-

ayat Al-Qur’an yang 

berhubungan dengan 

setiap materi? Apakah 

dalam kegiatan 

pembelajaran dosen 

mengaitkan materi 

dengan ayat-ayat Al-

Qur’an serta bernuansa 

nilai-nilai agama Islam? 

   

6 Jika ada buku baru 

untuk mata kuliah 

Kalkulus 1, Buku 

seperti apa yang anda 

inginkan? 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi 

Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Benuansa Keislaman 

dengan Pendekatan Open Ended 

 

No. Aspek Indikator Nomor Item 

1.  Kualitas Isi - Kesesuaian materi dengan 

Ilmu Matematika 

- Fakta dan Fenomena 

1,2,3 

2.  Ketepatan Cakupan - Kesesuaian dengan 

Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik peserta didik  

- Kesesuaian Kehidupan 

Sehari-hari 

4,5 

3.  Open Ended - Orientasi 

- Pembekalan Materi 

- Penyajian dan Pengerjaan 

Masalah 

- Kesimpulan 

6,7,8,9,10,11,12 

4.  Bahasa - Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

- Kesesuaian bahasa dengan 

pedoman Ejaan Yang 

Disempurnakan 

13,14,15,16,17 

 



Lembar Penilaian Ahli Materi 

Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa 

Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai 

modul materi sistem bilangan real bernuansa keislaman yang akan digunakan pada 

penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem 

Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended”. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut untuk digunakan dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

modul ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi 

ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

B. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda   pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap modul 

kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

Nilai 4= sangat baik,  

Nilai 3= baik,  

Nilai 2= kurang baik,  

Nilai 1= sangat tidak baik. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada kolom komentar. 

 

 



C. Aspek Penilaian 

No Aspek Kriteria 
Nilai 

4 3 2 1 

1 Kualitas Isi 

1. Memberikan pengalaman dan 

pengetahuan belajar pada peserta didik 

    

2. Informasi pada modul memberi 

pengetahuan baru tentang matematika 

yang terdapat dalam ayat-ayat Al-

Qur’an 

    

3. Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta kehidupan  

    

 

2 

 

Ketepatan 

Cakupan 

4. Kesesuaian dengan Kognitif, Afektif, 

dan Psikomotorik peserta didik 

    

5. Kesesuaian dengan kehidupan sehari-

hari 

    

3 Open Ended 

6. Menambah pengetahuan siswa 

berdasarkan pengetahuan awal yang 

dimilikinya 

    

7. Masalah yang disajikan sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari 

    

8. Orientasi     

9. Pembekalan Materi     

10. Penyajian Masalah     

11. Pengerjaan Masalah     

12. Kesimpulan      

4 Bahasa 

13. Bahasa yang digunakan komunikatif     

14. Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi mudah dipahami 

    

15. Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

    

16. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

 

 

    

  17. Sesuai dengan tingkat perkembangan 

berfikir Siswa 

    

 

 



D. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Saran : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

      Bandar Lampung,                        2018 

      Validator,  

 

 

 

 

      ………………………………………. 

      NIP.  
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Lampiran 5 

Data Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi 

 

 

No 

 

Aspek Butir 

Aspek 

Validator 

1 2 

 

 

 

1 

 

Kualitas Isi 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 3 

∑skor 9 9 

  ̅ 3 3 

 ̅ 3 

Kriteria Cukup Valid 

 

 

 

2 

Ketepatan 

Cakupan 

4 3 3 

5 4 3 

∑skor 7 6 

  ̅ 3.5 3 

 ̅ 3.25 

Kriteria Cukup Valid 

 

 

 

 

3 

Open Ended 6 4 3 

7 3 3 

8 4 3 

9 4 3 

10 3 3 

11 3 2 

12 3 2 

∑skor 24 19 
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   ̅ 3.42 2.71 

 ̅ 3.06 

Kriteria Cukup Valid 

4  

 

Bahasa 

13 3 3 

14 2 3 

15 3 3 

16 3 3 

17 3 3 

∑skor 14 15 

  ̅ 2.8 3 

 ̅ 2.9 

Kriteria Cukup Valid 
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Lampiran 7 

Data Hasil Validasi Tahap 2  Oleh Ahli Materi 

 

 

No 

 

Aspek Butir 

Aspek 

Validator 

1 2 

 

 

 

1 

 

Kualitas Isi 

1 4 3 

2 4 3 

3 4 3 

∑skor 12 9 

  ̅ 4 3 

 ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

 

 

 

2 

Ketepatan 

Cakupan 

4 4 3 

5 4 3 

∑skor 8 6 

  ̅ 4 3 

 ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

 

 

 

 

3 

Open Ended 6 4 3 

7 4 3 

8 3 3 

9 4 3 

10 4 3 

11 3 4 

12 4 3 

∑skor 26 22 
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   ̅ 3,71 3,14 

 ̅ 3.42 

Kriteria Valid 

4  

 

Bahasa 

13 3 3 

14 4 3 

15 4 3 

16 4 3 

17 4 3 

∑skor 19 15 

  ̅ 3,8 3 

 ̅ 3,4 

Kriteria Valid 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  ..................................... 

Setelah beberapa kali revisi, kemudian telah memberikan penilaian dan masukan 

terhadap modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended oleh : 

Nama  : Lintang Fitra Utami 

NPM  : 1411050100 

Fakultas  : Tarbiyah 

Jurusan : Pendidikan Matematika 

Judul skripsi : Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real 

Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap produk tersebut maka “Pengembangan Modul 

Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended” dinyatakan valid dan layak digunakan. Dengan demikian 

surat ini dinyatakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandar Lampung,           2018 

Mengetahui 

Validator Ahli Materi 

 

 

 

(.......................................................) 
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Lampiran 9 

Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi Agama Islam 

Modul Kalkulus pada Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended 

 

No.  Aspek Indikator Nomor Item 

1.  Kualitas Isi - Kesesuaian materi sistem 

bilangan real dengan ayat Al 

Qur’an 

- Kesesuaian penafsiran 

- Hubungan antara Matematika 

dan materi agama Islam 

- Menambah wawasan mahasiswa 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.  Bahasa - Materi agama Islam sesuai 

dengan EYD 

- Kemenarikan bahasa yang 

digunakan 

- Tulisan terjemahan dan ayat-

ayat al-Qur’an jelas 

8, 9, 10, 11 

3.  Penekanan-

Penekanan Materi 

- Terdapat perbedaan warna 

informasi 

- Terdapat penebalan kata 

(Border) 

12, 13 

 

 



Lembar Penilaian Ahli Agama Islam 

Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa 

Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai 

modul materi sistem bilangan real bernuansa keislaman yang akan digunakan pada 

penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem 

Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended”. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut untuk digunakan dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

modul ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi 

ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

B. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda   pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap modul 

kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

Nilai 4= sangat baik,  

Nilai 3= baik,  

Nilai 2= kurang baik,  

Nilai 1= sangat tidak baik. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal 

mengenai kekurangan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada kolom komentar. 

 

 

 



C. Aspek Penilaian 

No Aspek Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1 Kualitas Isi 

1. Kesesuaian antara konsep materi 

sistem bilangan real dengan ayat Al-

Qur’an  

    

2. Kesesuaian materi sistem bilangan real 

dengan nilai-nilai keislaman 

    

3. Kesesuaian penafsiran     

4. Konsep materi dengan ayat Al-Qur’an 

mudah dipahami oleh mahasiswa  

    

5. Hubungan antara Matematika dan 

nilai-nilai keislaman 

    

6. Tokoh ilmuan sains Islam menambah 

wawasan belajar peserta didik 

    

7. Menambah wawasan pada peserta 

didik tentang materi sistem bilangan 

real 

    

2 Bahasa 

8. Materi dalam modul yang bernuansa 

nilai-nilai keislaman sesuai dengan 

EYD 

    

9. Kemenarikan bahasa yang digunakan     

10. Tidak terdapat makna ganda     

11. Tulisan terjemahan dan ayat-ayat al-

Qur’an jelas 

    

3 

Penekanan-

penekanan 

Materi 

12. Terdapat perbedaan warna informasi     

13. Terdapat penebalan kata (Border)     

 

A. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 



Saran : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

      Bandar Lampung,                        2018 

      Validator,  

 

 

 

 

      ………………………………………. 

      NIP. 
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Lampiran 11 

 

Data Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Materi Agama Islam 

No. Aspek Butir Aspek 
Validator 

V1 V2 

1 

Kualitas Isi 

1 4 4 

2 4 4 

3 3 4 

4 4 4 

5 4 3 

6 4 3 

7 4 3 

∑skor 27 25 

  ̅ 3,85 3,57 

 ̅ 3,71 

Kriteria Valid 

2 

Bahasa 

8 4 3 

9 4 3 

10 4 4 

11 4 4 

∑skor 16 14 

  ̅ 4 3,5 

 ̅ 3,75 

Kriteria Valid 

3 

Penekanan-penekanan 

Materi 

12 4 2 

13 4 3 

∑skor 8 5 

  ̅ 4 2,5 

 ̅ 3,25 

Kriteria Cukup Valid 
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Lampiran 13 

 

Data Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Materi Agama Islam 

No. Aspek Butir Aspek 
Validator 

V1 V2 

1 

Kualitas Isi 

1 4 4 

2 4 4 

3 4 4 

4 4 4 

5 4 4 

6 4 4 

7 4 4 

∑skor 28 28 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

2 

Bahasa 

8 4 4 

9 4 4 

10 4 4 

11 4 4 

∑skor 16 16 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

3 

Penekanan-penekanan 

Materi 

12 4 4 

13 4 4 

∑skor 8 8 

  ̅ 4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Valid 

 



LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  ..................................... 

Setelah beberapa kali revisi, kemudian telah memberikan penilaian dan masukan 

terhadap modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended oleh : 

Nama  : Lintang Fitra Utami 

NPM  : 1411050100 

Fakultas  : Tarbiyah 

Jurusan : Pendidikan Matematika 

Judul skripsi : Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real 

Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap produk tersebut maka “Pengembangan Modul 

Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended” dinyatakan valid dan layak digunakan. Dengan demikian 

surat ini dinyatakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandar Lampung,           2018 

Mengetahui 

Validator Ahli Materi Agama Islam 

 

 

 

(.......................................................) 
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Lampiran 15 

Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Media 

Modul Kalkulus pada Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended 

 

No Aspek Indikator Nomor Item 

1 Ukuran Modul - Ukuran modul 1, 2 

2 Desain Kulit Modul 

(Cover) 

- Ilustrasi kulit modul 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Desain Isi Modul - Tampilan  tata letak 

- Kesesuaian jenis huruf dan 

spasi 

- Keberfungsian gambar 

9,10 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 

 



Lembar Penilaian Ahli Media 

Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa 

Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai 

modul materi sistem bilangan real bernuansa keislaman yang akan digunakan pada 

penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem 

Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended”. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut untuk digunakan dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

modul ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi 

ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

B. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda   pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap modul 

kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan 

pendekatan open ended. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

Nilai 4= sangat baik,  

Nilai 3= baik,  

Nilai 2= kurang baik,  

Nilai 1= sangat tidak baik. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal 

mengenai kekurangan modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended pada kolom komentar. 

 

 

 



C. Aspek Penilaian 

No Aspek Butir Penilaian 
Skor 

4 3 2 1 

1 Ukuran Modul 

1. Kesesuaian ukuran modul dengan 

standar ISO 

    

2. Kesesuaian ukuran modul dengan 

materi isi modul 

    

2 
Desain Kulit Modul 

(Cover) 

3. Penampilan unsur tata letak pada kulit 

muka, belakang dan punggung secara 

harmonis memiliki irama dan 

kesatuan serta konsisten 

    

4. Menampilkan pusat pandangan 

(center point) yang baik 

    

5. Ukuran huruf judul modul lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran modul dan 

nama pengarang 

    

6. Warna judul modul kontras dengan 

warna latar belakang 

    

7. Tidak menggunakan terlalu banyak 

kombinasi jenis huruf 

    

8. Ilustrasi kulit modul menggambarkan 

isi/materi ajar dan mengungkapkan 

karakter objek 

    

3 
Desain Isi modul 

 

9. Konsisten penempatan unsur tata 

letak 

    

10. Keharmonisan unsur tata letak     

11. Tidak menggunakan terlalu banyak 

jenis huruf 

    

12. Penggunaan variasi huruf (bold, 

italic, all caption, small caption) tidak 

berlebihan 

    

13. Lebar susunan teks normal     

14. Spasi antar baris susunan teks normal     

15. Spasi antar huruf (kerning) normal     

16. Topografi isi modul memudahkan 

pemahaman 

    

17. Kejelasan dan keberfungsian gambar     



dengan konsep 

18. Perbandingan ukuran tulisan dan 

gambar 

    

19. Kemenarikan penampilan modul     

 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Saran : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

      Bandar Lampung,                        2018 

      Validator,  

 

 

 

 

      ………………………………………. 

      NIP. 
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Lampiran 17 

 

Data Hasil Validasi Tahap 1 Oleh Ahli Media 

No Aspek Butir Aspek Validator 

1 

Ukuran Modul 
1 4 

2 3 

∑skor 7 

  ̅ 3,5 

Kriteria Valid 

2 

Desain Kulit 

Modul 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 4 

8 3 

∑skor 19 

  ̅ 3,16 

Kriteria Cukup Valid 

3 

 

Desain Isi Modul 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 3 

14 3 

15 3 

16 4 

17 4 

18 4 

19 3 

∑ skor 40 

  ̅ 3,63 

Kriteria Valid 
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Lampiran 19 

 

Data Hasil Validasi Tahap 2 Oleh Ahli Media 

No Aspek Butir Aspek Validator 

1 

Ukuran Modul 
1 4 

2 4 

∑ skor 8 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

2 

Desain Kulit 

Modul 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

∑skor 24 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

3 

 

Desain Isi Modul 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

16 4 

17 4 

18 4 

19 4 

∑ skor 44 

  ̅ 4 

Kriteria Valid 

 



LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  ..................................... 

Setelah beberapa kali revisi, kemudian telah memberikan penilaian dan masukan 

terhadap modul kalkulus pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman 

dengan pendekatan open ended oleh : 

Nama  : Lintang Fitra Utami 

NPM  : 1411050100 

Fakultas  : Tarbiyah 

Jurusan : Pendidikan Matematika 

Judul skripsi : Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real 

Bernuansa Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap produk tersebut maka “Pengembangan Modul 

Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended” dinyatakan valid dan layak digunakan. Dengan demikian 

surat ini dinyatakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandar Lampung,           2018 

Mengetahui 

Validator Ahli Media 

 

 

 

(.......................................................) 

 



149 

 

Lampiran 21 

Kisi-kisi Angket Respon Mahasiswa 

Modul Kalkulus pada Sistem Bilangan Real Bernuansa Keislaman dengan 

Pendekatan Open Ended 

 

No Aspek Indikator Nomor Item 

1 Kualitas Isi - Materi yang disajikan lengkap dan 

jelas 

- Pendekatan yang digunakan 

memudahkan mahasiswa 

- Informasi jelas 

- Kemenarikan modul 

1,2,3,4,5 

2 Nilai-nilai 

Keislaman 

- Hubungan materi dengan Al-

Qur’an 

- Menambah wawasan mahasiswa 

6,7 

3 Tampilan - Kemenarikan tulisan, tampilan 

tokoh-tokoh, desain modul, 

gambar 

- Kemenarikan warna sampul 

modul 

- Tulisan ayat-ayat al-Qur’an jelas 

8,9,10 

4 Bahasa - Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

11,12 

 



Angket Respon Mahasiswa 

Pengembangan Modul Kalkulus pada Materi Sistem Bilangan Real Bernuansa 

Keislaman dengan Pendekatan Open Ended 

 

A. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda   pada kolom “nilai” sesuai penilaian terhadap modul kalkulus 

pada materi sistem bilangan real bernuansa keislaman dengan pendekatan 

open ended 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

Nilai 4= sangat menarik 

Nilai 3= menarik 

Nilai 2= kurang menarik  

Nilai 1= sangat tidak menarik 

3. Apabila penilaian 2 atau 1, maka berilah komentar dan saran terkait hal-hal 

yang kekurangan terhadap modul kalkulus pada materi sistem bilangan real 

bernuansa keislaman dengan pendekatan open ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Aspek Penilaian 

No Aspek Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1 Kualitas Isi 

1. Materi yang disajikan lengkap dan 

jelas 

    

2. Pendekatan yang digunakan 

memudahkan pemahaman mahasiswa 

    

3. Informasi jelas     

4. Percobaan mudah dipahami     

5. Kemenarikan modul sebagai alat 

bantu belajar 

    

2 
Nilai-nilai 

Agama Islam 

6. Terdapat hubungan materi dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an 

    

7. Menambah wawasan mahasiswa     

3 Tampilan 

8. Kemenarikan tulisan, tampilan tokoh-

tokoh, desain modul, dan gambar 

    

9. Kemenarikan sampul/cover modul     

10. Tulisan ayat-ayat Al-Qur’an jelas     

4 Bahasa 

11. Bahasa yang digunakan komunikatif     

12. Bahasa untuk menjelaskan konsep 

mudah dipahami 

    

 

C. Komentar dan saran perbaikan 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

      Bandar Lampung,                       2018 

      Mahasiswa 

 

 

 

 

      …………………………………………. 
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Lampiran 23 

 

Data Hasil Uji Coba Terbatas 

Aspek Kriteria Penilaian Mahasiswa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kualitas Isi 

1 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Nilai-Nilai Keislaman 
6 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Tampilan 

8 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

9 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

10 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

Bahasa 
11 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

12 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

∑skor 38 46 47 46 44 43 44 45 38 42 

  ̅ 3,2 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,2 3,5 

 ̅ 3,61 

Kriteria Sangat Menarik 
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UJI COBA TERBATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti menjelaskan isi modul dan angket responden 
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Mahasiswa memahami isi modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti membagikan angket responden 
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Mahasiswa memahami isi angket responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mengisi angket responden 
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