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ABSTRAK

PENGEMBANGAN POCKET BOOK PADA MATERI TRIGONOMETRI
BERBASIS NILAI-NILAI KEISLAMAN UNTUK PESERTA DIDIK SMA

KELAS X

Oleh
NOVA NINDARTI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh materi matematika belum diintegrasikan
dengan nilai-nilai islami, dibutuhkannya suplemen bahan ajar yang dikemas secara
menarik, dan kesulitan mengolaborasikan bahan ajar dalam bentuk media. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pocket book trigonometri
berbasis keislaman yang dikembangkan dan untuk mengetahui kemenarikan dari
pocket book trigonometri berbasis keislaman yang dikembangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu pada model
pengembangan ADDIE, yang menggunakan lima tahapan dalam penelitian yaitu 1)
Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) Evaluation. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket validasi, angket respon
peserta didik dan angket respon pendidik. Kelayakan pocket book trigonometri
berbasis keislaman yang dikembangkan dilihat berdasarkan hasil penilaian validator.
Kemenarikan pocket book trigonometri berbasis keislaman dinilai berdasarkan respon
peserta didik pada uji coba skala kecil yang dilakukan pada 10 orang peserta didik
dan uji coba skala besar yang dilakukan pada 27 peserta didik. Analisis data pada
penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil uji ahli dengan hasil validasi yang sangat memuaskan dari
para ahli yaitu dari ahli materi menilai pocket book dengan rata-rata sebesar 3,67, dari
ahli media menilai pocket book 3,4, dan dari ahli agama menilai pocket book 3,7
sehingga pocket book trigonometri berbasis keislaman yang dikembangkan
dikategorikan Sangat Layak (SL) dijadikan sebagai bahan ajar matematika untuk
SMA kelas X pada materi trigonometri.

Kata Kunci : Pocket Book, Trigonometri, Keislaman.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendesak, sebab keberhasilan suatu

bangsa dan negara terutama ditentukan oleh keberhasilan sumber daya manusia

yang berkualitas1. The science lesson emphasizes direcly to students in learning

about events occurring in the surrounding and dialy life2. Undang-Undang

menjelaskan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan yang

bermutu3.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an QS. Al-Mujadilah ayat 11 sebagai

berikut.

                
                     
 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:

1Fiska Komala Sari, Farida, M. Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran (Modul)
berbantuan Geogebra Pokok Bahasan Turunan”Aljabar : Jurnal Pendidikan Matematika Vol.7, No.2
(Desember, 2016), h. 136.

2Syarifah Zahra, Abdul Gani Haji, Muhammad Syukri, “Improving The Concept
Understanding and Scientific Attitudes through the Implementation of Scientific Approach”Tadris:
Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol.3, No.1 (Juni, 2018), h. 55.

3Nanang Supriadi, Rani Damayanti, “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Lamban Belajar dalam Menyelesaikan Soal Bangun Datar” Aljabar : Jurnal Pendidikan Matematika
Vol.7, No.1 (Juni, 2016), h. 1.
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"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan (QS. AL-Mujadilah: 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan akan meninggikan

derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Tujuan

pendidikan nasional menurut UUD No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 berfungsi untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung

jawab4.

Allah SWT pula telah memerintahkan manusia untuk menggali ilmu

pengetahuan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Taubah ayat 122 berikut:

                         
       

Artinya :Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. Al-Taubah, ayat
122).

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia

untuk  tidak pergi semuanya ke medan perang, tetapi hendaklah sebagian dari

4Rizki Wahyu Yunian Putra, Rully Anggraini, “ Pengembangan Bahan Ajar Materi
Trigonometri Berbantuan Software iMindMap pada Siswa SMA” Aljabar : Jurnal Pendidikan
Matematika Vol.7, No.1 (Juni, 2016), h. 39.
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manusia untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Proses menggali ilmu

pengetahuan (pendidikan) membutuhkan sumber belajar.

“Sumber belajar terdiri atas pesan (segala informasi dalam bentuk ide, fakta,
dan data yang disampaikan kepada anak didik), orang (manusia yang
berperan sebagai penyaji dan pengolah pesan, seperti: guru, narasumber yang
dilibatkan dalam kegiatan belajar), bahan (perangkat lunak yang berisi pesan-
pesan), alat (perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan),
teknik (prosedur yang dipakai untuk menyajikan pesan), dan lingkungan
(kondisi dan situasi dimana kegiatan pembelajaran itu terjadi)”5.

Salah satu sumber belajar yang paling sering digunakan adalah media

pembelajaran. Media pembelajaran adalah media kreatif yang digunakan dalam

memberikan materi pelajaran kepada anak didik sehingga proses belajar

mengajar lebih efektif, efisien, dan menyenangkan6. Manfaat media

pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi, meningkatkan

dan mengarahkan perhatian peserta didik, mengatasi keterbatasan indera, ruang,

dan waktu, serta memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik7. Salah

satu matapelajaran yang memerlukan media pembelajaran yaitu matematika.

Matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain,

sehingga matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lainnya, dan matematika

merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting dalam

5Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: PT
Imperial Bhakti Utama, 2007), h.197.

6Wandah Wibawanto, “Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif”.h.6
(Online) tersedia di google play book(11 Mei 2017).

7Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.29-30.
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dunia pendidikan8. Purwoto menyatakan bahwa matematika adalah pelajaran

yang konsepnya tersusun secara hierarkis dari yang mudah atau sederhana

meningkat ke yang sulit atau rumit. Jika peserta didik belum dapat menguasai

konsep yang mendasar maka peserta didik akan merasa kesulitan menguasai

konsep yang lebih lanjut9. Allah berfirman dalam al-Qur’an sebagai berikut.

                
   

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al
Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan
Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah
dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah:269).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan kefahaman

kepada orang-orang yang mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Matematika

yang merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang penting untuk

dipelajari.

Berdasarkan pada prapenelitian yang telah dilakukan di beberapa sekolah,

diantaranya di SMAN 2 Liwa, SMA Negeri 1 Belalau, dan SMK Negeri 1 Liwa.

Pada SMAN 2 Liwa wawancara dengan pendidik matematika menunjukkan

bahwa bahan ajar cukup bervariatif hanya saja belum adanya materi

8Irda Yusnita, Suherman, R. Masykur, “Modifikasi Model Pembelajaran Gerlach dan Ely
Melalui Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Representasi
Matematis” Aljabar : Jurnal Pendidikan Matematika Vol.7, No.1 (Juni, 2016), h. 30.

9Suherman, “Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Pola Bilangan
dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR)” Aljabar: Jurnal Pendidikan Matematika Vol.6, No.
1 (Juni 2015), h.82.
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pembelajaran yang dikaitkan langsung dengan nilai-nilai islami, pendidik

mengharapkan adanya materi yang dikemas sebagai bahan ajar yang menarik.

Wawancara dengan pendidik matematika di SMA Negeri 1 Belalau

menunjukkan bahwa media pembelajaran masih kurang bervariatif, pendidik

mengharapkan materi matematika dikaitkan dengan hal-hal Islami sesuai dengan

sekolah yang memiliki mayoritas pendidik dan peserta didik beragama Islam.

Hasil prapenelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Liwa pula menunjukkan

bahwa bahan ajar dan media pembelajaran yang sudah cukup menarik namun

pendidik kesulitan membuat bahan ajar berbentuk media.

Analisis kebutuhan peserta didik yang dilakukan di SMAN 1 Belalau

didapatkan hasil sebagai berikut.

Gambar 1.1. Rekapitulasi Tingkat Kesulitan Peserta Didik Memahami
Materi Trigonometri10.

10Data rekapitulasi hasil analisis kebutuhan peserta didik di SMAN 1 Belalau
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46%

Tingkat Kesulitan Memahami Materi Trigonometri
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Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa sebagian besar peserta didik mengalami

kesulitan dalam memahami materi trigonometri dalam pembelajaran matematika.

Gambar 1.2.Rekapitulasi Pendapat Peserta Didik Tentang Bahan Ajar Yang
Digunakan Pada Pembelajaran11.

Terlihat dari Gambar 1.2 bahwa sebagian peserta didik merasa kurang

terbantu dengan bahan ajar yang telah digunakan dalam proses pembelajaran

matematika khususnya pada materi trigonometri.

Gambar 1.3.Rekapitulasi Pendapat Peserta Didik Mengenai Bahan Ajar
Mengaitkan Materi Matematika Dengan Nilai Islami12.

11Ibid.
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Gambar 1.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta didik mengatakan

bahwa bahan ajar yang digunakan belum mengaitkan materi matematika dengan

nilai-nilai Islami.

Gambar 1.4. Rekapitulasi Bahan Ajar yang Diinginkan Peserta Didik13.

Sebagian peserta didik menginginkan bahan ajar berbentuk buku saku (pocket

book) disamping buku pelajaran yang mereka gunakan sebagai sumber belajar.

Gambar 1.5.Rekapitulasi Tampilan Buku Saku yang Diinginkan Peserta
Didik14.

12Ibid.
13Ibid.
14Ibid.
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Terlihat pada Gambar 1.5 bahwa sebagian besar peserta didik menginginkan

tampilan buku saku yang menampilkan penjelasan disertai gambar dan bernuansa

Islami yakni.

Rekapitulasi hasil analisis kebutuhan peserta didik di SMKN 1 Liwa sebagai

berikut:

Gambar 1.6. Rekapitulasi Tingkat Kesulitan Memahami Materi
Trigonometri15.

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami

kesulitan dalam memahami materi trigonometri.

Gambar 1.7. Rekapitulasi Pendapat Tentang Bahan Ajar Yang
Digunakan16.

15Data rekapitulasi hasil analisiskebutuhan peserta didik di SMK Negeri 1 Liwa.
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Terlihat pada Gambar 1.7 di atas, bahwa sebagian besar peserta didik merasa

tidak terbantu dengan penggunaan bahan ajar yang biasa digunakan dalam

pembelajaran matematika.

Gambar 1.8. Rekapitulasi Bahan Ajar Mengaitkan Materi Matematika
dengan Nilai Islami17.

Hasil analisis kebutuhan pada Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pengaitan

materi matematika dengan nilai keislaman masih kurang.

Gambar 1.9. Rekapitulasi Bahan Ajar yang Diinginkan Peserta Didik18

16Ibid.
17Ibid.
18Ibid.
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Gambar 1.9 menunjukkan bahwa sebagian peserta didik menginginkan bahan

ajar berbentuk buku saku.

Gambar 1.10. Rekapitulasi Tampilan Buku Saku yang Diinginkan19.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menginginkan

tambpilan buku saku dengan penuh tulisan, sebagian menginginkan tampilan

buku saku berupa penjelasan disertai gambar bernuansa islami.

Rekapitulasi hasil analisis kebutuhan peserta didik SMAN 2 Liwa sebagai

berikut:

Gambar 1.11. Rekapitulasi Tingkat Kesulitan Memahami Materi
Trigonometri20.

19Ibid.
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Sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi

trigonometri berdasarkan Gambar 1.11.

Gambar 1.12. Rekapitulasi Pendapat Peserta Didik Mengenai Bahan
Ajar Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Matematika21.

Gambar 1.13. Rekapitulasi Bahan Ajar yang Digunakan Mengaitkan
Materi Matematika dengan Nilai Islami22.

Berdasarkan Gambar 1.13, terlihat bahwa bahan ajar yang digunakan dalam

pembelajaran belum mengaitkan materi matematika dengan nilai keislaman.

20Data hasil rekapitulasi analisis kebutuhan peserta didik SMAN 2 Liwa.
21Ibid.
22Ibid.
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Gambar 1.14. Rekapitulasi Bahan Ajar yang Diinginkan23.

Peserta didik dari Gambar 1.14 terlihat sebesar 31% menginginkan buku

pelajaran, 17% menginginkan penjelasan guru, 22% menginginkan buku saku,

dan 30% menginginkan bahan ajar lainnya.

Berdasarkan data prapenelitian di atas, jelas bahwa peserta didik tidak dapat

menghindari dari kesulitan dalam belajar matematika. Harus disadari bahwa pada

umumnya siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika dengan tingkat

kesulitan yang berbeda-beda. Menghindar dari kesulitan termasuk dalam belajar

matematika hanya untuk tujuan pragmatis, mencari mudahnya saja, sama artinya

dengan menjerumuskan diri dalam kebodohan, dan akan berhadapan dengan

kesulitan lain yang lebih besar. Peserta didik perlu memotivasi diri untuk lebih

menyenangi matematika dan menanamkan dalam benaknya bahwa matematika

23Ibid.
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itu penting24. Penunjang hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengembangkan

sumber belajar yang juga menjadi media pembelajaran bagi para peserta didik.

Sumber belajar yang akan dikembangkan berupa pocket book. Pocket book (buku

saku) adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan kedalam saku dan

mudah dibawa kemana-mana25. Menurut Wahya dan Ernawati (2013), buku saku

adalah kumpulan lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong26.

Menurut Hizair (2013) buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat

dibawa kemana-mana27.

Pocket book yang dikembangkan dalam penelitian ini berukuran 14,8 cm x

10,5 cm. Penulisan pocket book ini mengacu pada kurikulum 2013 revisi 2016

sehingga pemaparan materinya menggunakan scientific approach (pendekatan

ilmiah). Pendekatan ilmiah adalah memandang pembelajaran sebagai suatu

aktivitas ilmiah yang haruslah dapat dipertanggungjawabkan28.

Materi yang disajikan pada pocket book ini yaitu materi trigonometri berbasis

nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman merupakan bukti kekuasaaan Allah

24Khusnul Khamidah, Suherman,”Proses Berfikir Matematis Siswa dalam Menyelesaikan
Masalah Matematika ditinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey” Aljabar: Jurnal Pendidikan
Matematika. Vol.7, No.2 (Juni 2016) h.233.

25Op.Cit.
26Ranintya Melkahani dan Erwin Setyo Kriswanto, “Pengembangan Buku Saku Pengenalan

Pertolongan dan Perawatan Cidera Olahraga untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama”.Jurnal
Pendidikan Jasmani Indonesia.Vol.11, No. 1 (April 2015), h. 16.

27Ibid.
28Ikhlasul Ardi Nugrohp, Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran Sekolah Dasar (Yogyakarta:

Ikhsanul Workshop, 2016), h.1.
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yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan melalui penalaran29. Penanaman

nilai-nilai islami yang bahasannya berkaitan dengan keimanan, ketaqwaan,

akhlak dan ibadah kepada Allah SWT merupakan pembinaan mental spiritual

yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku manusia diberbagai aspek

kehidupan30. Tujuan adanya unsur nilai-nilai keislaman dalam media

pembelajaran ini adalah agar peserta didik lebih beriman dan akhlak mulia

sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an.

      
Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdi kepada-Ku (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Nilai-nilai islami yang diintegrasikan dalam pocket book ini yaitu korelasi

materi sudut dan radian dengan putaran sholat; ayat al-Qur’an tentang derajat

orang yang berilmu dan beriman; ilmuan muslim penemu istilah sinus, cosinus,

dan tangent; korelasi segitiga dengan iman, islam, dan akhlak; relasi dalam

Islam; .korelasi identitas trigonometri dengan identitas Islam; korelasi identitassin + cos = 1 dengan lingkaran menurut pandangan Islam; tokoh

matematikawan muslim sekaligus penemu angka nol; penerapan trigonometri

dalam penentuan arah kiblat; korelasi garis berat dengan hablumminallah dan

hablumminannas.

29Fiska Komala Sari, Farida, M. Syazali, Op.Cit.  h. 140.
30Abudin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 195.
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Penyajan pocket book ini pula menggunakan banyak gambar dan warna yang

dapat mengusir kejenuhan peserta didik yang sejauh ini kegiatan peserta didik

meliputi peserta didik datang, duduk, menulis materi yang telah dituliskan oleh

pendidik di papan tulis, mendengarkan pendidik menjelaskan materi dan

mengerjakan tugas sehingga memberikan tampilan yang menarik31. Peserta didik

cenderung menyukai bacaan yang menarik dengan sedikit uraian dan banyak

gambar atau warna.

Indikator pocket book yang akan dikembangkan yaitu: mengkonversi satuan

derajat menjadi satuan radian dan satuan radian menjadi satuan derajat;

mengunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam

menyelesaikan masalah; menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk

sudut-udut istimewa (0 ,30 ,45 ,60 ,dan 90 ); menyelesaikan masalah dengan

menggunakan relasi sudut; membuat pembuktian identitas trigonometri;

membuat penyederhanaan dengan menggunakan identitas dasar trigonometri;

menggunakan identitas dasar trigonometri untuk menemukan identitas

trigonometri lainnya; menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan

masalah; memahami aturan sinus dan cosinus; memahami grafik fungsi

trigonometri.

31Khusnul Hamidah, Suherman, “Proses Berpikir Matematis Siswa dalam Menyelesaikan
Masalah Matematika di tinjau dari Tipe Kepribadian Keirsey” Aljabar : Jurnal Pendidikan
Matematika Vol.7, No.2 (Desember, 2016), h. 232.
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian

“Pengembangan Pocket book Trigonometri Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman

untuk Peserta Didik SMA Kelas X”.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

mengindentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkannya suplemen bahan ajar yang dikemas secara menarik.

2. Materi matematika belum diintegrasikan dengan nilai-nilai islami.

3. Dibutuhkannya media pembelajaran yang menarik.

4. Bahan ajar dan media kurang menarik.

5. Kesulitan dalam mengolaborasikan bahan ajar dalam bentuk media.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Dibutuhkannya suplemen bahan ajar yang dikemas secara menarik.

2. Materi matematika belum diintegrasikan dengan nilai-nilai islami.

3. Kesulitan dalam mengolaborasikan bahan ajar dalam bentuk media.

D. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini, yaitu:
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1. Bagaimana respon peserta didik mengenai kemenarikan pocket book

trigonometri terintegrasi nilai-nilai keislaman untuk peserta didik Sekolah

Menengah Atas kelas X yang dikembangkan?

2. Bagaimana kelayakan pocket book trigonometri terintegrasi nilai-nilai

keislaman untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas kelas X yang

dikembangkan?

3. Bagaimana efektivitas pocket book trigonometri terintegrasi nilai-nilai

keislaman untuk peserta didik SMA kelas X yang dikembangkan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini,

yaitu:

1. Mengetahui respon peserta didik mengenai kemenarikan pocket book

trigonometri terintegrasi nilai-nilai keislaman untuk peserta didik Sekolah

Menengah Atas kelas X

2. Mengetahui kelayakan pocket book trigonometri terintegrasi nilai-nilai

keislaman untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas kelas X

3. Mengetahui efektivitas pocket book trigonometri terintegrasi nilai-nilai

keislaman untuk peserta didik SMA kelas X
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F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mendukung teori sebelumnya bahwa

penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu mengajar menjadikan

proses  pembelajaran lebih menarik dan berkesan, serta mengatasi sifat pasif

sehingga kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan akan menjadi lebih

efisien.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman langsung akan pengembangan pocket book

pada materi trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik Sekolah

Menengah Atas / Madrasah Aliyah kelas X.

b. Bagi Peserta Didik

Dapat dijadikan suplemen bahan ajar bagi peserta didik Sekolah

Menengah Atas / Madrasah Aliyah kelas X dengan memanfaatkan produk

yang dihasilkan.

c. Bagi Pendidik
Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pendidik untuk

menggunakan pocket book matematika pada materi trigonometri berbasis

keislaman untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah

kelas X sebagai sumber belajar.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan, maka peneliti

membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengembangan pocket book matematika pada

materi trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik Sekolah

Menengah Atas / Madrasah Aliyah kelas X.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 37 orang peserta didik kelas X jurusan IPA di

SMAN 2 Liwa.

H. Spesifikasi Produk

Pocket book yang dikembangkan dikemas dalam bentuk cetak yang berisi

petunjuk penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, ringkasan

materi, serta contoh soal mengenai materi trigonometri. Pocket book ini terdiri

dari 83 halaman yaitu halaman judul, tim penyusun, kata pengantar, daftar isi,

petunjuk penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi,

contoh soal, serta daftar pustaka.

Penyajian materi trigonometri pada pocket book ini dikorelasikan dengan

keislaman dan disertai dengan informasi-informasi tambahan seputar sejarah

penemuan dan penggunaan trigonometri oleh ilmuan muslim. Hal ini bertujuan
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untuk menambah wawasan peserta didik serta menanamkan nilai-nilai keislaman

kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi insan yang mulia.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Media pembelajaran terdiri dari dua suku kata, yakni media dan

pembelajaran.

Media berasal dari bahasa Latin yakni medius yang berarti ‘tengah’,
‘pengantar’, atau ‘perantara’. Dalam bahasa Arab media disebut ‘wasail’
bentuk jamak dari ‘wasilah’ yakni sinonim dari al-wasth ang artinya juga
‘tengah’. Kata tengah itu sendiri berarti berada diatara dua sisi, maka disebut
juga sebagai ‘perantara’ (wasilah) atau yang mengantrai kedua sisi tersebut.
Karena posisinya berada ditengah ia juga bisa disebut sebagai pengantar atau
penghubung, yakni yang mengantarkan atau menghubungkan suatu hal
dengan hal yang lain32.

Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang

membuat peserta didik mampu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan,

atau sikap33. Pada pengertian ini pendidik, buku teks, dan lingkungan sekolah

merupakan media.

Suku kata yang kedua yakni pembelajaran. Belajar menurut pandangan

behaviourisme berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari

32Yudhi Munadhi, Media Pembelajaran (Jakarta : Referensi,2013),h.6.
33Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.3.
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interaksi siswa dengan lingkungan34. Proses belajar adalah hal yang ditekankan

daam pembelajaran, maka usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik disebut

pembelajaran35.

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat alat bantu atau

pelengkap yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran36. Media pembelajaran

merupakan sarana yang digunakan sebagai perantara dalam proses

pembelajaran37.

Disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu

atau pelengkap yang digunakan oleh pendidik sebagai perantara dalam

penyampaian objek pembelajaran kepada peserta didik sehingga proses

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

1. Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran atau dalam beberapa buku disebut media

pendidikan memiliki beberapa fungsi. Levied an Lentz (1982)

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual,

34 Davi Apriandi, Ika Krisdiana, “Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi
Integral Lipat Dua pada Koordinat Polar Mata Kuliah Kalkulus Lanjut” Aljabar : Jurnal Pendidikan
Matematika Vol.7, No.2 (Desember, 2016), h. 125.

35Yudhi Munadhi, Media Pembelajaran (Jakarta : Referensi,2013), h.4.
36Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan (Jakarta :Bumi Aksara, 2013), h.7.
37Daryanto,Media Pembelajaran (Bandung : Satu Nusa, 2011), h.4.
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yaitu, (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi

kompensatoris38.

Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik

pada proses pembelajaran sehingga materi pembelajaran yang disampaikan

oleh pendidik dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta didik.

Fungs afektif yaitu menggugah emosi peserta didik ketika membaca / melihat

/ mendengar media pembelajaran yang disajikan oleh peserta didik.

Fungsi kognitif yaitu media pembelajaran yang melibatkan gambar /

praktik akan memudahkan peserta didik mengingat pesan yang terkandung

dalam media pembelajaran tersebut terkait dengan materi pembelajaran.

Fungsi kompensatoris yaitu mengakomodasi peserta didik yang lemah dan

lambat menerima materi pembelajaran yang disajikan secara verbal.

Kemudian menurut Sadiman dkk beberapa fungsi media pembelajaran

yaitu:

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitas. Penyajian

materi yang terlalu verbalitas akan menyebabkan kebosanan pada diri

peserta didik.

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misal

objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, film, atau

miniatur. Objek yang kecil bisa dibantu mikroskop, kaca pembesar dan

38Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 20.
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lainnya. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu

dengan timelapse atau high-speed photography. Kejadian atau peristiwa

yang telah terjadi dimasa lalu dapat di tampilkan lewat rekaman, video

atau film dan lain sebagainya.

c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat

mengatasi sikap pasif peserta didik. Media pendidikan meningkatkan

kegairahan dalam belajar bagi peserta didik dengan memungkinkannya

interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan materi atau

bahan pembelajaran.

d. Media pembelajaran juga memberikan kesamaan persepsi, memberikan

pengalaman yang sama dan memberikan perangsang yang sama kepada

peserta didik sehingga tidak akan terjadi perbedaan pemahaman mengenai

materi pembelajaran yang disajikan39.

Rudi Susilana dan Cepi Riyana berpendapat bahwa fungsi media

pembelajaran sebagai berikut:

a. Sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif.

b. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang berhubungan

dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang

diharapkan.

39Sadiman dkk, Op.Cit.h. 17-18.
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c. Penggunaan media pembelajaran harus relevan dengan kompetensi yang

ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri.

d. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan.

e. Media pembelajaran dapat berfungsi untuk mempercepat proses

pembelajaran.

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses

belajar-mengajar.

g. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir

sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme40.

2. Mafaat Media Pembelajaran

Menurut Kemp dan Dayton dampak positif penggunaan media sebagai

bagian integral pembelajaran dikelas sebagai berikut 41:

a. Penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih baku.

b. Pembelajaran menjadi lebih menarik.

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.

d. Waktu pembelajaran yang dibutuhkan dapat dipersingkat.

e. Kualitas hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.

f. Pembelajaran dapat diberikan dimana saja dan kapan saja apabila media

pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu.

40Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran (Bandung: Wacana Prima, 2009),
h.10.

41Azhar Irsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.21-22.
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g. Sikap positif peserta didik terhadap materi pembelajaran yang

disampaikan  dapat ditingkatkan.

h. Peran pendidik dapat berubah kearah yang lebih positif; beban pendidik

untuk penjelasan berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi

bahkan dihilangkan.

3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Berdasarkan pada perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat

dikelompokkan menjadi empat yaitu : (1) media hasil teknologi cetak, (2)

media hasil teknologi audio-visual, (3) media hasil teknologi yang

berdasarkan computer, (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan

komputer42.

Media hasil teknologi cetak merupakan sarana yang telah melaui proses

pencetakan secara mekanis ataupun fotografis seperti buku, LKS, pocket

book dan lain sebagainya. Kemudian media hasil teknologi audio-visual

yakni sarana yang menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis seperti

penyampaian materi pembelajaran menggunakan LCD proyektor, tape

recorder dan masih banyak lagi. Media hasil teknologi berdasarkan komputer

yakni sarana yang berbentuk digital, bukan cetak maupun visual seperti buku

elektronik, video pembelajaran, pocket book digital dan lain sebagainya.

Terakhir media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer yakni sarana

42Ibid.
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yang merupakan gabungan dari pemakaian beberapa bentuk media yang

dikendalikan oleh komputer.

Buku lain memaparkan beberapa taksonomi media pembelajaran, yang

mana taksonomi adalah pengklasifikasian media berdasarkan ciri-ciri

tertentu. Berikut pemaparan beberapa taksonomi media pembelajaran.

a. Taksonomi Haney dan Ullmer (1981)

1) Media penyaji yang terbagi dalam beberapa kelompok, yakni : grafis

yaitu bahan cetak dan gambar diam; media proyeksi diam contohnya

film bingkai (slide), film rangkai, dan transparansi; media audio

contohnya kaset, radio, dan telepon; audio ditambah media visual

diam contohnya film rangkai suara; gambar hidup (film) contohnya

televisi / video, film.

2) Media obyek, media obyek adalah benda tiga dimensi yang

mengandung informasi. Informasi yang dimaksud tidak dalam bentuk

penyajian tetapi melaui ciri fisiknya seperti ukurannya, beratnya,

bentuknya, susunannya, warnanya, fungsinya dan sebagainya. Media

obyek terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : media obyek yang

sebenarnya, terdiri dari obyek alami baik yang mati maupun yang

hidup; dan media buatan manusia.
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3) Media interaktif yakni peserta didik disamping memerhatikan

penyajian juga berinteraksi selama pembelajaran43.

b. Taksonomi Rudy Bretz

Bretz mengidentifikasi cirri utama media menjadi tiga unsur, yaitu:

suara, visual, dan gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu : gambar,

grafis, dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang

dapat ditangkap indera penglihatan. Bretz juga membedakan media siar

(telecommunication) dan media rekam (recording) sehingga terdapat 8

klasifikasi media, yaitu: media audio visual gerak, media audio visual

diam, media audio semi-gerak, media visual gerak, media visual diam,

media semi gerak, media audio, dan media cetak44.

c. Hierarki Media Menurut Duncan

Duncan ingin menjajarkan biaya investasi, kelangkaan dan keluasan

lingkup sasarannya disuatu pihak, dan kemudahan pengadaan serta

penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya lain

dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam satu hierarki45.

43Gde Putu Arya Oka, Media dan Multimedia Pembelajaran (Yogyakarta : Deepublish,
2017), h.23-24.

44Sadiman dkk, Op.Cit. h. 20.
45Ibid.



29

d. Taksonomi Briggs

Taksonomi ini mengarah pada karakteristik menurut stimulus atau

rangsangan yang dapat ditimbulkan dari media itu sendiri, yaitu kesesuian

rangsangan tersebut dengan karakteristik peserta didik, tugas, bahan, dan

transmisinya. Briggs mengidentifikasi 13 macam media yaitu : objek,

model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran

terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai,

film, televisi, dan gambar46.

e. Taksonomi Gagne

Gagne membuat 7 pengelompokkan media, yaitu : benda untuk

didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar

gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media ini

kemudian dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut

tingkatan hierarki belajar yang dikembangkannya yaitu pelontar stimulus

belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, member kondisi

eksternal, menuntun cara berfikir, memasukkan alih-alih ilmu, menilai

presentasi, dan member umpan balik47.

46Ibid. h.23.
47Ibid.
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f. Taksonomi Edling

Edling beranggapan bahwa peserta didik, rangsangan belajar, dan

tanggapan merupakan variabel kegiatan belajar dengan media. Menurut

Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu :

dua untuk pengalaman audio meliputi kodifikasi subjektif visual dan

kodifikasi objektif audio, dua untuk pengalaman visual meliputi

kodifikatif subjektif audio dan kodifikasi objektif visual, dan dua

pengalaman belajar 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan

orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda48.

B. Hakikat Pocket Book

Pocket book (buku saku) adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan

kedalam saku dan mudah dibawa kemana-mana49. Menurut Wahya dan Ernawati

(2013), buku saku adalah kumpulan lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan

atau kosong50. Menurut Hizair (2013) buku saku adalah buku berukuran kecil

yang dapat dibawa kemana-mana51. Buku saku adalah buku berukuran kecil yang

berisi tulisan dan gambar berupa penjelasan yang dapat mengarahkan atau

memberi petunjuk mengenai pengetahuan, dan mudah dibawa kemana-mana52.

48Ibid. h.23-26.
49Supra catatan kaki nomor 6.
50Ranintya Melkahani dan Erwin Setyo Kriswanto, “Pengembangan Buku Saku Pengenalan

Pertolongan dan Perawatan Cidera Olahraga untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama”.Jurnal
Pendidikan Jasmani Indonesia.Vol.11, No. 1 (April 2015), h. 16.

51Ibid.
52Ibid.



31

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa buku saku

(pocket book) adalah buku berukuran kecil yang berisi ilmu pengetahuan atau

informasi yang mudah dibawa kemana-mana.

Kelebihan pocket book yang merupakan media cetak diantaranya:

a. Materi pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu

memenuhi kebutuhan peserta didik yang cepat maupun lamban membaca

dan memahami.

b. Peserta didik dapat mengulangi materi dengan mengikuti urutan pikiran

yang logis.

c. Perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik serta dapat

memperlancar pemahaman materi.

d. Media dapat diproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan

mudah53.

Terdapat kekurangan disamping kelebihan pocket book yang telah

dipaparkan, diantaranya sebagai berikut:

a. Sulit menampilkan gerak dalam halaman cetak pocket book.

b. Biaya percetakan lebih mahal bila menampilkan lisensi, gambar, atau foto

berwarna.

c. Proses percetakan media seringkali memakan waktu lama, tergantung

pada peralatan percetakan dan kerumitan informasi pada halaman cetak.

53Azhar Arsyad, Op.Cit,. h.40.
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d. Pembagian unit-unit pelajaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga

tidak terlalu panjang dan membosankan.

e. Jika tidak dirawat dengan baik, pocket book dapat rusak atau hilang54.

C. Materi Keislaman

1. Putaran Sholat
Berdasarkan temuan Fahmi Basya (seorang pengajar matematika Islam

di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), terdapat 1 putaran dalam shalat pada

setiap raka’atnya. Saat takbiratul ikhrom, posisi tubuh berdiri tegak yang

menggambarkan sudut 0 , kemudian pergerakan tubuh menjadi posisi ruku’

membentuk sudut 90 . Pergerakan tubuh dari I’tidal menjadi posisi sujud

membentuk sudut 90 +45 . Demikian pula sujud yang kedua kali, tubuh

membentuk sudut 90 +45 . Maka jika dikalkulasikan menjadi 90 +90 +45 +90 +45 = 360 yang mana merupakan 1 putaran55.

2. QS. Al-Mujadilah ayat 11 dan QS. Taaha ayat 75

Berkaitan dengan materi derajat, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an

tentang derajat orang yang menuntut ilmu sebagai berikut:

              
                  

   

54Ibid.
55 Fahmi Basya, Matematika Islam (Jakarta: Republika, 2004). h. 36.
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah:11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat

orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat (lebih

mulia). Ayat tersebut didukung pula oleh QS. Taahaa:75 yang menjelaskan

bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman sebagai

berikut:

                  
Artinya: dan Barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam Keadaan

beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, Maka mereka
Itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang Tinggi
(mulia)(QS. Taaha: 75).

3. Segitiga dalam Islam

Berkaitan dengan segitiga, terdapat 3 pilar dalam Islam yang dapat

membentuk sebuah segitiga yakni keterkaitan yang kuat antara iman (Tauhid),

Islam (Syari’ah), dan Ihsan (Akhlak).

Gambar 2.1. Segitiga ABC

Keterangan: A = Iman; B = Islam; C = Ihsan
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Iman (Tauhid), diantaranya memenuhi keenam rukun iman yakni: iman

kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, iman kepada

kitab-kitab Allah SWT, iman kepada rosul- rosul Allah SWT, iman kepada

hari akhir, dan iman kepada qada’ dan qadar56. Syari’ah (Islam) yakni segala

sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti

dalam hubungannya dengan Allah SWT dan sesame manusia. Syari’ah

diantaranya dengan memenuhi rukun Islam yaitu: sahadat, sholat, zakat,

puasa, dan naik haji bila mampu57. Ikhsan (Akhlak) yakni beribadah dengan

penuh kerendahan dan kehadiran hati (Khudu dan Khusyu’), seolah-olah kita

melihat Allah SWT dan Allah melihat kita58.

4. Kesebandingan Etika, Akhlak, dan Moral

Berkaitan dengan materi perbandingan, jelas bahwa nilai perbandingan

haruslah sebanding atau sama antara pembanding dengan sesuatu yang

dibandingkan. Hal ini senada dengan perlunya manusia memiliki etika,

akhlak, dan moral yang sebanding. Etika dalam kamus An English-Indonesia

Dictionary John M. Echols dan Hasan Shadilly dijelaskan sebagai “ethics”

yang berarti etika, tata susila, beradab, pantas; “ethical” yang berarti bersifat

etis, pantas, layak, beradab, bersusila.

56Tethy Ezokanzo, Rukun Iman (Jakarta: Gramedia, 2011). h.28.
57Moh. Rokib, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009). h.37.
58Ahmad Chodjim, Membangun Syurga, Bagaimana Hidup Damai di Bumi Agar Damai

Pula di Akhirat (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015). h. 27.
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Ajaran agama Islam menyebut etika sebagai akhlak yang secara

sederhana diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan

batin atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah. Bila

keadaan batinnya baik dan melahirkan perilaku yang baik disebut akhlak

yang baik (akhlakul karimah). Dan bila keadaan batinnya buruk dan

melahirkan perilaku yang buruk disebut akhlak yang buruk (akhlakul

mazdmumah). Ukuran baik dan buruk tersebut berdasarkan dari ajaran

agama, bukan berdasarkan pikiran atau perasaan manusia yang berbeda-beda.

Moral adalah kumpulan nilai dan norma sebagai pedoman tingkah laku

masyarakat. Moral ditetapkan dalam suatu masyarakat atau daerah. Moral

bukanlah milik segelintir manusia, melainkan milik masyarakat bersama

seluruh anggotanya59.

5. Relasi dalam Islam
Dua relasi yang terdapat dalam Islam yaitu relasi dengan Allah (habl

minallah) dan relasi dengan sesame manusia (habl minannas). Ranah akhlak

akan tampak kuat dalam relasi dengan manusiakarena mengakui dan

menghargai hak-hak manusia yang lain tanpa pandang suku, agama, ras,

golongan, gender, dan atribut-atribut kemanusiaan lainnya merupakan ajaran

yang prinsipil dalam Islam.aqidah dan syariah mengatur relasi muslim

dengan Allah dan sesame manusia.

59Mukhtar Samad, Etika Bisnis Syari'ah (Jakarta: Sunrise, 2016). h. 39.
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Berkaitan dengan hal ini hadis menyebutkan: “Sebaik-baik manusia

adalah yang bermanfaat bagi manusia lain” (HR. Ahmad dan Al-Thabrani).

Sabda ini menggunakan istilah yang umum al-nas manusia yang berarti siapa

pun.manfaat dan faedah orang itu pun berlaku universal “bagi manusia yang

lain”60.

6. Identitas Agama Islam

Allah berfirman dalam al-qur’an sebagai berikut.

                   
  

Artinya: Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, Padahal ayat-ayat
Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di
tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada
(agama) Allah, Maka Sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada
jalan yang lurus (QS. Al-Imran: 101).

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang berpegang tegus kepada

agama Islam maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang

lurus. Dengan demikian terbentuklah komunitas Islam yang bagaimanapun

berbeda jenisnya, berjauhan daerahnya, bermacam warna kulit dan bahasanya

namun arah dan tindakannya selalu berputar pada poros (petunjuk agama

Islam) tidak berubah, tidak lenyap, tidak punya kekurangan, dan tidak

tenggelam.

60 Muhammad Guntur Romli, Islam Kita Islam Nusantara (Ciputat: Ciputat School, 2016). h.
56.
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D. Hasil Penelitian Relevan

1. Buku saku yang telah dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media

pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran akuntansi pada materi jurnal

khusus siklus akuntansi perusahaan dagang untuk kelas X jurusan akuntansi

di SMK Ketintang Surabaya berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi,

dan respon peserta didik; serta buku saku yang telah dikembangkan efektif

digunakan dalam proses pembelajaran akuntansi pada materi jurnal khusus

bagi siswa kelas X di SMK Ketintang Surabaya61.

2. Buku saku materi luas permukaan bangun ruang yang telah kembangkan

layak untuk peserta didik jenjang SMP berdasarkan peniaian validator dan

respon peserta didik yang positif62.

3. Buku saku pertolongan dan perawatan cedera olahraga yang telah

dikembangkan layak digunakan sebagai media peningkatan pengetahuan

tentang pertolongan dan perawatan cedera63.

4. Physic pocket book yang dihasilkan dalam pengembangan media

pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Fluida Statis untuk SMA/MA kelas

61Vela Chinkita Putri, Agung Listiyadi, Pengembangan Buku Saku Sebagai Media
Pembelajaran Pada Materi Jurnal Khusus Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang Di SMK Ketintang
Surabaya (Surabaya, 20), h.8. Dikutip dari Suharman.Psikologi Kognitif. (Surabaya : Srikandi, 2005)
dan Robert E. Slavin. Educational Pshychology : Theory and Practice, Tenth Edition. ( New Jersey :
Pearson Education Inc.2012).

62InayatuFithriyah dan Adur Rahman As’ai, Pengembangan Media Pembelajaran Buku Saku
Materi Luas Permukaan Bann Ruang untuk Jenjang SMP, (Malang, 2013), h.7.

63 Ranintya Meikahani & Erwin Setyo Kriswanto, “Pengembangan Buku Saku Pengenalan
Pertolon gan dan Perawatan Cedera Olahraga untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama”, Seminar
Nasional Pendidikan Fisika IIISSN : 2527-6670, (Mei, 2016), h. 43.
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XI secara umum sudah baik, sesuai kelayakan aspek materi dan media sesuai

hasil validasi ahli materi, ahli media64.

E. Kerangka Pemikiran

Urgensi pendidikan sudah sangat disadari saat ini. Memiliki anak-anak yang

cerdas dan berakhlak mulia adalah harapan semua orangtua bahkan bangsa dan

negara. Memenuhi harapan tersebut hendaklah didukung oleh lingkungan, sarana

prasarana, dan lainnya. Salah satunya yaitu dukungan dari media pembelajaran

berupa sumber belajar berbentuk pocket book yang terintegrasi dengan nilai-nilai

keislaman.

Pocket book yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman diharapkan

mampu memberikan pemahaman materi matematika sekaligus membangun

karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan karakter dan akhlak yang

diajarkan oleh agama Islam. Terwujudnya cita-cita orangtua serta terjaminnya

masa depan bangsa dan negara karena memiliki anak-anak yang cerdas dan

berakhlak mulia. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 2.2.

64 Luthfiaturrohmah, “Pengembangan Physic Pocket Book Berbasis POE (Predict-Observe-
Explain) Pada Pokok Bahasan Fluida Statis Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa
SMA/MA”, Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia Vol.11, No.1 (April, 2015), h. 21.
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran65

65Beli Riyadi, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Kvisoft Flipbook
Makeryang Merujuk Pada Nilai-Nilai Keislaman di Perguruan Tinggi Negeri Lampung” (Lampung,
2015), h.82, mengutip Noordyah, “Metodologi Penelitian Pendidikan” (On-line), tersedia di:
https://noordyah.wordpress.com/tugas-kuliah/langkah-langkah-penelitiandanpengembangan/.Tanggal
23 Januari 2015, pukul 23:49 WIB
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan

(research and development).

“Borg and Gall (1998), menyatakan bahwa “What is research and
development?. It is a process used to develop and validate educational
product”. Apakah penelitian dan pengembangan itu?. Penelitian dan
pengembangan merupakan proses / metode yang digunakan untuk
memvalidasi dan mengembangkan produk. Selanjutnya dinyatakan By
“product” we mean not only such things as textbooks, instructional films,
and computer software, but also methods, such as a methods of teaching, and
program, such as a drug education program or a staff development program.
Yang dimaksud produk disini tidak hanya suatu yang berupa benda, seperti
buku teks, film untuk pembelajaran, dan software (perangkat lunak)
komputer, tetapi juga metode seperti metode mengajar, dan program seperti
program pendidikan untuk mengatasi penyakit anak yang minum-minuman
keras dan program pengembangan staf”66.

Menurut Borg and Gall ini, penelitian dan pengembangan berfungsi untuk

memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk berarti meneliti

kembali produk yang sudah ada guna menguji validasi dari produk tersebut.

Mengembangkan produk dapat berarti mengembangkan atau memperbarui

produk yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan inovatif atau

membuat produk baru yang belum pernah ada.

66Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Bandung : Alfabeta, 2015), h.28



41

“Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D)
adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu
produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat
dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau
perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di
kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti
program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas,
perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan,
pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll”67.

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengembangkan

pocket book trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik Sekolah

Menengah Atas kelas X.

Penelitian dan pengembangan (R&D) ini mengacu pada desain penelitian dan

pengembangan ADDIE (analysis, design, development. implementation, dan

evaluation) yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch karena dianggap

lebih mudah untuk diikuti. Proses pengembangan produk dilakukan uji validasi

dan uji coba produk. Uji validasi produk terdiri dari uji ahli materi matematika,

uji ahli agama,dan uji ahli desain.

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk

serta uji coba pemakaian dilakukan  untuk mengetahui tingkat kemenarikan

produk yang dikembangkan.

67 Beli Riyadi, Opcit.
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B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan ini berpedoman pada desain penelitian dan

pengembangan menurut Robert Maribe Branch dengan pendekatan ADDIE, yang

merupakan perpanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation,

dan Evaluation68.

Gambar 3.1. Pendekatan ADDIE untuk mengembangkan produk69.

1. Analysis

Berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan

sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu dikembangkan70. Pada

tahap ini dilakukan analisis kebutuhan awal terhadap pendidik dan peserta

didik.

68Sugiyono, Op.Cit, h. 38.
69I. Gusti Lanang Agung Kartika Putra, I. Dewa Kade Tastra, And Ignatius I. Wayan

Suwatra, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Dengan Model Addie Pada Pembelajaran
Bahasa Inggris Di SDN 1 Selat”, Jurnal Edutech Undiksha 2, No. 1 (2014).

70Op.Cit.

EvaluationImplemen-
tation

Analysis

Design

Development
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2. Design

Design merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan

kebutuhan71. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu perancangan produk pocket

book berdasarkan dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan.

3. Development

Development merupakan kegiatan pembuatan dan pengujian produk72.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pembuatan pocket book dan

pengujiannya. Pengujian produk dilakukan dengan uji validasi ahli. Uji

validasi dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang baru dirancang

tersebut, yaitu dosen Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Uji

validasi terdiri dari uji ahli materi matematika, uji ahli materi keagamaan, dan

uji ahli desain.

Uji ahli materi untuk mengevaluasi materi pembelajaran, gaya dan

penerapannya, seperti mengkaji aspek sajian materi (uji kelayakan isi dan uji

kelayakan bahasa) terdiri dari kesesuaian KI, KD, dan indikator; fenomena

yang terdapat pada pocket book; kesesuaian konsep; serta istilah-istilah yang

digunakan. Uji kelayakan isi terdiri dari aspek penulisan pustaka dan

kesesuaian tujuan pembelajaran. Uji kelayakan bahasa terdiri dari aspek

71Ibid.
72Ibid.
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penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan konsistensi bahasa yang

digunakan.

Uji ahli agama mengevaluasi keterkaitan materi agama dengan materi

matemtika yang disajikan dalam pocket book. Uji ahli desain digunakan

untuk mengevaluasi desain pocket book yang telah dibuat, seperti mengkaji

tampilan pocket book yang terdiri dari pengemasan desain, tata letak, gambar,

pemilihan jenis dan ukuran huruf, serta warna huruf. Setiap pakar diminta

untuk menilai desain tersebut dengan cara mengisi angket yang diberikan,

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.

4. Implementation

Implementation merupakan kegiatan menggunakan produk73. Produk

digunakan dalam pembelajaran matematika kepada peserta didik kelas X.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemenarikan dari produk yang

dikembangkan.

5. Evaluation

Kegiatan menilai apakah setiap langkah kegiatan dan produk yang telah

dibuat sesuai dengan spesifikasi atau belum74.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh

menggunakan metode wawancara dan angket (kuisioner).

73Ibid.
74Ibid.
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1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara

dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang

diwawancarai75. Wawancara digunakan pada tahap awal penelitian untuk

mengumpulkan respon mengenai media pembelajaran khususnya pocket book

matematika terintegrasi nilai-nilai keislaman.

Pengumpulan informasi prapenelitian yang menjadi dasar latar belakang

masalah dilakukan dengan wawancara kepada pendidik. Wawancara

dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pendidik.

2. Metode Angket (Kuisioner)

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode

angket digunakan untuk analisis kebutuhan siswa dan mengukur indikator

yang berkenaan dengan kriteria pendidikan, tampilan program, dan kualitas

teknis. Instrumen produk meliputi dua tahap, yaitu angket uji ahli dan angket

respons pengguna.

Angket uji validasi ahli diberikan kepada pakar ahli setelah desain

produk selesai dibuat, yang kemudian digunakan sebagai acuan atau pedoman

dalam merevisi produk pocket book yang disusun. Angket uji validasi ahli

terdiri dari tiga, yaitu uji ahli desain, uji ahli keagamaan dan uji ahli materi

75Sugiyono, Op.Cit., h.210.



46

pembelajaran. Angket uji validasi ahli digunakan untuk mengetahui

kelayakan isi (kesesuaian isi materi dengan KI-KD), konstruksi (konstruksi

sesuai format pocket book yang ideal), dan yang terakhir untuk menguji aspek

keterbacaan pocket book yang dikembangkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menunjukkan pocket book melalui

pendekatan kontekstual yang dikembangkan, kemudian meminta validator

untuk mengisi angket tersebut. Angket uji validasi ahli disusun dengan empat

alternatif jawaban yaitu “Tidak Sesuai (TS)”, “Kurang Sesuai (KS)”, “Sesuai

(S)”, dan “Sangat Sesuai (SS)”.

Angket respon peserta didik diberikan kepada peserta didik pada akhir

penelitian pengembangan. Angket diberikan kepada peserta didik dalam

kelompok kecil dan kelompok besar. Instrumen ini digunakan untuk

mengumpulkan data kemenarikan produk yang dikembangkan. Angket

respon peserta didik disusun dengan empat alternatif jawaban yaitu “Tidak

Menarik (TM)”, “Kurang Menarik (KM)”, “Menarik (M)”, dan “Sangat

Menarik (SM)”.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif

kuantitatif dan kualitatif yang didapat dari hasil analisis angket uji validasi ahli

dan uji respon peserta didik untuk menganalisis kemenarikan dan kelayakan dari

pocket book yang dikembangkan.
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1. Uji Validasi Ahli

Angket uji validasi ahli  digunakan untuk menguji kesesuaian isi materi

pada pocket book yang dihasilkan sebagai sumber belajar dan media

pembelajaran. Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk

diperoleh dari ahli materi, ahli agama, dan ahli desain. Data yang diperoleh

dari uji validasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan

produk, yang dihasilkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Analisis data berdasarkan instrumen uji validasi ahli dilakukan untuk

menilai kelayakan produk yang dihasilkan sebagai media pembelajaran.

Instrumen uji ahli oleh ahli desain, ahli agama, dan ahli materi, memiliki

empat pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “Tidak Sesuai (TS)”,

“Kurang Sesuai (KS)”, “Sesuai (S)”, dan “Sangat Sesuai (SS)”. Revisi

dilakukan pada pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “Tidak Sesuai (TS)”

dan  “Kurang Sesuai (KS)” atau para ahli memberikan masukan khusus

terhadap pocket book yang sudah dibuat. Skor penilaian dari tiap pilihan

jawaban sebagai berikut.

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Jawaban Instrumen Validasi Ahli

Pilihan Jawaban Skor
Sangat Sesuai 4

Sesuai 3
Kurang Sesuai 2
Tidak Sesuai 1
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Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kesesuaian produk yang

dikembangkan menurut responden menggunakan rumus interval:

Jarak interval = Skor tertinggi − skor terendahJumlah kelas interval
Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam

Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Interval Penilaian Uji Validasi76.

Skor Penilaian Klasifikasi3,25 < ≤ 4 Sangat Sesuai2,25 < ≤ 3,25 Sesuai1,75 < ≤ 2,25 Kurang Sesuai1 < ≤ 1,75 Tidak Sesuai

Hasil penilaian validator kemudian dapat disimpulkan dari hasil konversi

skor penilaian yang dilakukan. Berdasarkan tabel di atas, maka jika rentang

skor antara lebih dari 3,25 sampai dengan 4 diklasifikasikan “Sangat Sesuai”,

rentang skor lebih dari 2,5 sampai dengan 3,25 diklasifikasikan “Layak”,

rentang skor lebih dari 1,75 sampai dengan 2,5 diklasifikasikan “Kurang

Sesuai”, dan rentang skor 1 sampai dengan 1,75 diklasifikasikan “Tidak

Sesuai”.

76E. P. Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2014). h. 38.
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2. Uji Kelompok Kecil

Angket  uji kelompok kecil atau uji satu lawan satu digunakan untuk

menguji respon peserta didik mengenai kemenarikan produk  yang telah

dikembangkan. Analisis data berdasarkan instrumen uji kelompok kecil

dilakukan untuk mengetahui respons peserta didik terhadap media yang

sudah dibuat. Instrumen uji kelompok kecil memiliki empat pilihan jawaban

yaitu dengan alternatif jawaban “Tidak Menarik (TM)”, “Kurang Menarik

(KM)”, “Menarik (M)”, dan “Sangat Menarik (SM)”. Revisi dilakukan pada

konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “Tidak Menarik (TM)”, dan

“Kurang Menarik (KM)”.

Pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat

kesesuaian produk bagi pengguna. Skor jawaban mengacu pada skala Likert.

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

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Uji Kelompok Kecil77.

Pilihan Jawaban Skor
Sangat menarik 4

Menarik 3
Kurang menarik 2

Tidak menarik 1

77 Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan (Jakarta : Grasindo,
2007), h.28
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Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kesesuaian produk yang

dikembangkan menurut responden menggunakan rumus interval:

Jarak interval = Skor tertinggi − skor terendahJumlah kelas interval
Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam

Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Interval Penilaian Uji Kelompok Kecil78

Skor Penilaian Klasifikasi3,25 < ≤ 4 Sangat Menarik2,25 < ≤ 3,25 Menarik1,75 < ≤ 2,25 Kurang Menarik1 < ≤ 1,75 Tidak Menarik

Hasil penilaian dapat disimpulkan dari hasil konversi skor penilaian yang

dilakukan. Berdasarkan tabel di atas, maka jika rentang skor antara lebih dari

3,25 sampai dengan 4 diklasifikasikan “Sangat Menarik”, rentang skor lebih

dari 2,5 sampai dengan 3,25 diklasifikasikan “Menarik”, rentang skor lebih

dari 1,75 sampai dengan 2,5 diklasifikasikan “Kurang Menarik’, dan rentang

skor 1 sampai dengan 1,75 diklasifikasikan “Tidak Menarik”.

78E. P. Widoyoko, Op.Cit.
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3. Uji Kelompok Besar

Angket  uji kelompok besar digunakan untuk menguji respon peserta

didik mengenai kemenarikan produk  yang telah dikembangkan. Analisis data

berdasarkan instrumen uji kelompok besar dilakukan untuk mengetahui

respon peserta didik terhadap media yang sudah dibuat. Instrumen uji

kelompok besar memiliki empat pilihan jawaban yaitu “Tidak Menarik

(TM)”, “Kurang Menarik (KM)”, “Menarik (M)”, dan “Sangat Menarik

(SM)”. Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban

“Tidak Menarik (TM)”, dan “Kurang Menarik (KM)”.

Pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat

kesesuaian produk bagi pengguna. Skor penilaian mengacu pada skala Likert.

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Uji Kelompok Besar79.

Pilihan Jawaban Skor
Sangat menarik 4

Menarik 3
Kurang menarik 2
Tidak menarik 1

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke pernyataan

penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kesesuaian produk yang

dikembangkan menurut responden menggunakan rumus interval:

79Djaali dan Pudji Muljono,Op.Cit.
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Jarak interval = Skor tertinggi − skor terendahJumlah kelas interval
Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam

Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Interval Penilaian Uji Kelompok Besar80.

Skor Penilaian Klasifikasi3,25 < ≤ 4 Sangat Menarik2,25 < ≤ 3,25 Menarik1,75 < ≤ 2,25 Kurang Menarik1 < ≤ 1,75 Tidak Menarik

Hasil penilaian dapat disimpulkan dari hasil konversi skor penilaian yang

dilakukan. Berdasarkan tabel di atas, maka jika rentang skor antara lebih dari

3,25 sampai dengan 4 diklasifikasikan “Sangat Menarik”, rentang skor lebih

dari 2,5 sampai dengan 3,25 diklasifikasikan “Menarik”, rentang skor lebih

dari 1,75 sampai dengan 2,5 diklasifikasikan “Kurang Menarik’, dan rentang

skor 1 sampai dengan 1,75 diklasifikasikan “Tidak Menarik”.

4. Uji Efektivitas

Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pocket

book yang telah dikembangkan. Uji ini dilakukan dengan cara memberikan

soal pretest kepada peserta didik diawal pembelajaran, memberikan

pembelajaran mengenai materi trigonometri berbantuan pocket book, dan

memberikan posttest kepada peserta didik diakhir proses pembelajaran.

80E. P. Widoyoko, Op.Cit.
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Menurut mulyasa, pembelajaran dikatakan tuntas atau efektif apabila

telah mencapai angka ≥ 75% (lebih dari atau sama dengan 75%)81.

Berdasarkan pendapat mulyasa tersebut, maka indikator efektivitas dari

pocket book ini adalah nilai rata-rata posttest peserta didik sebesar ≥ 75.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

cluster sampling. Teknik ini merujuk pada penelitian yang menyimpulkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik

menggunakan model pembelajaran make a match dengan model

pembelajaran numbered heads together82. Teknik cluster sampling adalah

pengambilan sampel berdasarkan cluster-cluster tertentu83. Pengambilan

sampel pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol.

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan pretest pada tahap

awal penelitian. Kelompok eksperimen selanjutnya diberikan pembelajaran

matematika dengan materi trigonometri menggunakan buku saku berbasis

keislaman sedangkan kelompok kontrol diberikan pembelajaran matematika

tanpa menggunakan buku saku berbasis keislaman. Kedua kelompok

kemudian diberikan posttest pada tahap akhir penelitian. Prosedur uji

81 Mulyasa. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,
2009. H.56.

82D. Ratnasari, S. Ishaq, dan Sya’ban, “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Penggunaan
Model Pembelajaran Make a Match dengan Model Pembelajaran Numbered Heads Together”, Jurnal
Geografi Edukasi dan Lingkungan. (April, 2017). H.34.

83Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003). H.38.
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efektivitas ini berdasarkan prosedur nonequivalent control group design

sebagai berikut.

Tabel 3.7. Prosedur Nonequivalent Control Group Design84

Kelompok Eksperimen O X O
Kelompok Kontrol O X O

Keterangan: O : PretestO : PosttestX : Pembelajaran berbantuan buku saku berbasis keislamanX :Pembelajaran tanpa berbantuan buku saku berbasis

keislaman.

Hasil uji efektifitas yang didapat kemudian dianalisis dengan melakukan

uji normalitas dan menghitung n-gain.

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah distribusi sebuah

data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data

dengan bentuk lonceng (bell shaped)85. Uji normalitas yang digunakan

adalah uji shapiro-wilk.

84Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND (Bandung: Alfabeta, 2017).
h.79.

85S. Santoso, Kupas Tuntas Riset Eksperimen dengan Excel 2007 dan Minitab 15 (Jakarta: Elex
Media Komputindo). h.37.
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b. Menghitung N-Gain

Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest gain menunjukkan

peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep peserta didik setelah

pembelajaran dilakukan oleh pendidik86. Menghitung n-gain

menggunakan rumus Hake sebagai berikut87.

− = −−
Keterangan: : Skor posttest

: Skor pretest

: Skor maksimum ideal

Kriteria skor n-gain sebagai berikut88.

Tabel 3.8. Kriteria Skor N-gain

Batasan Kategori
g > 0.7 Tinggi

0.3 < g ≤ 0.7 Sedang
g ≤ 0.3 Rendah

Menghitung n-gain dilakukan untuk mengetahui efektivitas pocket

book.

86Y. Herlanti, Tanya Jawab Seputar Penelitian Pendidikan Sains (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2014). h.88.

87 Jumiati, M. Sari, D. Akmalia, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan
Model NHT Pada Materi Gerak Tumbuhan Di Kelas VIII SMP SEI Putih Kampar”. Lectura
(September, 2011). h.170.

88Ibid.



56

c. Uji Independent Sample T-Test

Uji independent sample t-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan

rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan89. Uji t dapat dilakukan

dengan hipotesis: : =: ≠ atau > atau <
Statistik uji yang digunakan dalam pengujian adalah statistic uji t.

ditolak jika > ; atau − < yang

ditetapkan90. Menurut menentukan tingkat signifikasi  dan daerah

penerimaan atau penolakan = 5% sebagai berikut91.( ) > = diterima( ) ≤ = ditolak.

89 Albert Kurniawan, Belajar Mudah SPSS untuk Pemula (Yogyakarta: Mediakom, 2010).h.87
90Suhermin Ari Pujiati dan Nur Rusliah, Penggunaan R dalam Psikologi (Bekasi: Suhermin Ari

Pujiati, 2007) .h.81.
91 Albert Kurniawan. Op.Cit. h.75.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pocket Book Trigonometri Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman

Penelitian ini menghasilkan pocket book trigonometri berbasis keislaman

untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah divalidasi

oleh para ahli, praktisi pendidikan serta telah diujicoba dengan peserta didik.

Pocket book ini dikemas dalam bentuk cetak yang berisi petunjuk

penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, ringkasan materi,

serta contoh soal mengenai materi trigonometri.

Pocket book ini terdiri dari 83 halaman yaitu halaman judul, tim

penyusun, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, kompetensi inti,

kompetensi dasar, indikator, materi, contoh soal, serta daftar pustaka.

Penyajian materi trigonometri pada pocket book ini dikorelasikan dengan

keislaman dan disertai dengan informasi-informasi tambahan seputar sejarah

penemuan dan penggunaan trigonometri oleh ilmuan muslim. Hal ini

bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik serta menanamkan nilai-

nilai keislaman kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi insan

yang mulia.

2. Hasil Evaluasi Validator
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Hasil validasi dari ahli media, ahli materi dan ahli agama berupa saran,

kritik, bentuk kesalahan beserta saran perbaikannya dapat diperinci sebagai

berikut:

a. Validasi ahli media

1) Validasi ahli media I

Hasil validasi ahli media yang pertama yaitu validasi dari Bapak

Abi Fadila, M.Pd dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 4.1. Validasi Ahli Media I

No Aspek yang
Dinilai

Indikator Validasi
1

Validasi
2

1. Kesesuain
komponen pada
sampul pocket book

1 2 3
2 3 3
3 2 3
4 3 3
5 2 2

2.

Kesesuain
komponen pada
pocket book

6 3 3
7 2 3
8 3 3
9 2 2
10 3 3
11 3 3
12 2 3
13 3 3

3. Keseluruhan
pengemasan desain
pocket book

14 3 3
15 0 4

Jumlah 36 44
Rata-Rata 2.4 2.9

Keterangan Layak Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Media
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Hasil validasi ahli media I yang pertama memberikan nilai rata-

rata 2.4 dengan kriteria interpretasi “Layak”.Saran dan komentar

validator ahli media I adalah cek lagi kesesuaian ukuran buku

saku.Validasi ahli media I yang kedua memberikan nilai rata-rata 2,9

dengan kriteria interpretasi “Layak”.

2) Validasi Ahli Media II

Validasi ahli media yang kedua yaitu dari Bapak Komarudin,

M.Pd, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Validasi Ahli Media II

No Aspek yang
Dinilai

Indikator Validasi 1 Validasi 2

1. Kesesuain
komponen pada
sampul pocket
book

1 2 4
2 2 4
3 3 4
4 2 4
5 2 3

2.

Kesesuain
komponen pada
pocket book

6 2 3
7 3 4
8 3 4
9 2 3
10 3 4
11 2 4
12 2 4
13 3 4

3. Keseluruhan
pengemasan
desain pocket
book

14 2 4
15 2 4

Jumlah 35 57
Rata-Rata Akhir 2.3 3.8

Keterangan Akhir Layak Sangat Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Media
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Hasil validasi ahli media II yang pertama memberikan rata-rata

nilai 2.3 dengan kriteria interpretasi “Layak” dan disarankan untuk

merevisi designdari cover pocket book yang dikembangkan.Validasi

ahli media II yang kedua memberikan nilai rata-rata 3.8 dengan

kriteria interpretasi “Sangat Layak”.

3) Validasi Praktisi Pendidikan

Praktisi pendidikan yang menjadi validator yaitu dari Ibu Leny

Maris, S.Pd. Hasil validasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Validasi Praktisi Pendidikan

No Aspek yang Dinilai Indikator Validasi 1
1. Kesesuain komponen

pada sampul pocket
book

1 4
2 4
3 3
4 4
5 3

2.
Kesesuain komponen
pada pocket book

6 4
7 4
8 4
9 4
10 4
11 4
12 3
13 4

3. Keseluruhan
pengemasan desain
pocket book

14 4
15 4

Jumlah 57
Rata-Rata Akhir 3.8

Keterangan Akhir Sangat Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Praktisi Pendidikan
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Validasi dari ketiga validator di atas memiliki rata-rata total

senilai 3.5 yang menunjukkan bahwa pocket book yang

dikembangkan sangat layak untuk digunakan.

b. Validasi Ahli Materi

1) Validasi Ahli Materi I

Validator ahli materi yang pertama yaitu Bapak Rizki Wahyu

Yunian Putra, M.Pd. Adapun hasil validasi sebagai berikut.

Tabel 4.4. Validasi Ahli Materi I

No Aspek yang
dinilai

Nomor
Soal

Validasi 1 Validasi 2

1

Kelayakan isi

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

2 Kesesuaian isi
untuk proses
pembelajaran

7 2 4
8 2 4

3 Kelayakan bahasa 9 3 4
10 2 4
11 2 4
12 2 4
13 2 3
14 3 4
15 2 4
16 3 4
17 2 3

Jumlah 39 64
Rata-Rata 2,3 3.8

Keterangan Akhir Layak Sangat Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi
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Rata-rata hasil validasi ahli materi I yang pertama sebesar 2.3

dengan kriteria interpretasi “Layak” dan disarankan untuk

melakukan revisi.Hasil validasi ahli materi I yang kedua

memberikan nilai rata-rata sebesar 3.8 dengan kriteria interpretasi

“Sangat Layak”.

2) Evaluasi ahli materi II

Ahli materi yang kedua yaitu Bapak Muhamad Syazali, M.Si

dengan hasil validasi sebagai berikut.

Tabel 4.5. Validasi Ahli Materi II

No Aspek yang dinilai Nomor
Soal

Validasi
1

Validasi 2

1

Kelayakan isi

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

2 Kesesuaian isi untuk
proses pembelajaran

7 2 3
8 2 3

3 Kelayakan bahasa 9 2 3
10 3 4
11 3 4
12 2 3
13 2 3
14 2 4
15 2 3
16 2 3
17 2 3

Jumlah 37 55
Rata-Rata 2.2 3.2

Keterangan Akhir Layak Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi
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Hasil validasi ahli materi II yang pertama memiliki rata-rata

sebesar 2.2 yang diinterpretasikan “Layak”.Validasi ahli materi II

yang kedua memberikan rata-rata sebesar 3.2 dengan kriteria

interpretasi “Layak”.

3) Validasi Praktisi Pendidikan

Praktisi pendidikan yang menjadi validator ketiga sebagai ahli

materi yaitu Bapak Hendra Darmawansah, S.Pd dengan hasil validasi

sebagai berikut.

Tabel 4.6. Validasi Ahli Praktisi Pendidikan

No Aspek yang dinilai Nomor
Soal

Validasi 1

1

Kelayakan isi

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

2 Kesesuaian isi untuk
proses pembelajaran

7 4
8 3

3 Kelayakan bahasa 9 4
10 4
11 4
12 4
13 4
14 4
15 4
16 4
17 4

Jumlah 65
Rata-Rata 3.8

Keterangan Akhir Sangat Layak
Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi
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Hasil validasi ketiga validator di atas memiliki rata-rata total

sebesar 3.6 yang menyatakan bahwa pocket book yang

dikembangkan sangat layak untuk digunakan setelah revisi.

c. Validasi Ahli Agama

1) Ahli Agama I

Validator ahli agama I yaitu Bapak Heru Juabdin Sada,

M.Pd.I.hasil validasi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.7. Hasil Validasi Ahli Agama I

No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

1 Pembahasan putaran sholat
memiliki kesesuaian dengan
materi ukuran sudut

1 3 3

2 Q.S Al-Mujadilah:11 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

2 3 4

3 Q.S Taaha:75 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

3 3 4

4 Iman, Islam, dan akhlak
memiliki kesesuaian dengan
segitiga

4 2 3

5 Kesebandingan etika, akhlak,
dan moral memiliki kesesuaian
dengan materi perbandingan
trigonometri

5 3 4

6 Pembahasan tentang
hablumminallah dan
hablumminannas memiliki
kesesuaan dengan materi relasi
sudut

6 3 4

7 Pembahasan identitas agama
yang diterangkan dalam QS.

7 3 3
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No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

Al-Imran: 101 memiliki
kesesuaian dengan materi
identitas trigonometri

8 Pembahasan filosofi lingkaran
memiliki kesesuaian dengan
persamaan umum lingkaran

8 2 3

9 Pembahasan info ilmuan
muslim Muhammad Bin Musa
Al-Khawarizmi memiliki
kesesuaian dengan materi
trigonometri

9 3 4

10 Pembahasan perhitungan arah
kiblat memiliki kesesuaian
dengan materi trigonometri

10 3 4

11 Pembahasan hablumminallah
dan hablumminannas memiliki
kesesuaian dengan garis berat
dan garis tinggi

11 2 3

12 Pembahasan info ilmuan
muslim Al-Battani memiliki
kesesuaian dengan materi
trigonometri

12 3 4

Jumlah 33 43
Rata-Rata 2.8 3.6

Keterangan Akhir Layak Sangat
Layak

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Agama

Berdasarkan hasil validasi ahli agama di atas, terlihat bahwa

pocket book yang dikembangkan memiliki nilai rata-rata hasil validasi

pertama sebesar 2.8 dengan kriteria interpretasi “Layak”.Hasil

validasi kedua memberikan nilai rata-rata 3.6 dengan interpretasi

“Sangat Layak” setelah melalui revisi.

2) Ahli Agama II
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Validator ahli agama II yaitu Ibu Agus Susanti, M.Pd hasil

validasi sebagai berikut.

Tabel 4.8. Hasil Validasi Ahli Agama II

No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

1 Pembahasan putaran sholat
memiliki kesesuaian dengan
materi ukuran sudut

1 3 4

2 Q.S Al-Mujadilah:11 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

2 3 4

3 Q.S Taaha:75 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

3 3 4

4 Iman, Islam, dan akhlak
memiliki kesesuaian dengan
segitiga

4 3 3

5 Kesebandingan etika, akhlak,
dan moral memiliki kesesuaian
dengan materi perbandingan
trigonometri

5 3 4

6 Pembahasan tentang
hablumminallah dan
hablumminannas memiliki
kesesuaan dengan materi relasi
sudut

6 3 4

7 Pembahasan identitas agama
yang diterangkan dalam QS.
Al-Imran: 101 memiliki
kesesuaian dengan materi
identitas trigonometri

7 3 4

8 Pembahasan filosofi lingkaran
memiliki kesesuaian dengan
persamaan umum lingkaran

8 3 3

9 Pembahasan info ilmuan
muslim Muhammad Bin Musa
Al-Khawarizmi memiliki
kesesuaian dengan materi

9 3 3



67

No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

trigonometri
10 Pembahasan perhitungan arah

kiblat memiliki kesesuaian
dengan materi trigonometri

10 3 4

11 Pembahasan hablumminallah
dan hablumminannas memiliki
kesesuaian dengan garis berat
dan garis tinggi

11 3 3

12 Pembahasan info ilmuan
muslim Al-Battani memiliki
kesesuaian dengan materi
trigonometri

12 3 3

Jumlah 36 43
Rata-Rata 3 3.6

Keterangan Akhir Layak Sangat
Layak

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Agama

Hasil validasi ahli agama II di atas menunjukkan bahwa pocket

book yang dikembangkan memiliki nilai rata-rata hasil validasi

pertama sebesar 3 dengan kriteria interpretasi “Layak”. Hasil validasi

kedua memberikan nilai rata-rata 3.6 dengan interpretasi “Sangat

Layak” setelah melalui revisi.

3) Ahli Agama III

Validator agama III yaitu Bapak Agus Faisal Asyha, M.Pd.I

dengan hasil validasi sebagai berikut.

Tabel 4.9. Hasil Validasi Ahli Agama III

No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

1 Pembahasan putaran sholat 1 3 3
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No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

memiliki kesesuaian dengan
materi ukuran sudut

2 Q.S Al-Mujadilah:11 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

2 3 4

3 Q.S Taaha:75 memiliki
kesesuaian dengan materi
derajat

3 3 4

4 Iman, Islam, dan akhlak
memiliki kesesuaian dengan
segitiga

4 2 3

5 Kesebandingan etika, akhlak,
dan moral memiliki kesesuaian
dengan materi perbandingan
trigonometri

5 2 4

6 Pembahasan tentang
hablumminallah dan
hablumminannas memiliki
kesesuaan dengan materi relasi
sudut

6 2 4

7 Pembahasan identitas agama
yang diterangkan dalam QS.
Al-Imran: 101 memiliki
kesesuaian dengan materi
identitas trigonometri

7 3 4

8 Pembahasan filosofi lingkaran
memiliki kesesuaian dengan
persamaan umum lingkaran

8 3 4

9 Pembahasan info ilmuan
muslim Muhammad Bin Musa
Al-Khawarizmi memiliki
kesesuaian dengan materi
trigonometri

9 3 3

10 Pembahasan perhitungan arah
kiblat memiliki kesesuaian
dengan materi trigonometri

10 3 3

11 Pembahasan hablumminallah
dan hablumminannas memiliki
kesesuaian dengan garis berat

11 2 3
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No Aspek yang dinilai Indikator Validasi
1

Validasi
2

dan garis tinggi
12 Pembahasan info ilmuan

muslim Al-Battani memiliki
kesesuaian dengan materi
trigonometri

12 3 3

Jumlah 32 42
Rata-Rata 2.7 3.5

Keterangan Akhir Layak Sangat
Layak

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Agama

Validasi ahli agama III memberikan hasil bahwa pocket book yang

dikembangkan memiliki nilai rata-rata hasil validasi pertama sebesar

2.7 dengan kriteria interpretasi “Layak”. Hasil validasi kedua

memberikan nilai rata-rata 3.5 dengan interpretasi “Sangat Layak”

setelah melalui revisi.

Hasil validasi ketiga ahli agama di atas menunjukkan hasil rata-rata

total sebesar 3,6 dengan interpretasi sangat layak untuk digunakan setelah

revisi.

3. Uji Coba Skala Kecil

Hasil uji coba sekala kecil sebagai berikut.

Tabel 4.10. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

No Nama

Skor
Kemenarikan

Kriteria
Total

Rata-
Rata

1 Siswa 1 27 3.9 Sangat Menarik

2 Siswa 2 25 3.6 Sangat Menarik
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No Nama

Skor
Kemenarikan

Kriteria
Total

Rata-
Rata

3 Siswa 3 27 3.9 Sangat Menarik

4 Siswa 4 26 3.7 Sangat Menarik

5 Siswa 5 26 3.7 Sangat Menarik

6 Siswa 6 24 3.4 Sangat Menarik

7 Siswa 7 28 4.0 Sangat Menarik

8 Siswa 8 28 4.0 Sangat Menarik

9 Siswa 9 24 3.4 Sangat Menarik

10 Siswa 10 26 3.7 Sangat Menarik

Jumlah 261 37.3
Rata-rata total 3.7 Sangat Menarik

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Skala Kecil.

Berdasarkan analisis uji coba pada skala kecil di atas, diperoleh  rata-rata

total skor kemenarikan pocket book sebesar 3.7 dengan kriteria interpretasi

“Sangat Menarik”. Hal ini berarti pocket book trigonometri berbasis

keislaman yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai kriteria sangat

menarik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar

pada materi trigonometri untuk minimal kelas X SMA, khususnya SMA

Negeri 2 Liwa, Lampung Barat.

4. Uji Coba Skala Besar

Hasil respon peserta didik terhadap pocket book trigonometri berbasis

keislaman pada uji sekala besar di tampilkan pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.11. Hasil Uji Coba Skala Besar

No Nama

Skor
Kemenarikan

Kriteria
Total

Rata-
Rata

1 Siswa 1 22 3.1 Sangat Menarik

2 Siswa 2 25 3.6 Sangat Menarik
3 Siswa 3 26 3.7 Sangat Menarik
4 Siswa 4 28 4.0 Sangat Menarik
5 Siswa 5 23 3.3 Sangat Menarik
6 Siswa 6 27 3.9 Sangat Menarik
7 Siswa 7 21 3.0 Sangat Menarik
8 Siswa 8 26 3.7 Sangat Menarik
9 Siswa 9 28 4.0 Sangat Menarik
10 Siswa 10 27 3.9 Sangat Menarik
11 Siswa 11 28 4.0 Sangat Menarik
12 Siswa 12 23 3.3 Sangat Menarik

13 Siswa 13 27 3.9 Sangat Menarik

14 Siswa 14 27 3.9 Sangat Menarik
15 Siswa 15 20 2.9 Sangat Menarik
16 Siswa 16 28 4.0 Sangat Menarik
17 Siswa 17 24 3.4 Sangat Menarik
18 Siswa 18 24 3.4 Sangat Menarik
19 Siswa 19 25 3.6 Sangat Menarik
20 Siswa 20 27 3.9 Sangat Menarik
21 Siswa 21 27 3.9 Sangat Menarik
22 Siswa 22 21 3.0 Sangat Menarik
23 Siswa 23 27 2.9 Sangat Menarik
24 Siswa 24 26 3.7 Sangat Menarik
25 Siswa 25 23 3.3 Sangat Menarik
26 Siswa 26 26 3.7 Sangat Menarik
27 Siswa 27 28 4.0 Sangat Menarik

Jumlah 683 97
Rata-Rata Total 3.5 Sangat Menarik

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Skala Besar
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Berdasarkan analisis data dari tabel 4.11 hasil uji coba skala besar

memperoleh rata-rata kemenarikan yang tergolong cukup tinggi yaitu 3,5

dengan kriteria interpretasi  yang dicapai yaitu “Sangat Menarik”. Hal ini

berarti pocket book trigonometri yang dikembangkan oleh peneliti

mempunyai kriteria sangat menarik untuk digunakan sebagai alat bantu

dalam kegitan belajar mengajar  pada materi trigonometri untuk peserta didik

kelas X keatas.

5. Hasil Uji Efektivitas

a. Hasil Pretest dan Posttest

Hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.12. Hasil Pretest dan Posttest kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol

No.
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Nama Nilai
Pretest

Nilai
posttest Nama

Nilai
Pretest

Nilai
Posttest

1 Siswa 1 40 80 Siswa 1 50 65
2 Siswa 2 50 95 Siswa 2 40 75
3 Siswa 3 20 80 Siswa 3 30 45
4 Siswa 4 35 85 Siswa 4 20 60
5 Siswa 5 40 80 Siswa 5 35 65
6 Siswa 6 30 85 Siswa 6 45 55
7 Siswa 7 50 100 Siswa 7 50 75
8 Siswa 8 45 90 Siswa 8 50 70
9 Siswa 9 60 80 Siswa 9 60 85
10 Siswa 10 40 75 Siswa 10 40 65
11 Siswa 11 20 90 Siswa 11 45 50
12 Siswa 12 45 85 Siswa 12 55 70
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No.
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Nama
Nilai

Pretest
Nilai

posttest Nama
Nilai

Pretest
Nilai

Posttest
13 Siswa 13 55 90 Siswa 13 25 80
14 Siswa 14 25 85 Siswa 14 55 50
15 Siswa 15 55 90 Siswa 15 50 80
16 Siswa 16 50 90 Siswa 16 50 75
17 Siswa 17 50 75 Siswa 17 45 75
18 Siswa 18 50 80 Siswa 18 40 75
19 Siswa 19 20 70 Siswa 19 45 75
20 Siswa 20 40 75 Siswa 20 50 65
21 Siswa 21 50 85 Siswa 21 50 75
22 Siswa 22 45 90 Siswa 22 50 70
23 Siswa 23 45 95 Siswa 23 45 70
24 Siswa 24 50 80 Siswa 24 45 75
25 Siswa 25 75 85 Siswa 25 75 100
26 Siswa 26 30 80 Siswa 26 35 55
27 Siswa 27 50 90 Siswa 27 40 65

Jumlah 1165 2285 1220 1865

Deskripsi hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol setelah diolah menggunakan aplikasi SPSS 17.0

sebagai berikut.

Tabel 4.13. Descriptive Statistics Kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol

Min Max Mean Std.
Deviation

Kelas
Experimen

Pretest 20 75 43.15 12.95
Postest 70 100 84.63 7.06

Kelas
Control

Pretest 20 75 45.19 10.87
Postest 45 100 69.07 11.77
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Tabel descriptive statistics di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai

pretest pada kelompok eksperimen sebesar 43.15 dan rata-rata nilai

posttest pada kelompok eksperimen sebesar 84.63. Nilai minimum pretest

kelompok eksperimen sebesar 20 dan nilai minimum posttest kelompok

eksperimen sebesar 70. Nilai maksimum pretest pada kelompok

eksperimen adalah 75 dan nilai posttest pada kelas eksperimen adalah

100. Standar deviasi pada data hasil pretest kelompok eksperimen sebesar

12.95 dan standar deviasi data hasil pretest pada kelompok eksperimen

sebesar 7.06.

Deskripsi data kelompok kontrol juga ditunjukkan pada tabel

descriptive statistics di atas. Rata-rata pretest pada kelompok kontrol

adalah 45.19 dan rata-rata posttest kelompok kontrol adalah 69.07. Nilai

minimum pretest pada kelompok kontrol sebesar 20 dan nilai minimum

posttest pada kelompok kontrol sebesar 75. Nilai maksimum pretest pada

kelompok kontrol adalah 75 dan nilai maksimum posttest pada kelompok

kontrol adalah 100. Standar deviasi pretest pada kelompok kontrol

sebesar 10.87 dan standar deviasi posttest pada kelompok kontrol sebesar

11.77.
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b. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0.

Kriteria pengujian normalitas adalah H ditolak jika nilai . < 0.05
sebagai nilai probabilitas92. Hipotesis pada penelitian ini yaitu:H : Sampel berdistribusi normalH : Sampel tidak berdistribusi normal

Tabel 4.14. Test of Normality Kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol

Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig.

Experiment Pretest .933 27 .081
Posttest .958 27 .324

Control Pretest .938 27 .108
Posttest .947 27 .181

Tabel test of normality kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

di atas menunjukkan . = 0.081 pada pretest kelompok eksperimen,

dan . = 0.324 pada posttest kelompok eksperimen. Pretest kelompok

kontrol menunjukkan . = 0.108 dan postest kelompok kontrol

menunjukkan . = 0.181. Masing-masing nilai . pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol bernilai > 0.05 maka dapat

disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal untuk kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol.

92T. Offirston, Aktivitas Pembelajaran Matematika Melalui Inkuiri Berbantuan Software
Cinderella (Yogyakarta: Deepublish, 2014). h. 78.
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d. Hasil uji N-Gain

Hasil uji n-gain disajikan pada table berikut.

Tabel 4.15. N-gain Value Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Group Mean Kategori
Pretest (%) Posttest (%) N-gain

Experiment 43.15 84.63 0.41 Sedang
Control 45.19 69.07 0.24 Rendah

Kolom n-gain pada table n-gain value di atas menunjukkan bahwa

terdapat peningkatan pemahaman konsep trigonometri pada kelompok

eksperimen dengan nilai − = 0.41 yang dikategorikan sedang.

Peningkatan pemahaman konsep trigonometri juga terjadi pada kelompok

kontrol dengan − = 0.24 yang dikategorikan rendah. Berdasarkan

tabel n-gain value di atas, terlihat bahwa hasil belajar peserta didik pada

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok

kontrol.

e. Uji Independent Sample T-Test

Uji independent sample t-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan

rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan93. Rata-rata yang

dimaksud yakni rata-rata hasil belajar peserta didik antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis dalam uji ini yaitu:

93 Albert Kurniawan. Op.Cit.
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H : Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrolH : Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Independent Sample Test
Levene’s
Test for

Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

95%
Confidence

Interval of the
Difference

F Sig. t df Sig.
(2-

tailed)

Mean
Difference

Std.
Difference

Lower Upper

Gain Equal
variances
assumed

.624 .433 5.309 52 .000 17.593 3.313 10.944 24.242

Equal
variances

not
assumed

5.309 51.340 .000 17.593 3.313 10.942 24.244

Tabel di atas menunjukkan nilai sig. pada levene’s test sebesar 0.433( > 0.05) sehingga data homogen. Nilai Sig. (2-tailed) menunjukkan

nilai sebesar 0.000 ( ≤ 0.01) sehingga terdapat perbedaan hasil belajar

peserta didik pada taraf 1%94. Berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa

94Yonathan Natanael, Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa (Jakarta: Elex Media Komputindo,
2014). h.115.
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terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar antara kelompok ekspermen

dan kelompok kontrol.

B. Pembahasan

Pengembangan pocket book trigonometri berbasis keislaman ini

menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu:

analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Berikut ini

adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mengembangkan pocket book

trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas

(SMA) kelas X.

1. Analysis (Tahap Analisis)

Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan sebagai pedoman dan

pertimbangan dalam penyusunan pocket book trigonometri berbasis

keislaman untuk peserta didik SMA kelas X. Tahap analisis meliputi analisis

kebutuhan berupa identifikasi awal keadaan sekolah terkait karakteristik

siswa, proses pembelajaran, kurikulum sekolah, mereview literatur (produk

yang sudah ada), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan

permasalahan sehingga perlu ada model pengembangan baru95.

95Frilisa Dliyaul Haya, Drs. Soetadi Waskito, M.Pd, Ahmad Fauzi, M.Pd, “Pengembangan
Media Pembelajaran Gasik (Game Fisika Asik) untuk Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama,”
Jurnal Pendidikan Fisika, Vol.2  No 1 (2014): 12.
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Berdasarkan hasil wawancara kepada pendidik mata pelajaran

matematika dan angket untuk peserta didik kelas X di SMAN 2 Liwa, SMAN

1 Belalau, dan SMKN 1 Liwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami

materi trigonometri.

2) Sebagian peserta didik merasa kurang terbantu dengan bahan ajar yang

digunakan dalam pembelajaran matematika.

3) Bahan ajar cukup bervariatif hanya saja belum adanya materi

pembelajaran yang dikaitkan langsung dengan nilai-nilai islami.

4) Pendidik mengharapkan adanya materi yang dikemas sebagai bahan ajar

yang menarik.

5) Media pembelajaran masih kurang bervariatif.

6) Pendidik mengharapkan materi matematika dikaitkan dengan hal-hal

Islami sesuai dengan sekolah yang memiliki mayoritas pendidik dan

peserta didik beragama Islam.

7) Bahan ajar dan media pembelajaran yang sudah cukup menarik namun

pendidik kesulitan membuat bahan ajar berbentuk media.

Selanjutnya dilakukan evaluasi pada tahap analisis. Hasil evaluasi pada

tahap ini yaitu dibutuhkannya suplemen bahan ajar yang dikemas secara

menarik, materi matematika belum diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami,

dan kesulitan dalam mengolaborasikan bahan ajar dalam bentuk media. Hasil
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evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai batasan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka peneliti akan

mengembangkan pocket book trigonometri berbasis keislaman untuk peserta

didik SMA kelas X.

2. Design (Tahap Perancangan)

Penyusunan ini berupa desain pocket book yang meliputi:

1) Cover

Desain cover depan dan cover belakang sebagai berikut.

Gambar 4.1. Desain Cover Depan Gambar 4.2. Desain Cover Belakang

Rancangan cover depan dan cover belakang yang telah dibuat

kemudian dievaluasi. Berdasarkan evaluasi kemudian rancangan cover

depan dan cover belakang dibuat menggunakan corel draw.

2) Bagian isi
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Desain rancangan bagian isi pocket book sebagai berikut.

Gambar 4.3. Desain Isi Pocket
Book I

Gambar 4.4. Desain Isi Pocket
Book II

Bagian isi yang telah dirancang kemudian dievaluasi. Berdasarkan

evaluasi tersebut, rancangan bagian isi dibuat lebih menarik dengan

penambahan warna dan gambar.

3) Perancangan Penyajian Materi

Penyajian materi dalam pocket book ini sesuai dengan kompetensi

inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan

kurikulum 2013 revisi 2016. Materi yang akan ditampilkan diambil dari

buku paket matematika kelas X dan dari sumber-sumber yang relevan.

3. Development (Tahap Pengembangan)

a. Pengembangan Pocket Book
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Pocket book pada tahap ini dibuat berdasarkan rancangan pembuatan

pada tahap design. Pembuatan pocket book pada bagian isi menggunakan

Microsoft word 2007 dan pada bagian cover depan dan cover belakang

dibuat menggunakan corel draw.

Gambar 4.5. Cover Depan Gambar 4.6. Cover Belakang

Bagian isi pocket book terdiri dari 83 halaman yang memuat tim

penyusun, tata cara penggunaan, KI, KD, indikator yang harus dicapai,

kata pengantar, dan daftar isi kemudian dilanjutkan penjelasan materi

trigonometri, contoh soal, dan kegiatan peserta didik.
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Gambar 4.7. Bagian Isi I Gambar 4.8. Bagian Isi II

b. Validasi Pocket Book

Proses selanjutnya adalah validasi pocket book oleh 9 orang validator

yang menilai kelayakan pocket book. Validator tersebut terdiri dari ahli

media  sebanyak 3 orang, ahli desain sebanyak 3 orang, dan ahli agama

sebanyak 3 orang. Validasi dilakukan dengan mengisi questioner dan

memberikan saran dan komentar mengenai pocket book. Hasil pengisisan

quesioner tersebut digunakan untuk melakukan revisi terhadap pocket

book.

Validasi dari ketiga ahli desain memiliki rata-rata total senilai 3.5

yang menunjukkan bahwa pocket book yang dikembangkan sangat layak

untuk digunakan. Hasil validasi ketiga ahli materi memiliki rata-rata total

sebesar 3.6 yang menyatakan bahwa pocket book yang dikembangkan

sangat layak untuk digunakan setelah revisi. Hasil validasi ketiga ahli
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agama di atas menunjukkan hasil rata-rata total sebesar 3,6 dengan

interpretasi sangat layak untuk digunakan setelah revisi.

c. Revisi Pocket book

Berdasarkan hasil validasi oleh para ahli, kemudian dilakukan

evaluasi dengan melakukan revisi sesuai saran ahli media pertama yaitu

Bapak Abi Fadila, M.Pd yaitu mengubah ukuran pocket book berdasarkan

referensi yang jelas. Ukuran pocket book sebesar kertas A6 (10.5 cm x

14.8 cm) setelah revisi.

Revisi selanjutnya yang disarankan oleh ahli materi II Bapak

Komarudin, M.Pd dengan memperbaiki cover depan pocket book.

Gambar sebelum dan sesudah revisi disajikan pada gambar-gambar di

bawah ini.

Gambar 4.1.Cover Depan
Sebelum Revisi

Gambar 4.2.Cover Depan Setelah
Revisi
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Revisi selanjutnya yang disarankan oleh ahli materi I Bapak Rizki

Wahyu Yunian Putra, M.Pd dengan menyesuaikan gambar dan simbol

matematika pada pocket book. Gambar sebelum dan sesudah revisi

disajikan pada gambar-gambar di bawah ini.

Gambar 4.3. Bagian Isi
Sebelum Revisi

Gambar 4.4. Bagian Isi
Setelah Revisi

Revisi selanjutnya sesuai saran ahli materi II Bapak Muhamad

Syazali, M.Pd dengan memperbaiki simbol matematika agar tidak ada

ambiguitas. Gambar sebelum dan sesudah revisi disajikan sebagai berikut.
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Gambar 4.5. Bagian Isi
Sebelum Revisi

Gambar 4.5. Bagian Isi
Setelah Revisi

4. Implementation (Tahap Implementasi)

Tahap selanjutnya produk diuji cobakan kepada peserta didik SMAN 2

Liwa, Lampung Barat dengan uji coba skala kecil terdiri dari 10 peserta

didik, uji coba skala besar terdiri dari 27 peserta didik, dan uji efektivitas

terdiri dari 54 peserta didik yang terbagi dalam dua kelompok. Uji coba skala

kecil dan uji coba skala besar bertujuan untuk mengetahui respon peserta

didik mengenai kemenarikan dari produk media pembelajaran yang

dikembangkan. Uji efektivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari

pocket book yang dikembangkan.

a. Uji Coba Skala Kecil
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Uji coba skala kecil dilaksanakan di SMAN 2 Liwa. Pelaksanaan uji

coba skala kecil diawali dengan peserta didik mengikuti pembelajaran

berbantuan pocket book didalam kelas. Cara uji coba produk ini dilakukan

dengan melibatkan 10 peserta didik yang dipilih secara homogen

kemudian memanggil satu per satu peserta didik melalui absen secara

acak dan memberikan angket respon peserta didik mengenai kemenarikan

dari pocket book trigonometri berbasis keislaman.

Berdasarkan analisis uji coba pada skala kecil, diperoleh  rata-rata

total skor kemenarikan pocket book sebesar 3.7 dengan kriteria

interpretasi “Sangat Menarik”. Hal ini berarti pocket book trigonometri

berbasis keislaman yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai kriteria

sangat menarik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan

belajar mengajar pada materi trigonometri untuk minimal kelas X SMA,

khususnya SMA Negeri 2 Liwa, Lampung Barat.

b. Uji Coba Skala Besar

Uji coba skala besar dilakukan di SMAN 2 Liwa. Tujuan uji coba ini

adalahuntuk mengetahui kemenarikan dari pocket book secara luas.

Responden pada uji coba skala besar adalah 27 peserta didik kelas X.

IPA.3. Uji coba dilakukan dengan cara memberikan angket kepada

peserta didik.
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Berdasarkan hasil uji coba skala besar memperoleh rata-rata

kemenarikan yang tergolong cukup tinggi yaitu 3,5 dengan kriteria

interpretasi  yang dicapai yaitu “Sangat Menarik”. Hal ini berarti pocket

book trigonometri yang dikembangkan oleh peneliti  mempunyai kriteria

sangat menarik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegitan belajar

mengajar  pada materi trigonometri untuk peserta didik kelas X keatas.

c. Uji Efektivitas

Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari pocket

book yang dikembangkan. Uji ini dilakukan kepada 54 peserta didik

jurusn IPA di SMAN 2 Liwa. Peserta didik dalam uji ini terdiri dari 2

kelompok yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahap

awal uji ini yaitu dengan pemberian pretest kepada peserta didik diawal

pembelajaran. Tahap kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran

konvensional pada kelas control dan pembelajaran berbantuan pocket

book pada kelas eksperimen. Ketiga, pemberian posttest diakhir

pembelajaran.

Pembelajaran matematika pada kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol dilakukan sebanyak dua kali. Pembelajaran matematika tahap

pertama pada kelompok eksperimen terdapat kendala. Kendala tersebut

yakni penyampaian materi yang terlalu lambat sehingga waktu

pembelajaran habis sebelum materi tersampaikan seluruhnya. Solusi dari
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kendala tersebut yaitu memperbaiki penyampaian materi sehingga waktu

pembelajaran dapat digunakan dengan lebih efisien. Tahap kedua

pembelajaran matematika berbantuan buku saku berbasis keislaman

dilakukan dengan baik dan materi tersampaikan seluruhnya.

Pembelajaran matematika tahap pertama pada kelompok kontrol

terdapat kendala. Kendala tersebut yaitu peserta didik kurang

memerhatikan pembelajaran yang disampaikan. Solusi dari kendala

tersebut yaitu pemberian poin tambahan untuk peserta didik yang aktif

dalam pembelajaran. Tahap pembelajaran kedua pada kelompok kontrol

berjalan dengan baik dan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, seluruh peserta didik pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol diberikan posttest setelah pembelajaran selesai

dilaksanakan.

Data hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan peserta didik

kemudian diuji normalitas. Uji normalitas yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Data

tersebut kemudian diujikan dengan uji n-gain untuk mengetahui

peningkatan yang terjadi dari hasil pretest dan posttest. Data hasil uji n-

gain dari pretest dan posttest yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik pada kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol.
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Uji n-gain pula menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar peserta

didik pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada peningkatan

pemahaman konsep trigonometri peserta didik pada kelompok kontrol.

Data pretest dan posttest kemudian diujikan dengan uji independent

sample t-test. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

rata-rata hasil belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.

Disimpulkan bahwa pocket book trigonometri terintegrasi nilai keislaman

yang dikembangkan efektif untuk digunakan.

5. Evaluation (Tahap Evaluasi)

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan mengevaluasi hasil dari tiap tahapan

yang dilaksanakan. Pertama, pada tahap analysis dilakukan evaluasi terhadap

hasil analisis yang kemudian dijadikan bahan acuan pada tahap design. Hasil

evaluasi dari tahap analysis yaitu membatasi masalah dalam penelitian ini

pada dibutuhkannya suplemen bahan ajar yang dikemas secara menarik,

materi matematika belum diintegrasikan dengan nilai-nilai islami, dan

kesulitan dalam mengolaborasikan bahan ajar dalam bentuk media.

Kedua, evaluasi terhadap hasil design yang kemudian digunakan untuk

mengembangkan produk pocket book. Ketiga, evaluasi pada hasil

development yakni dievaluasi dengan cara melakukan uji validasi ahli. Uji

validasi ahli dilakukan untuk memberikan penilaian kelayakan pocket book

yang telah dikembangkan.
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Berdasarkan hasil validasi ahli terlihat bahwa ahli media I memberikan

rata-rata nilai 2,6 dengan predikat “Sangat Layak”, ahli media II memberikan

nilai dengan rata-rata sebesar 3,8 dengan predikat “Sangat Layak”, dan ahli

media II yakni praktisi pendidikan member nilai dengan rata-rata 3,8 dengan

predikat “Sangat Layak”. Rata-rata nilai yang didapat dari ketiga ahli media

sebesar 3,4 dengan predikat “Sangat Layak”.

Hasil validasi ahli materi I member nilai dengan rata-rata sebesar 3,76

dengan predikat “Sangat Layak”, ahli materi II memberikan nilai dengan

rata-rata sebesar 3,24 dengan predikat “Sangat Layak”, dan ahli materi III

yaitu praktisi pendidikan memberikan nilai rata-rata sebesar 3,82 dengan

predikat “Sangat Layak”. Maka rata-rata nilai dari ketiga ahli materi tersebut

sebesar 3,67 dengan predikat “Sangat Layak”.

Validasi ahli agama memberikan nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan

predikat “Sangat Layak”. Berdasarkan hasil validasi para ahli tersebut,

didapat rata-rata total sebesar 3,59 dengan predikat “Sangat Layak”.

Disimpulkan bahwa berdasarkan hasil validasi ahli madia, ahli materi, dan

ahli agama maka pocket book yang dikembangkan “Sangat Layak” untuk

digunakan dalam pembelajaran matematika.

Keempat, evaluasi dilakukan pada tahap implementation yakni evaluasi

terhadap hasil uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji efektivitas

yang dilakukan pada tahap implementation. Uji kelompok kecil dan uji
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kelompok besar dilakukan untuk memberikan penilaian kemenarikan pocket

book yang dikembangkan.

Hasil angket respon peserta didik dalam uji coba skala kecil yang

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,7 dengan predikat “Sangat Menarik”

dan hasil angket respon peserta didik dalam uji coba skala besar yang

memberikan nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan predikat “Sangat Menarik”

membuktikan bahwa pocket book yang dikembangkan sangat menarik.

Hasil uji efektivitas pada uji normalitas menunjukkan bahwa data

berdistribusi normal. Uji n-gain menunjukkan bahwa terdapat peningkatan

hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji

independent sample t-test pula menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-

rata peningkatan hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol dan kelas

eksperimen.



93

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Pocket book trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik kelas X

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan sangat menarik untuk

digunakan dalam pembelajaran matematika berdasarkan hasil uji kelompok

kecil yang menunjukkan rata-rata 3,7 dengan interpretasi sangat menarik dan

pada kelompok besar menunjukkan rata-rata 3,5 dengan interpretasi sangat

menarik.

2. Pocket book trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik kelas X

Sekolah Menengah Atas sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran

matematika berdasarkan hasil uji validasi ahli yang menunjukkan nilai rata-

rata validasi ahli media sebesar 3,5 dengan interpretasi sangat layak, rata-rata

validasi ahli materi sebesar 3,6 dengan interpretasi sangat layak, dan rata-rata

validasi ahli agama sebesar 3,6 dengan interpretasi sangat layak.

3. Pocket book trigonometri berbasis keislaman untuk peserta didik kelas X

Sekolah Menengah Atas efektif untuk digunakan dalam pembelajaran

matematika berdasarkan hasil uji efektivitas yang dilakukan menunjukkan



94

bahwa hasil belajar peserta didik meningkat setelah proses pembelajaran

berbantuan pocket book trignometri berbasis keislaman dengan rata-rata hasil

belajar 84,63.

B. Saran

1. Bagi Pendidik

Pendidik dapat menggunakan pocket book trigonometri berbasis keislaman

ini sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran matematika.

2. Bagi Peserta Didik

Peserta didik dapat menggunakan pocket book trigonometri berbasis

keislaman ini sebagai salah satu sumber belajar untuk meningkatkan

pemahaman materi trigonometri sekaligus menanamkan nilai keislaman

dalam diri peserta didik.

3. Bagi peneliti Lain

Hendaknya penelitian ini dilanjutkan guna memperluas cakupan

penelitian sehingga diharapkan peneliti lain dapat mengukur peningkatan

pemahaman konsep trigonometri peserta didik melalui pembelajaran

berbantuan pocket book trigonometri berbasis keislaman ini.
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