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ABSTRAK 

 

Kurikulum 2013 menuntut peserta didik mampu belajar mandiri serta mengapli-

kasikan pembelajaran pada masalah nyata. Namun tuntutan tersebut belum optimal 

dilakukan karena bahan ajar yang belum memadai. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

dibutuhkan suatu bahan ajar yaitu modul berbasis Realistic Mathematics Education 

(RME). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik modul, dan 

melihat kualitas modul berbasis Realistic Mathematic Education (RME) pada materi 

persamaan garis lurus di kelas VIII SMP.  

Jenis penelitian ini adalah R&D dengan model 4D, yaitu Define, Design, 

Develop, dan Dissemination, namun hanya dilakukan sampai tahap Develop. Instrumen 

penelitian: lembar penilaian ahli materi dan desain modul, lembar observasi aktivitas 

guru dan peserta didik, tes hasil belajar, angket respon guru dan peserta didik. 

Karakteristik modul yang dihasilkan, yaitu self instruction, self contained, stand 

alone, adaptif dan bersahabat, juga memenuhi karakteristik Realistic Mathematic 

Education (RME), yaitu penggunaan konteks, penggunaan model, pemanfaatan hasil 

konstruksi peserta didik, interaktivitas, dan keterkaitan. Hasil validasi ahli materi dan 

desain diperoleh persentase 75% dan 81,94%, sehingga memenuhi kriteria kevalidan. 

Uji coba perorangan dan kelompok kecil, diperoleh hasil respon 86,25% dan 78,33%. 

Uji coba lapangan diperoleh respon peserta didik 77,88% dan hasil pengamatan 

aktivitas guru diperoleh rata-rata 83,91%. Maka modul dapat dikatakan praktis. Tes 

hasil belajar diperoleh ketuntasan klasikal 88,23%, dan pengamatan aktivitas peserta 

didik diperoleh rata-rata 76,96%. Maka modul memenuhi kriteria Efektif. Dengan 

demikian modul dapat dikatakan berkualitas.  

  

Kata Kunci: Pengembangan Modul, Realistic Mathematics Education (RME),         

Persamaan Garis Lurus 
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PENDAHULUAN 

pemerintah telah memberlakukan 

Kurikulum 2013 yang berbasis saintifik 

sebagai perbaikan dari Kurikulum Ting-

kat Satuan Pendidikan (KTSP). Daryanto 

(2014:16) menjelaskan bahwa pembel-

ajaran pada kurikulum 2013 tidak terpa-

ku pada guru sebagai satu-satunya sum-

ber belajar.  

Sejalan dengan hal tersebut, da-

lam proses pembelajaran haruslah di-

lengkapi dengan bahan ajar. Ditjen Dik-

dasmen (2008:6) menjelaskan bahwa 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru/ 

instruktor dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis. 

Bahan ajar yang umumnya digu-

nakan dalam proses pembelajaran adalah 

buku panduan. Daryanto (2014:19) men-

jelaskan dalam kurikulum 2013 pembel-

ajaran berlangsung di rumah, di sekolah, 

dan di masyarakat. Dengan kata lain pe-

serta didik dituntut untuk dapat belajar 

mandiri. Namun, tidak semua buku pan-

duan dapat digunakan peserta didik se-

cara mandiri.  

Pada saat wawancara yang dila-

kukan penulis dengan salah seorang guru 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 14 

Tebo yaitu Ibu  Heni Dwi Herliyanti, 

S.Pd mengungkapkan bahwa peserta di-

dik sulit untuk memahami pembelajaran 

menggunakan buku panduan yang digu-

nakan oleh sekolah tersebut ditinjau dari 

materi yang disajikan, bahasa,  maupun 

masalah yang diberikan. Hal ini mem-

buat peserta didik sulit menggunakan bu-

ku tersebut tanpa adanya bimbingan dari 

guru yang bersangkutan, sehingga prin-

sip dari kurikulum 2013 yang menuntut 

kemandirian belajar peserta didik tidak 

dapat dicapai.   

Dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi persamaan garis 

lurus, hasil ulangan peserta didik masih 

banyak dibawah KKM (Kriteria Ketun-

tasan Minimal). Masih banyak peserta 

didik belum paham mengenai penjum-

lahan dan pengurangan pada bentuk al-

jabar. Selain itu, peserta didik masih 

mengalami kesulitan dalam mengaplika-

sikan matematika ke dalam situasi kehi-

dupan real. Hal tersebut terlihat pada 

saat peserta didik mengerjakan beberapa 

bentuk soal, peserta didik kesulitan da-

lam memahami, menafsir, serta menye-

lesaikan soal yang berbentuk masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan meteri 

persamaan garis lurus.  

Alternatif upaya yang dapat dila-

kukan untuk menyelesaikan masalah di 

atas salah satunya adalah dengan mela-

kukan penyediaan dan penggunaan ba-

han ajar berupa modul. Menurut Daryan-

to (2013:9) modul adalah suatu desain 

bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis yang didalamnya memuat se-

perangkat pengalaman belajar yang te-

rencana. Modul dapat digunakan peserta 

didik dalam belajar secara mandiri, kare-

na modul dirancang sedemikian rupa 
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agar bahan ajar yang disajikan dapat 

mudah dipelajari dengan baik. Dengan 

mendesain suatu bahan ajar modul, diha-

rapkan dapat membantu para peserta di-

dik untuk mencapai ketuntasan hasil 

belajar.  

Kemudian dalam pengembangan 

modul juga diperlukan suatu pendekatan 

pembelajaran sebagai kerangka besar 

yang akan menuntun penulis untuk 

mengembangkan modul tersebut dalam 

kegiatan pembelajaran. Van de Henvel-

Panhuizen (dalam Sunadi, 2014:165) 

menjelaskan bahwa anak akan cepat lupa 

apabila belajar matematika tetapi tidak 

dikaitkan dengan pengalaman ataupun 

masalah dikehidupan sehari-hari dan ti-

dak dapat mengaplikasikan matematika. 

Bardasarkan pendapat tersebut, maka da-

pat disimpulkan bahwa hendaknya da-

lam pembelajaran matematika dikaitkan 

langsung dengan masalah dikehidupan 

sehari-hari.   

Yosheva, dkk (2013:14) menyata-

kan bahwa Realistic Mathematics Edu-

cation (RME) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menempatkan masa-

lah realitas/nyata yang dikenal dan diala-

mi oleh peserta didik dan juga dapat di-

bayangkan oleh peserta didik sebagai ti-

tik tolak pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masa-

lah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. untuk mendeskripsikan karakteristik 

modul berbasis Realistic Mathema-

tic Education (RME) pada materi 

persamaan garis lurus di kelas VIII 

SMP  

2. untuk melihat kualitas modul berba-

sis Realistic Mathematic Education 

(RME) pada materi persamaan garis 

lurus di kelas VIII SMP. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Modul 

Menurut Daryanto (2013:9) untuk 

membantu peserta didik agar mampu 

menguasai tujuan dari belajar yang spe-

sifik, maka dibentuk desain bahan ajar 

yang dikemas secara utuh dan sistematis 

yang didalamnya memuat seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana yaitu 

modul. 

Daryanto (2013:26-30) menyata-

kan kerangka modul yang baik terdiri 

dari: halaman sampul, kata pengantar, 

daftar isi, peta kedudukan modul, glosa-

rium, standar kompetensi, deskripsi, 

waktu, prasyarat, petunjuk penggunaan 

modul, tujuan akhir, cek penguasaan 

kompetensi dasar, tujuan, uraian materi, 

rangkuman, tugas, tes, evaluasi, kunci 

jawaban, dan daftar pustaka.  

 

Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) 

Freudenthal menempatkan mate-

matika bukan sebagai suatu produk jadi, 

melainkan sebagai suatu bentuk aktivitas 

atau proses (Wijaya, 2012:20). Dengan 

demikian, pembelajaran matematika ha-

rus dikaitkan dengan realita dan matema-

tika sebagai bagian dari kegiatan manu-

sia. Pada pembelajaran ini, siswa harus 

diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali (reinvention) konsep matemati-

ka dengan bimbingan orang dewasa. 

Treffers (Wijaya, 2012:21–23) 

merumuskan lima karakteristik RME, 

yaitu: penggunaan konteks, penggunaan 

model untuk matematisasi progresif 

(using models for progressive mathe-

matization), pemanfaatan hasil konstruk-

si peserta didik (using students Own 

Construction), Interaktivitas (Interactivi-

ty), dan Keterkaitan (Intertwinement). 

 

Pendekatan Saintifik 

Daryanto (2014:51) berpendapat 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar  

peserta didik secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui ta-

hapan-tahapan mengamati (untuk mengi-

dentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau 
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merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganali-

sis data, menarik kesimpulan dan meng-

komunikasikan konsep, hukum atau 

prinsip yang “ditemukan”. 

Langkah-langkah umum pembel-

ajaran dengan pendekatan saintifik me-

nurut Daryanto (2014:59) yaitu meng-

amati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tahapan yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini mengguna-

kan model pengembang 4-D yang telah 

dimodifikasi sehingga terdiri dari tahap 

pendefenisian (define), tahap perencana-

an (Design), dan tahap pengembangan 

(develop). Tahap pengembangan 3D ter-

sebut lebih rinci dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut : 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

Deskripsi Hasil Pengembangan Bahan 

Ajar 

Tahap Pendefinisian (Define) 
Pada tahap ini dilakukan analisis 

awal akhir, analisis peserta didik, anali-

sis materi, analisis tugas, serta spesifika-

si tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tahap ini, maka didefinisikan bahwa: 

1. Peserta didik sulit untuk memahami 

bahasa pada buku Kurikulum 2013 

yang digunakan oleh sekolah terse-

but karena banyak menggunakan 

kosakata yang sulit dipahami oleh 

peserta didik.  

2. Peserta didik kesulitan mengaplika-

sikan bentuk abstrak materi persa-

maan garis lurus kedalam bentuk 

real.  

3. Peserta didik membutuhkan bahan 

ajar berupa modul yang sederhana 

dan memuat seluruh materi pembel-

ajaran serta dapat memenuhi tujuan 

pembelajaran materi persamaan ga-

ris lurus. 

 

Tahap Perancangan (Design) 

Berdasarkan hasil dari tahap pende-

finisian, peneliti melanjutkan pada tahap 

merancang modul dengan hasil pemilih-

an media, pemilihan format, dan peran-

cangan awal. Adapun hasil rancangan 

modul terstruktur sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2 berikut.  

 
Untuk hasil rancangan modul di-

deskripsikan melalui storyboard yang di-

jelaskan sebagai berikut. 
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Sampul 

Judul modul, yaitu MODUL 

PERSAMAAN GARIS LURUS ditulis 

dengan menggunakan jenis huruf Book-

man Old Style, font 28 yang ditulis diatas 

warna orange muda. Nama penyusun, 

yaitu DIANA AYU PUTRI ditulis de-

ngan menggunakan jenis huruf Bookman 

Old Style, font 26, ditulis diatas warna 

hijau. Keterangan pengguna modul, ya-

itu kelas VIII SMP/MTs ditulis dengan 

menggunakan jenis huruf Times New Ro-

man,  font 20 terkecuali tulisan VIII 

yang diberi font 36, dan ditulis diatas 

warna orange tua. Halaman sampul di-

beri beberapa gambar yang menjurus pa-

da materi yang akan dibahas yaitu persa-

maan garis lurus. Gambar kemiringan 

tangga dan gunung yang diberigaris ber-

warna merah, serta tulisan matematika 

realistik yang menjurus kepada pende-

katan pembelajaran yang digunakan da-

lam modul. Logo Kurikulum 2013 me-

nunjukkan bahwa modul disusun berda-

sarkan Kurikulum 2013. Untuk hasil de-

sain terlihat pada Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Sampul 

Kata Pengantar, Daftar Isi, Glosari-

um, Daftar Pustaka, dan Kunci 

Jawaban 

Pada halaman kata pengantar, 

daftar isi, glosarium, daftar pustaka, 

judul ditulis dengan jenis huruf Times 

New Roman, font 20. Untuk manambah 

keindahan, penulis menulis setiap judul 

diatas warna biru yang dikombinasikan 

dengan warna orange. Judul diletakkan 

disisi kiri dan kanan bagian atas halaman 

secara berselingan, hal ini bertujuan agar 

terlihat lebih menarik.  

Pada kata pengantar memuat in-

formasi-informasi seputar peran modul 

dalam proses pembelajaran. Daftar isi 

memuat kerangka (outline) modul yang 

dilengkapi dengan nomor halaman. Glo-

sarium memuat pengertian atau arti dari 

istilah, kata-kata sulit dan asing yang di-

gunakan dan disusun menurut  urutan 

abjad (alphabetis). Daftar pustaka me-

muat semua referensi/pustaka yang digu-

nakan sebagai acuan pada saat penyu-

sunan modul. Sedangkan kunci jawan 

berisi jawaban dari pertanyaan tes yang 

diberikan pada setiap kegiatan pembe-

lajaran. 

Peta Kedudukan Modul 

Pada halaman ini, judul ditulis 

dengan jenis huruf Times New Roman, 

font 20, ditulis di atas warna biru yang 

dikombinasikan dengan warna orange. 

Judul diletakkan disisi kanan bagian atas 

halaman, hal ini bertujuan agar terlihat 

lebih menarik. Setiap garis segiempat di-

agram memuat materi-materi pembel-

ajaran untuk setiap pertemuan yang di-

tandai dengan nomor 1-5 sebagai kete-

rangan. Untuk hasil rancangan dapat di-

lihat pada Gambar 4 berikut. 

Gambar 4. Peta Kedudukan Modul 
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Uraian Materi (Integrasi Karakteris-

tik RME dan Saintifik) 

Pada setiap masalah nyata yang 

disajikan, diberikan gambar yang terkait 

dengan masalah tersebut guna menarik 

perhatian dan fokus peserta didik terha-

dap masalah yang disajikan.  

Adapun tempat dalam penyajian 

masalah digunakan jenis shapes: rec-

tangle yang diberi warna ungu, dan di-

beri shape outline dengan ketebalan 1
1

2
 

pt. Langkah scientific ditunjukkan de-

ngan jenis shapes: rectangle yang ber-

warna orange, tulisan digunakan jenis 

huruf Times New Roman, font 14, dan 

ditempatkan di atas sisi kanan shapes: 

rectangle yang menjadi tempat penje-

lasan dari karakteristik pendekatan Real-

istic Mathematics Education (RME). Se-

dangkan untuk karakteristik pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) 

ditunjukkan dengan jenis shapes: down 

arrow callout yang diberi warna hijau, 

tulisan digunakan jenis huruf Times New 

Roman, font 11, warna hitam, ditebalkan, 

dimiringkan, dan ditempatkan di atas sisi 

kiri shapes: rectangle yang menjadi tem-

pat penjelasan dari karakteristik pende-

katan Realistic Mathematics Education 

(RME) yang telah diintegrasikan dengan 

langkah-langkah scientific. Pada sam-

ping kiri dari tempat karakteristik pende-

katan Realistic Mathematics Education 

(RME) ditempatkan jenis shapes: curved 

right arrow, warna ungu, dan diberi 

shape outline dengan ketebalan 2
1

4
 pt, 

warna ungu tua. Shapes: curved right 

arrow diberikan sebagai penghubung 

antara keterangan karakteristik pende-

katan Realistic Mathematics Education 

(RME) dan langkah-langkah scientific 

dengan shapes: rectangle yang berada 

dibawahnya sebagai penjelasan dari 

integrasi antar keduanya. Untuk hasil 

rancangan dapat dilihat pada Gambar 5 

berikut. 

 

 

 
Gambar 5. Masalah di Kehidupan Nyata 
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Masalah disajikan dengan karak-

teristik dari pendekatan Realistic Mathe-

matics Education (RME). Pada sub ma-

teri pengertian persamaan garis lurus, 

pada penggunaan konteks, disajikan se-

buah masalah sehingga peserta didik da-

pat mengamati serta menanyakan hal-hal 

yang muncul dipikiran mereka terkait 

dengan hasil pengamatan yang telah di-

lakukan. Pada penggunaan model, di-

sajikan pertanyaan dan arahan yang ber-

fungsi untuk menuntun peserta didik me-

nalar dan mencoba dalam memodelkan 

masalah tersebut kedalam kalimat mate-

matika. Selanjutnya pada pemanfaatan 

hasil konstruksi, peserta didik dituntun 

untuk menalar dan mencoba dalam me-

manfaatkan informasi, contoh ataupun 

pengetahuan mereka sebelum belajar un-

tuk mempermudah dalam menyelesaikan 

masalah. Pada interaktivitas, peserta di-

dik diarahkan untuk mengkomunikasi-

kan pendapat masing-masing terhadap 

penyelesaian masalah dengan cara men-

diskusikannya dengan teman lain. Ter-

akhir yaitu penyajian karakteristik dari 

pendekatan Realistic Mathematics Edu-

cation (RME) yang kelima yaitu keter-

kaitan, peserta didik diarahkan untuk 

menalar dalam menyelesaikan masalah 

dengan cara mengaitkan materi satu 

dengan yang lain dan kemudian peserta 

didik diarahkan untuk menyimpulkan 

pengertian dari persamaan garis lurus. 

Hal yang sama juga dilakukan pada 

masalah-masalah yang disajikan di da-

lam modul. 
 

Tes Kognitif 

Pada halaman ini, judul ditulis 

dengan menggunakan jenis huruf Times 

New Roman, font 18, untuk manambah 

keindahan, judul ditulis diatas shapes: 

horizontal scroll dengan warna orange. 

Selain itu juga diberi gambar pada sisi 

kanan judul.  Kata “selamat bekerja” un-

tuk memicu semangat peserta didik da-

lam mengerjakan soal yang diberikan. 

Tulisan tersebut ditulis dengan menggu-

nakan jenis huruf jokerman, font: 16, 

ditebalkan, dan diberi warna biru. Selain 

itu, untuk memperindah halaman ini, di-

beri tanda senyum yang dibut menggu-

nakan shapes: smiley face, dan diberi 

warna kuning. 
 

Tahap Pengembangan (Develop) 

Validasi Ahli 
Draft A yang dihasilkan dari ta-

hap sebelumnya (tahap pendefinisian 

dan tahap perancangan) koreksi oleh ahli 

meteri dan desain modul kemudian 

memberi penilaian pada lembar validasi 

sesuai dengan pernyataan yang ada pada 

lembar validasi dan pengamatan yang 

telah dilakukan terhadap modul. 

Adapun komentar dan saran 

validator antara lain yaitu:  

a. Kalimat perintah harus lebih dispesi-

fikkan. 

b. Pilih kata yang tepat untuk digunakan 

agar tidak terjadi pemborosan suku 

kata dan dapat lebih mudah untuk 

dipahami. 

c. Sesuaikan penulisan dengan EYD.  

d. Keterangan karakteristik Realistic 

Mathematics Education (RME) harus 

didahulukan dari tahapan Saintifik.   

e. Pada tahapan Saintifik (menanya) 

pertanyaan tidak boleh ditulis.  

f. Setiap karakteristik Realistic Mathe-

matics Education (RME) tidak bo-leh 

disatukan, harus dipaparkan satu per 

satu. 

g. Aktivitas harus runtun sesuai dengan 

urutan karakteristik Realistic Mathe-

matics Education (RME). 

Dari saran para ahli kemudian modul 

direvisi. Modul yang telah dinyatakan 

valid oleh validator disebut sebagai 

modul Draft B.  

Uji Coba Terbatas 

1. Uji Coba Perorangan 

Ujicoba perorangan dilakukan de-

ngan meminta tanggapan guru matemati-

ka SMPN 14 Tebo kelas VIII selaku res-

ponden yang akan mengamati dan meni-
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lai modul yang disebut Draft B. Kemudi-

an responden diminta untuk memberikan 

penilaian melalui angket respon guru. 

2. Uji Coba Kelompok kecil 

Ujicoba kelompok kecil dilaku-

kan pada peserta didik kelas VIII SMPN 

14 Tebo non subjek berjumlah 10 yang 

memiliki kemampuan yang beragam. Uji 

coba produk dilakukan dengan memberi-

kan gambaran umum dari materi, kegiat-

an peserta didik, dan penerapan Modul 

Persamaan Garis Lurus pada proses 

pembelajaran kemudian peserta didik 

diminta untuk mengisi angket respon 

terhadap modul. 

 

Uji Coba Lapangan 

Uji coba ini melibatkan subjek 

satu kelas, yaitu kelas VIII A SMPN 14 

Tebo terdiri dari 34 peserta didik dan pa-

da uji coba lapangan ini  produk diuji-

cobakan dengan cara diterapkan pada 

pengajaran yang sesungguhnya.  

Pada uji coba lapangan dilihat 

aktivitas peneliti selaku guru dan peserta 

didik dengan menggunakan lembar ob-

servasi yang dilakukan oleh seorang ob-

server yaitu seorang guru matematika di 

SMPN 14 Tebo kelas VIII pada kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan selama 

5 kali pertemuan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemu-

dian 1 kali pertemuan digunakan untuk 

peserta didik memberi penilaian ter-

hadap modul melalui angket juga diberi 

tes hasil belajar untuk melihat ketuntasan 

belajar setelah pembelajaran mengguna-

kan modul dilakukan.  

 

Pembahasan 

Karakteristik Hasil Pengembangan 

Modul Berbasis Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) pada 

Materi Persamaan Garis Lurus di 

Kelas VIII SMP 
Berdasarkan hasil pengembangan 

modul pembelajaran berbasis Realistic 

Mathematic Education (RME) pada ma-

teri persamaan garis lurus, modul meme-

nuhi beberapa karakteristik modul yang 

baik yaitu Self Instruction, Self Contain-

ed, Stand Alone, adaptif dan bersahabat 

(Daryanto, 2013:9-11). Modul berbasis 

Realistic Mathematic Education (RME) 

ini juga memenuhi karakteristik Realistic 

Mathematic Education (RME) yaitu 

penggunaan konteks, penggunaan model, 

pemanfaatan hasil konstruksi peserta 

didik, interaktivitas, dan keterkaitan 

(Wijaya, 2012: 21-23).    

 

Kualitas Hasil Pengembangan Modul 

Berbasis Realistic Mathematic Educa-

tion (RME) pada Materi Persamaan 

Garis Lurus di Kelas VIII SMP 

Nieveen (dalam Rochmad, 2012: 

68) bahwa suatu produk dikatakan baik 

jika memenuhi aspek-aspek kualitas an-

tara lain; (1) Kevalidan; (2) Kepraktisan; 

dan (3) Keefektifan.   

1. Kevalidan Modul Pembelajaran 

Berdasarkan validasi yang telah 

dilakukan oleh ahli materi diperoleh 

jumlah skor penilaian yaitu 126 dengan 

persentase skor yang diperoleh 75% dan 

memenuhi kriteria cukup valid.  

Berdasarkan validasi oleh ahli de-

sain diperoleh jumlah skor penilaian ya-

itu 59 dengan persentase skor yang di-

peroleh 81,94% dan memenuhi kriteria 

cukup valid.  

Dilihat dari hasil penilaian oleh 

kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa modul yang dikembangkan sudah 

dapat dikatakan “Valid”. Jika modul su-

dah dinyatakan valid oleh validator, ma-

ka modul dapat diujicobakan dilapangan. 

2. Kepraktisan Modul Pembelajaran 
Hasil respon terhadap pengguna-

an modul diperoleh dari ujicoba terbatas 

dan uji coba lapangan. Pada uji coba ter-

batas dilakukan uji coba perorangan dan 

ujicoba kelompok kecil berjumlah 10 

orang peserta didik. Ujicoba perorangan 

dilakukan dengan meminta respon guru 

mata pelajaran matematika SMPN 14 

Tebo Kelas VIII terhadap modul yang 

dikembangkan. Dari uji coba perorangan 
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ini didapat skor total sebesar 69 dengan 

perolehan rata-rata skor untuk tiap per-

nyataan yaitu 4,31 sehingga diperoleh 

persentase sebesar 86,25% dengan krite-

ria sangat baik.  

Sedangkan uji coba kelompok ke-

cil untuk 10 orang peserta didik kelas 

VIII di SMPN 14 Tebo yang bukan 

subjek dari penelitian. Pada uji coba 10 

orang peserta didik ini diperoleh total 

skor 705 dan perolehan rata-rata skor un-

tuk tiap pernyataan yaitu 39,17 sehingga 

persentase yang diperoleh adalah 

78,33% dengan kriteria cukup baik.  

Uji coba lapangan dilakukan pada 

seluruh peserta didik di kelas VIII A 

SMPN 14 Tebo yaitu subjek penelitian, 

untuk kemudian melihat respon peserta 

didik pada kelas tersebut. Uji coba la-

pangan dilakukan sebanyak enam kali 

pertemuan.  

Hasil analisis perhitungan angket 

respon peserta didik diperoleh rata-rata 

skor untuk tiap pernyataan sebesar 

132,39 dengan persentase sebesar 

77,88% dengan kriteria cukup baik.   

Berdasarkan hasil observasi atau 

pengamatan terhadap kegiatan guru yang 

mengajar menggunakan modul yang di-

lakukan pada saat uji coba lapangan. 

Pengamatan ini dilakukan oleh observer 

yang merupakan guru matematika kelas 

VIII SMPN 14 Tebo. Dari setiap 

pertemuan diperoleh rata-rata persentase 

ketercapaian kegiatan yang dilakukan 

oleh guru saat menggunakan modul yaitu 

sebesar 83,91% dengan kategori sangat 

baik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modul yang dikem-

bangkan sudah dapat dikatakan praktis. 

3. Keefektifan Modul Pembelajaran 

Dari Tes Hasil Belajar (THB) 

peserta didik diperoleh ketuntasan klasi-

kal yaitu 88,23% dengan rata-rata klasi-

kal sebesar 3,04. Berdasarkan Lampiran 

IV Permendikbud Nomor 81A tahun 

2013 tentang implementasi kurikulum, 

suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya 

(ketuntasan klasikal) jika dalam kelas 

tersebut terdapat ≥ 85% peserta didik 

yang telah tuntas belajarnya. Sehingga 

berdasarkan hasil tes yang telah dilaku-

kan dapat dikatakan bahwa kelas VIII A 

SMPN 14 Tebo telah memenuhi kategori 

“TUNTAS” secara klasikal.  

Dari hasil pengamatan seorang 

observer terhadap aktivitas yang dilaku-

kan oleh peserta didik pada setiap perte-

muan diperoleh rata-rata persentase 

kegiatan peserta didik tersebut yaitu 

76,96% dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil tes peserta di-

dik dan hasil lembar observasi kegiatan 

peserta didik maka disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan dapat dikata-

kan Efektif. 

Nieveen (dalam Rochmad, 2012: 

68) menyatakan bahwa hasil pengem-

bangan dapat dikatakan berkualitas apa-

bila memenuhi aspek mutu (kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan).  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang pengembangan mo-

dul maka dapat diambil kesimpulan se-

bagai berikut: 

1. Modul yang dikembangkan meme-

nuhi karakteristik modul yang baik 

juga memenuhi karakteristik pende-

katan pembelajaran yang digunakan 

yaitu Realistic Mathematic Educati-

on (RME). 

2. Modul yang dikembangkan meme-

nuhi criteria valid, praktis, dan efek-

tif, maka dapat disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan sudah 

memenuhi kategori berkualitas dan 

layak untuk digunakan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ter-

dapat saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu dikembangkan bahan ajar lain 

dengan pendekatan Realistic Mathe-

matic Education (RME). 



Diana Ayu Putri: Mahasiswa FKIP Universitas Jambi   Page 11 
 

2. Perlu mengembangkan modul pem-

belajaran dengan menggunakan su-

atu pendekatan atau model pembel-

ajaran lain.  

3. Bahan ajar modul ini hanya melalui 

tahap uji coba tanpa melalui tahap 

simulasi, dan dikembangkan hanya 

sampai pada tahap ke-3 yaitu tahap 

pengembangan (Develop), tanpa me-

lalui tahap penyebaran (Disseminate). 

Bagi peneliti selanjutnya dapat mela-

kukan hingga tahap disseminate dan 

melakukan uji coba di sekolah lain 

dengan berbagai kondisi. 
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