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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai ilmu yang universal memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, matematika dijadikan sebagai “alat” 

pembelajaran. Di Indonesia, mata pelajaran matematika diberikan kepada siswa 

mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini bertujuan 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud nomor 68 tahun 2013). 

Pendidikan matematika demikian pentingnya sehingga dalam satuan 

pendidikan menengah pertama dan menengah atas diberikan lebih dari 5 jam 

seminggunya dan relatif besar dibandingkan mata pelajaran lain seperti IPS 

ataupun bahasa. Pada tingkat perguruan tinggi dimana ada jurusan matematika 

dan pendidikan matematika menjadi simbol bahwa mahasiswa yang masuk 

kedalamnya adalah mereka yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata 

mahasiswa umumnya kecuali Fakultas Sains dan Teknologi atau fakultas 

kedokteran (Hamzah,2014:2). 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (dalam Damayanti, 

2017: 34) menetapkan lima kompetensi dalam pembelajaran matematika, yaitu: 
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pemecahan masalah matematis (mathematical problem solving), komunikasi 

matematis (mathematical communication), penalaran matematis (mathematical 

reasoning), koneksi matematis (mathematical connection), dan representasi 

matematis (mathematical representation). 

Agar pembelajaran matematika dapat terlaksana dengan baik, maka setiap 

peserta didik harus mampu memenuhi ke lima kompetensi pembelajaran 

matematika tersebut. Namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan Program 

for International Student Assessment (PISA) di bawah Organization Economic 

Cooperation and Development (OECD) ditulis bahwa kemampuan matematika 

siswa-siswi di Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara alias kedua dari 

bawah dengan skor 375.  Kurang dari 1 persen siswa Indonesia yang memiliki 

kemampuan bagus di bidang matematika. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan  matematika siswa-siswi indonesia masih rendah.  

Rendahnya kemampuan matematika siswa-siswi indonesia ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru 

masih menggunakan metode konvensional. Kedua, kurangnya sumber belajar 

yang dimiliki guru yang hanya mengandalkan buku cetak. Ketiga, Siswa belum 

sepenuhnya tertarik mengikuti proses pembelajaran dan cepat merasa bosan 

dikarenakan penyajian pembelajaran menggunakan media konvensional. Hal 

tersebut mengakibatkan proses pembelajaran dikelas tidak berjalan dengan baik 

dan kurang efektif. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan efektif apabila 

didukung oleh tersedianya sumber belajar,  media pembelajaran dan model 

pembelajaran yang tepat. Salah satu upaya untuk peningkatan proses 
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pembelajaran adalah penggunaan media secara efektif mempertinggi kualitas yang 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Media pembelajaran dan 

model pembelajaran adalah sarana untuk membantu peserta didik dan guru dalam 

menempuh proses belajar-mengajar di dalam kelas.  

Penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat dapat 

mempengaruhi suatu proses pembelajaran di kelas, media pembelajaran yang 

lengkap dan terstruktur akan mempermudahkan siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran serta penggunaan model pembelajaran yang tepat akan membuat 

proses pembelajaran berjalan baik. 

Salah satu media pembelajaran yang berkontribusi penting dalam 

pembelajaran dikelas adalah bahan ajar. Widodo & Jasmadi (dalam Lestari, 

2013:1) menyatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana/alat 

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

cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi  dengan segala kompleksitasnya. Oleh karena itu seorang guru 

harus mampu menyiapkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang sesuai dalam 

setiap kegiatan pembelajaran di kelas. 

Namun, menurut Prastowo (2013:18) dalam realitas pendidikan di 

lapangan, kita lihat banyak pendidik yang masih menggunakan bahan ajar yang 

konvensional, yaitu bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal beli, instan, serta tanpa 

upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusunnya sendiri. Hal ini sejalan pula  

pada observasi yang pernah dilakukan penulis pada salah satu SMP di Kota 

Jambi, pada proses pembelajaran matematika di sekolah, bahan ajar yang 
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digunakan hanya mengandalkan LKS dan buku paket. Namun, kita tahu bahwa 

pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien membutuhkan bahan ajar yang 

tidak cukup seperti itu. 

Menurut Prastowo (2013:18) seorang pendidik dituntut kreativitasnya 

untuk mampu menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual 

dan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Disisi lain, guru belum banyak 

yang membuat bahan ajar yang membantu mempermudah untuk siswa belajar 

secara mandiri. Sehingga banyak siswa yang belum dapat memahami materi 

pembelajaran secara optimal. Sehubungan dengan hal itu, salah satu bahan ajar 

yang dapat dikembangkan adalah modul. 

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan yang 

dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran karena itu 

modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Dalam hal ini peserta 

didik dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara 

langsung (Asyhar, 2010:155). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dkk, didapatkan 

bahwa modul efektif dan efisien digunakan dalam pembelajaran baik dari segi 

ketercapaian tujuan dan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran serta modul 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun menurut Prastowo (2014), 

bahan ajar cetak memiliki beberapa kelemahan, yaitu: pertama, untuk mencetak 

bahan ajar cetak memakan waktu yang cukup lama, tergantung kompleksnya 

pesan yang dicetak dan keadaan alat percetakan setempat. Kedua, mencetak 

gambar atau berwarna biasanya memerlukan biaya yang mahal. Ketiga, sukar 

menampilkan gerak di bahan ajar cetak. Keempat, pelajaran yang terlalu banyak 



5 

 

disajikan dengan media cetak, cenderung untuk mematikan minat dan 

menyebabkan kebosanan. Kelima, tanpa perawatan yang baik, bahan ajar cetak 

akan cepat rusak, hilang, atau musnah. 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi 

saat ini tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. 

Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, 

terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran (Rusman dkk. 2015:1). Sejalan 

dengan hal tersebut perlu adanya inovasi dalam pembuatan bahan ajar yang 

mengikuti perkembangan teknologi salah satunya adalah e-modul. 

Istilah e-modul lahir dari modul cetak yang ditranformasikan penyajiannya 

ke dalam bentuk elektronik, yang dapat diakses dalam format PDF. Dengan 

demikian, modul elektronik dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penyajian 

bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran 

terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, yang disajikan dalam 

format elektronik. 

Manfaat penggunaan media E-modul sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran antara lain: dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang 

ada didalam kelas, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang 

lebih lanjut. Materi yang dikembangkan didalam modul bersifat pengayaan. 

Keunggulan dari e-modul ini yaitu mudah dibawa, tidak membutuhkan kertas dan 

tinta, e-modul lebih murah dari pada harga buku cetak dan pendistribusiannya 

lebih mudah. 
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Selain e-modul sebagai bahan ajar, proses pengajaran dalam suatu 

pembelajaran juga memiliki pengaruh penting, karena jika peserta didik mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik maka pembelajaran akan berlangsung secara 

efektif dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengajaran yaitu 

adanya motivasi belajar siswa. Berdasarkan pengalaman penulis pada saat 

observasi di salah satu sekolah yang ada di Muaro Jambi, maka diketahui bahwa 

siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu materi jika materi 

tersebut hanya dipelajari dari membaca materi dari buku. Khususnya pada materi 

yang membutuhkan gambaran yang nyata untuk menyampaikan materi tersebut 

agar materi tersebut terlihat lebih nyata dan tidak abstrak. Salah satu pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan dalam pengembangan e-modul matematika 

siswa yaitu pembelajaran matematika berbasis modelling mathematics. 

Modelling Mathematics  (Pemodelan matematika) merupakan proses 

dalam memperoleh pemahaman matematika melalui konteks dunia nyata. 

Menurut Lovitt (1991) pemodelan matematika ditandai oleh dua ciri utama, yaitu 

(1) pemodelan bermula dan berakhir dengan dunia nyata, (2) pemodelan 

membentuk suatu siklus. Pemodelan Matematika merupakan suatu proses 

merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam 

pernyataan matematis (Widowati & Sutimin, 2007:1). Suatu pengetahuan akan 

menjadi bermakna bagi peserta didik jika proses pembelajaran dilakukan dalam 

suatu konteks atau pembelajaran menggunakan permasalahan dikehidupan nyata. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang mampu 

merangsang keingintahuan dan minat siswa salah satunya yaitu memanfaatkan 

lingkungan sekitar tempat tinggal siswa berupa kearifan lokal. 
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Suastra (2011) mengemukakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal kurang 

ditanamkan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran sains di sekolah 

sehingga pembelajaran sains menjadi kurang bermakna bagi siswa. Tidak 

diterapkanya pembelajaran berbasis keunggulan lokal juga membuat siswa tidak 

mencintai nilai-nilai kearifan yang ada di lingkungan siswa. Hal tersebut akan 

berdampak pada budaya lokal yang akan semakin dilupakan. 

Salah satu kearifan lokal Jambi yang ada kaitannya dengan pembelajaran 

matematika dapat dijumpai pada Anjungan Kota Jambi. Anjungan kota jambi 

merupakan salah satu kearifan budaya lokal Jambi dimana disana terdapat 

beragam replika rumah adat kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi jambi. 

Rumah adat tersebut cocok untuk materi tentang kesebangunan atau 

kekongruenan, salah satunya adalah materi yang dipelajari dalam mata pelajaran 

matematika SMP kelas 8 semester dua yaitu materi bangun ruang sisi datar 

prisma. 

Prisma adalah bangun ruang tertutup yan dibatasi oleh dua sisi berbentuk 

segi banyak yang sejajar dan kongruen, serta sisi-sisi lainnya berbentuk persegi 

panjang (Kusrini dkk, 2008:207). Prisma termasuk materi yang kurang dipahami 

oleh kebanyakan peserta didik, dikarenakan kurangnya contoh nyata dikehidupan 

sehari-hari yang berbentuk seperti prisma. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan E-Modul Matematika Berbasis 

Modelling Mathematic Menggunakan Bentuk Bangunan Rumah-Rumah 

Adat Di Anjungan Jambi Pada Materi Prisma Di Kelas VIII SMP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu :  

1.2.1 Bagaimana karakteristik hasil pengembangan E-Modul matematika 

berbasis modeling mathematics menggunakan bentuk bangunan rumah 

adat di anjungan Jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP?  

1.2.2 Bagaimana kelayakan E-Modul matematika berbasis modelling 

mathematics menggunakan bentuk bangunan rumah adat di anjungan 

Jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP? 

1.3      Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1.3.1 Mendeskripsikan karakteristik hasil pengembangan E-Modul matematika 

berbasis modeling mathematics menggunakan bentuk bangunan rumah 

adat di anjungan Jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP. 

1.3.2 Mendeskripsikan kelayakan E-Modul matematika berbasis modeling 

mathematics menggunakan bentuk bangunan rumah adat di anjungan 

Jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP. 

1.4      Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar elektronik berupa e-

modul berbasis modeling mathematics menggunakan bentuk bangunan 

rumah adat di anjungan Jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP. 



9 

 

1.4.2 E-Modul berbasis modeling mathematics ini memuat judul, petunjuk 

penggunaan, Kompetensi yang akan dicapai, uraian materi yang dilengkapi 

langkah-demi langkah berbasis modeling mathematics menurut Ferri mulai 

dari Real Situation, Mental Representation of the Situation (MRS), Real 

Model, Mathematical Model, Mathematical Result, Real Result. Serta 

terdapat informasi pendukung, serta adanya latihan, tugas dan uji 

kompetensi sebagai alat evaluasi. Namun yang membedakan e-modul ini 

dengan modul biasa adalah e-modul ini dikemas dalam bentuk elektronik, 

praktis, mudah dibawa kemana-mana, tidak membutuhkan kertas dan tinta, 

dan ekonomis. Serta dilengkapi pula adanya video pembelajaran. 

1.4.3 E-modul berbasis modelling mathematics menggunakan bentuk bangunan 

rumah-rumah adat di anjungan Jambi. Dipilihnya lokasi anjungan Jambi, 

karena pada lokasi tersebut, banyak terdapat replika rumah adat 

kabupaten-kabupaten yang ada di Jambi. Rumah adat tersebut 

berhubungan dengan salah satu materi tentang bangun ruang sisi datar 

yaitu prisma, seperti pada bagian atapnya berbentuk prisma segitiga dan 

pada bagian rangka rumah tersebut berbentuk prisma segi empat. 

1.4.4 E-Modul ini dikembangkan berbasis modeling mathematics menggunakan 

lokasi Anjungan Kota Jambi untuk mengasah dan mengembangkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan dan mencari solusi dari masalah 

matematika sehingga menciptakan proses pembelajaran aktif dan efektif, 

bermakna yang berimplikasi pada pemahaman yang maksimal mengenai 

materi prisma. 
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1.4.5 E-Modul ini dikembangkan berbasis modelling mathematics menggunakan 

menggunakan bentuk bangunan rumah adat di anjungan Jambi yang 

nantinya diharapkan membuat siswa mencintai nilai-nilai kearifan yang 

ada di lingkungan siswa. 

1.5       Pentingnya Pengembangan 

Adapun manfaat penelitian ini bagi semua kalangan adalah: 

1.5.1 Bagi pendidik, sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan sebagai bahan rujukan  dengan menggunakan media 

pembelajaran E-Modul berbasis modeling mathematics membuat 

pembelajaran menjadi bermakna, praktis, dan  efisien. 

1.5.2 Bagi siswa, untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep materi 

pembelajaran pada materi prisma, meningkatkan kecintaan siswa terhadap  

nilai-nilai kearifan lokal provinsi Jambi yang berhubungan dengan materi 

prisma. 

1.5.3 Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan bekal untuk menjadi 

seorang guru matematika yang profesional dan dapat memanfaatkan media 

dan model pembelajaran yang dapat menunjang proses belajar mengajar 

dan mengetahui bentuk media dan model pembelajaran yang cocok untuk 

di berikan pada tingkat SMP/MTS sederajat yang mampu menghasilkan 

umpan balik dan hasil belajar yang maksimal pada peserta didik. 
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1.6     Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah e-modul berbasis modeling 

mathematics pada materi prisma di kelas VIII SMP. Penelitian ini rencananya 

akan dilaksanakan di SMPN 6 Kota Jambi dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1.6.1.1 Sekolah tersebut memiliki permasalahan yang sesuai dengan permasalahan  

yang akan diteliti oleh peneliti.  

1.6.1.2 Kondisi siswa yang heterogen. 

1.6.1.3 Lingkungan sekolahan yang kondusif untuk dijadikan tempat penelitian. 

1.6.1.4 Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Agar tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka dari itu penelitian ini 

perlu dibatasi. Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1.6.2.1 Pengembangan E-modul matematika berbasis modelling mathematics 

menggunakan bentuk bangunan rumah adat di anjungan Jambi 

menggunakan model desain ADDIE yang dilakukan sampai tahap uji 

coba produk kelompok kecil. 

1.6.2.2 Peneliti memfokuskan penelitiannya pada sub materi unsur-unsur prisma, 

luas permukaan prisma, dan volume prisma. 

1.6.2.3 Penelitian dilakukan pada kelas VIII SMP 6 Kota Jambi. 

1.6.2.4 E-modul dikembangkan menggunakan program 3D page flipbook 

proffesional dan dapat digunakan melalui komputer, dan leptop yang telah 

terinstal aplikasi 3D page flipbook proffesional untuk membuka e-modul. 
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1.7     Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam 

penelitian ini, maka di pandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat         

dalam penelitian ini agar tidak membuat pembaca salah mengartikan. 

Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.7.1 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instuktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tak tertulis.   

1.7.2 Modul adalah salah satu bahan ajar cetak yang berdiri sendiri dan terdiri 

atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa 

mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara khusus 

dan jelas. 

1.7.3 E-modul (elektronik modul) adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar 

mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran 

terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, yang disajikan 

dalam format elektronik, berisi materi sistematis dan menarik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. 

1.7.4 Modelling Mathematic (Pemodelan matematika) merupakan proses dalam 

memperoleh pemahaman matematika melalui konteks dunia nyata, dengan 

cara mengubah masalah dunia nyata kedalam masalah matematika 

kemudian hasilnya diinterpretasikan dan diterjemahkan kedalam bentuk 

nyata. 

1.7.5 Prisma merupakan salah satu bangun ruang sisi datar yang materinya 

dipelajari pada kelas VIII SMP/MTS sederajat dimana pada materi 
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tersebut akan dipelajari beberapa sub materi yaitu pengertian prisma, 

unsur-unsur/sifat prisma, luas permukaan prisma dan volume prisma. 

1.7.6 Anjungan Jambi merupakan objek wisata kota Jambi, dimana disana 

terdapat beragam replika rumah adat kabupaten-kabupaten yang ada di 

provinsi Jambi yang merupakan salah satu kearifan budaya Jambi. 

1.7.7 Karakteristik hasil pengembangan modul yaitu mengacu kepada 

terpenuhi/tidaknya karakteristik modul yang berupa Self instruction, Self 

Contained, Stand Alone (Berdiri Sendiri), Adaptif, serta User Friendly 

(Bersahabat/akrab). Selain itu ciri khas lainnya dari e-modul ini yaitu 

berbasis modelling mathematics (pemodelan matematika) yang merupakan 

proses dalam memperoleh pemahaman matematika melalui konteks dunia 

nyata, Masalah dunia nyata yang digunakan oleh peneliti ini yaitu 

berhubungan dengan lingkungan yang tidak asing bagi siswanya, sehingga 

siswa menjadi tertarik dalam menggunakan e-modul ini. 

1.7.8 Kelayakan berarti sesuatu yang pantas, suatu produk dalam hal ini (e-

modul) dikatakan layak jika terpenuhi tiga kriteria untuk menentukan 

kualitas suatu perangkat pembelajaran. Tiga kriteria tersebut adalah 

kevalidan (validity), kepraktisan (practically), dan keefektifan 

(effectiveness).  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “pengembangan e-

modulmatematika berbasis modelling mathematics menggunakan lokasi anjungan 

jambi pada materi prisma di kelas VIII SMP” dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

5.1.1 E-modul yang telah dikembangkan telah memenuhi beberapa karakteristik 

e-modul yang dilihat berdasarkan pendapat validator dan pada saat uji coba 

perorangan, yaitu self intruction, self contained, stand alone (bendiri 

sendiri), adaptif dan bersahabat. Karena e-modul pembelajaran berbasis 

modelling mathematics memuat tujuan pembelajaran yang jelas dimana 

tujuan pembelajaran yang ada didalam modul diturunkan dari kompetensi 

dasar. Modul ini telah disusun kedalam unit-unit kegiatan belajar yang 

terdiri dari 3 kegiatan belajar. Pada setiap kegiatan belajar terdapat contoh 

berupa masalah modelling mathematics yang dihubungkan dengan 

anjungan Jambi.  Ciri khas lain dari e-modul ini salah satunya yaitu materi 

yang disajikan pada e-modul dikaitkan dengan lingkungan disekitar siswa. 

Lingkungan yang digunakan disini yaitu anjungan Jambi. Dimana pada 

lokasi tersebut terdapat banyak replikasi rumah adat yang bentuk 

bangunannya dapat digunakan sebagai konteks dalam mempelajari materi 

tentang prisma, seperti pada bagian atap dan kerangka rumah adat tersebut. 
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5.1.2 E-modul berbasis modelling mathematics layak digunakan sebagai sumber 

belajar di sekolah maupun secara mandiri di rumah karena telah memenuhi 

aspek-aspek kualitas modul karena memenuhi aspek-aspek-aspek kualitas, 

antara lain: (1) Validitas (Validity), valid menurut para ahli. Berdasarkan 

penilaian ahli media diperoleh jumlah skor penilaian adalah 88 dengan 

rata-rata nilai (dalam %) adalah 83,81% dengan kriteria “Cukup Valid” 

dapat digunakan dengan sedikit revisi. Sedangkan dari ahli materi 

diperoleh jumlah skor penilaian sebesar 89 atau dalam presentase 84,76% 

atau dikategorikan cukup valid dan layak digunakan dengan sedikit revisi 

(2) Kepraktisan (Practicaly) dilihat dari aktivitas siswa pada saat proses uji 

coba kelompok kecil. Pernyataan dari validator yang menyatakan bahwa e-

modul memenuhi kriteria valid namun dengan sedikit revisi. Kemudian 

berdasarkan rekaman jawaban guru diperoleh jumlah skor penilaian adalah 

89 dengan rata-rata nilai (dalam %) adalah 89% dengan kriteria “sangat 

valid” atau dapat digunakan tanpa revisi. Sedangkan berdasarkan respon 

siswa diperoleh jumlah skor jawaban seluruh responden (9 orang) untuk 

seluruh butir (13 butir) = 519, persentase respon siswa yaitu 88,72 %, 

maka termasuk kategori “Sangat Baik”.  

5.2 Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

5.2.1 Bagi pendidik, sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan sebagai bahan rujukan  dengan menggunakan media 

pembelajaran E-Modul berbasis modeling mathematicsmembuat 

pembelajaran menjadi bermakna, praktis, dan  efisien. 
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5.2.2 Bagi siswa, untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep materi 

pembelajaran pada materi prisma, meningkatkan kecintaan siswa terhadap  

nilai-nilai kearifan lokal provinsi Jambi yang berhubungan dengan materi 

prisma. 

5.2.3 Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan bekal untuk menjadi 

seorang guru matematika yang profesional dan dapat memanfaatkan media 

dan model pembelajaran yang dapat menunjang proses belajar mengajar 

dan mengetahui bentuk media dan model pembelajaran yang cocok untuk 

di berikan pada tingkat SMP/MTS sederajat yang mampu menghasilkan 

umpan balik dan hasil belajar yang maksimal pada peserta didik. 

5.3 Saran  

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

5.3.1 Penulis menyarankan kepada guru untuk menggunakan e-modul 

matematika ini sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai bahan ajar 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

5.3.2 Penulis menyarankan kepada siswa untuk menggunakan e-modul 

matematika ini sebagai  bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

maupun secara mandiri dirumah 

5.3.3 Penulis menyarankan kepada peneliti di bidang pengembangan selanjutnya 

agar dapat mengujicobakan produk e-modul ini pada kelompok besar. 


