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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jurusan pendidikan matematika mempunyai keunikan tersendiri dalam 

hal kurikulumnya sekaligus yang membedakan dengan jurusan pendidikan 

matematika di kampus yang lain. Salah satu keunikannya adalah memiliki 

matakuliah trigonometri. Karena keunikannya ini membuat buku paket 

matakuliah trigonometri yang menjadi rujukan/refernsi jarang ditemukan di 

perpustakaan maupun di toko-toko buku. Hal ini disebabkan materi 

trigonometri termuat dalam sub materi matakuliah-matakuliah yang lain 

seperti Kalkulus 1, Kalkulus 2, Persamaan Diferensial dan sebagainnya. 

Untuk mengatasi kekurangan referensi/sumber bacaan matakuliah 

trigonometri digunakan media yang memungkinkan pengadaannya bagi 

mahasiswa. Penggunaan sumber belajar/media belajar merupakan suatu 

bentuk strategis  yang memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan efesien. Melalui pemanfaatan sumber/media pembelajaran, 

mahasiswa dapat dengan fleksibel menentukan waktu belajar kapan saja, 

dimana saja, menyesuaikan dengan kecepatan gaya belajarnya
1
. 

Sumber/media belajar yang digunakan adalah media cetak atau yang biasa 

dikenal sebagai modul. Sebagi media cetak, modul mempunyai karakteristik 

yang bersifat khas diantaranya adalah: (1) self instructional, yaitu mampu 

membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain; (2) self 

                                                             
1
 http://jardiknas.depdiknas.go.id/index.php. 
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contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu pokok bahasan atau 

sub pokok bahasan yang dipelajari terdapat di dalam modul secara utuh; (3) 

stand alone, yaitu modul yang dikambangkan tidak tergantung pada modul 

lain; (4) adaptic, yaitu harus memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi dan (5) user friendly, yaitu memenuhi 

kaidah bersahabat dengan pemakainya serta (6) consistent, yaitu layout dan 

format yang dibuat konsisten dan mudah dimengerti pengguna. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pengembangan 

bahan ajar secara bertahap, meliputi: analisis instruksional, desain, 

pengembangan, uji coba, implementasi, dan evaluasi
2
. Dalam kaitannya 

dengan evaluasi bahan aja, perlu suatu perangkat pengembangan bahan ajar 

yang menjadi acuan bagi evaluator untuk dilakukan evaluasi. 

Evaluasi ini dapat berbentuk kajian materi bahan ajar yang mengkaji 

relevansi materi bahan ajar dengan kebutuhan mahasiswa dan kemuthirannya 

materi bahan ajar yang diekmbangkan berikut cara penyajiannya. Perangkat 

pengembangan bahan ajar yang akan dikaji meliputi: Deskripsi matakuliah, 

Peta Kompetensi Mata Kuliah Berdasarkan Hasil Analisis Instruksional Dan 

Garis-Garis Besar Program Pengajaran serta buku materi yang sesuai dengan 

matakuliah trigonometri. Melalui kajian bahan ajar dari suatu matakuliah 

yang menyeluruh dapat diketahui rancangan matakuliah, kualitas materi 

bahan ajar, kualitas interaksi mahasiswa dengan bahan ajar dan media serta 

kualitas proses pembelajaran. Kesemua hal tersebut merupakan indikator 

yang paling penting dari kualitas matakuliah. Apabila jurusan pendidikan 

                                                             
2
 Limbong, A, dkk. 2006 Evaluasi Bahan Ajar Jarak Jauh (Langkah Praktis). PAU-PPI Universitas 

Terbuka Jakarta. 
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matematika IAIN Mataran telah memiliki matakuliah dengan bahan ajar yang 

berkualitas, amak keadaan ini akan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di jurusan pendidikan matematika sebagai salah satu jurusan 

yang ada di fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram serta 

kekurangan referensi/sumber bacaan teratasi.  

Jurusan pendidikan matematika S1 diselenggarakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Matematika yang berminat di bidang keguruan 

atau tenaga pendidik. diharapkan lulusan dapat menjadi tenaga pendidik yang 

mampu menerapkan ilmu matematika (trigonometri) kepada siswa-siswi di 

sekolah atau madrasah. 

Dalam struktur kurikulum S1 Jurusan Pendidikan Matematika, salah satu 

matakuliah yang ditawarkan adalah Trigonometri. Trigonometri merupakan 

matakuliah dasar wajib memiliki bobot 2 SKS yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa. Selain itu, materi Trigonometri merupakan salah satu konsep 

matematika yang sangat penting dalam menjelaskan persoalan manusia. Salah 

satu tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal setiap 

tahun Hijriah. Konsep trigonometri memiliki peranan yang sangat besar 

dalam perhitungan (hisab). Hal ini, tergambar adanya integrasi-interkoneksi 

antara konsep trigonometri dan ilmu agama. Integrasi-interkoneksi terjadi 

pada level materi menghubungkan materi trigonometri dangan ilmu agama 

dalam pengajaran matakuliah. Tujuan dari Integrasi-Interkoneksi adalah 

untuk memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan 

menyeluruh. Dengan harapan Integrasi-Interkoneksi adalah (1) terwujudnya 



4 
 

manusia yang mulya (Q.S. Al-Mujadilah:11) dan (2) manusia yang mulia 

(berderajat tinggi) (Q.S. Al-Mujadilah: 11). Adapun berderajat tinggi di sini 

adalah manusia yang beriman, berilmu, dan beramal shalih. 

Maple adalah suatu program aplikasi komputer untuk matematika yang 

diproduksi oleh Waterloo Maple Inc., Ontario Canada. Program ini pada 

awalnya dikembangkan oleh civitas University of Waterloo, Canada tahun 

1988. Maple merupakan suatu sistem komputasi simbolik (Symbolic 

Computation System) interaksi yang sangat kuat. Program ini telah banyak 

digunakan oleh kalangan pelajar, pendidik, matematikawan, statistikawan, 

ilmuwan dan insinyur untuk mengerjakan komputasi numerik dan simbolik 

(Gravan, 2002)
3
.  

Selain sarana untuk melakukan kompuatsi, Maple dapat dimanfaatkan  di 

berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan  software Maple 

banyak dilakukan dalam  hal  menentukan suatu solusi dari berbagai macam  

persoalan  matematika yang ditanyakan. Sehingga sangat memungkinkan 

untuk digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan media 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat ada integrasi-interkoneksi antara 

konsep trigonometri dan ilmu agama serta dipadukan dengan Maple sebagai 

alat bantu dalam menyelesaikan persoalan trigonometri dengan komputer. 

B. Perumusan Masalah 

                                                             
3
 M. Andy Ruhito, 2009. Pelatihan Maple. JPMIPA USD Yogyakarta 
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Perumusan masalah adalah “Bagaimana Mengembangankan Bahan Ajar 

Matakuliah Trigonometri yang Integrasi-Interkoneksi Berbasis Software 

Maple Pada Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Mataram? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk Mengembangankan Bahan 

Ajar Matakuliah Trigonometri yang Integrasi-Interkoneksi Berbasis Software 

Maple Pada Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Mataram. 

D. Spesifik Produk yang Diharapkan  

Pengembangan bahan ajar ini akan menghasilkan bahan ajar yang akan 

mampu digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar ini akan memuat tentang kaitan materi antara dengan ilmu agama. 

Permasalahan yang ada di dalam bahan ajar trigonometri dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi 

mahasiswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil peneilitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan 

mutakhir dalam rangka menyusun bahan revisi dan pengayaan materi 

Trigonometri. 

2. Bahan ajar dapat dijadikan referensi wajib yang digunakan oleh 

mahasiswa sebagai salah satu sumber belajar. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Produk  

1. Asumsi Pengembangan 
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Asumsi adalah titik tolak pemikiran dalam penelitian yang dapat 

diterima oleh peneliti
4
. Pendapat lain mengatakan bahwa asumsi adalah 

anggapan dasar yang sudah diyakini kebenarannya dan tidak perlu 

dibuktikan
5
. Jadi, asumsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

anggapan dasar yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitiaannya tentang 

hasil pengembangan media ular tangga dalam pembelajaran. Adapun 

asumsi dalam penelitian ini, yakni:  

a) Bahan ajar yang dihasilkan dalam pengembangan ini merupakan bahan 

ajar matakuliah trigonometri. 

b)  Penggunaan bahan ajar merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan 

matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram 

c) Adanya bahan ajar ini dapat membantu guru dalam proses belajar 

mengajar. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Setiap penelitian atau pengembangan selalu memiliki kekurangan 

dan kelebihan serta keterbatasan cakupan hasil penelitian, begitu juga 

dengan pengembangan ini, keterbatasan terdapat pada produk yang 

dihasilkan dalam penelitian pengembangannya. Keterbatasan produk hasil 

penelitian ini adalah  

a) Hanya mencakup materi yang ada pada matakuliah trigonometri yang 

sesuai dengan GBPP dan kompetensi. 

b)  penyelesaian soal-soal yang ada di dalam bahan ajar tidak semua 

menggunakan software Maple. 

                                                             
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 105 
5
 Gabriel, dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 17 
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G. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Ila Fadilah dan Hedi Heryadi dengan judul kajian 

pengembangan materi dan kemuktahiran bahan ajar matakuliah 

kewirausahaan. Hasil dari penelitian pengembangan ini diperoleh bahawa 

bahan ajar kewirausahaan layak dijadikan sebagai bahan ajar bagi 

mahasiswa
6
. 

2. Penelitian Kristyulita dengan judul pengembangan bahan ajar matakuliah 

Trigonometri dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa 

jurusan pendidikan matematika fakultas tarbiyah IAIN Mataram. Hasil 

penelitian pengembangan ini diperoleh bahan ajar yang dihasilkan mampu 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Materi bahan ajar 

yang dihasilkan hanya memuat materi yang menyangkut matematika 

dengan soal-soal dan latihan tanpa diintegrasikan 

Perbedaan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan penelitian pengembangan sebelumnya adalah bahan ajar yang 

berisikan tentang pengabungan materi dengan ilmu agama. Diharapkan akan 

menghasilkan bahan ajar yang terintegrasi dan terinterkoneksi baik dari 

materi, soal-soal maupun dalam pengajarannya. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Illa Fadilah dan Hedi Heryadi. 2010. Kajian pengembangan materi dan kemuktahiran bahan ajar 
matakuliah kewirausahaan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Bahan Ajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sadiman mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, 

bahan, teknik, dan latar (Sadiman, Arief S., Pendayagunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran, makalah, 2004). Dari 

pengertian tersebut maka sumber belajar dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang 

dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka 

tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti 

sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, 

gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain 

sebagainya. 

2. Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, benda peninggalan 

lainnya. 

3. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana 

peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, 
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polisi, dan ahli-ahli lainnya. 

4. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk belajar. 

5. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri 

oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. 

Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan 

lain sebagainya. 

6. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa 

kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat 

menjadikan peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. 

b. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. 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. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

1. Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. 

2. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain : 
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1. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru). 

2. Kompetensi yang akan dicapai. 

3. Content atau isi  materi pembelajaran. 

4. Informasi pendukung. 

5. Latihan-latihan. 

6. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK). 

7. Evaluasi. 

8. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. 

c. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Prinsip dalam mengembangkan bahan ajar antara lain adalah mulai dari 

yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk 

memahami yang abstrak, pengulangan akan memperkuat pemahaman, 

umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi 

setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu, dan Mengetahui 

hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai 

tujuan 

d. Jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar berupa Bahan Ajar Cetak (Printed) seperti Handout, 

Buku, Modul, Lembar kegiatan siswa, Brosur, Leaflet, Wallchart, dan 

Foto/Gambar. 
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B. Integrasi-Interkoneksi 

a. Pengertian Integrasi-Interkoneksi 

Integrasi-interkoneksi adalah upaya mempertemukan ilmu-ilmu agama 

(Islam) dengan ilmu-ilmu umum. Integrasi-Interkoneksi adalah pengertian 

umum tentang penggabungan beberapa hal, dalam hal ini adalah suatu 

penggabungan dan penyambungan dari berbagai ilmu umum khususnya 

ilmu alam dengan ilmu-ilmu agama dalam hal ini yaitu dengan firman-

firman Allah SWT (Al-quran) dan Sunnah (Hadits) nabi Muhammad 

SAW
7
. Tujuan dari Integrasi-Interkoneksi adalah untuk memahami 

kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh. 

Dengan harapan Integrasi-Interkoneksi adalah (1) terwujudnya manusia 

yang mulya (Q.S. Al-Mujadilah:11) dan (2) manusia yang mulia 

(berderajat tinggi) (Q.S. Al-Mujadilah: 11). Adapun berderajat tinggi di 

sini adalah manusia yang beriman, berilmu, dan beramal shalih
8
. 

b. Implementasi Integrasi-Interkoneksi dalam berbagai level: 

1. Level Filosofis 

Integritas dan interkoneksitas pada level filosofis dalam pengjaran 

matakuliah dimengerti bahwa setiap matakuliah harus diberikan nilai 

fumndamental eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan 

lain dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Mengajarkan 

fiqh misalnya di samping makna fundamentalnya sebagai filosofi 

membangun hubungan antara manusia, alam dan Tuhan dalam ajaran 

                                                             
7
 http://haristelmanan.blogspot.com/2008/05/integrasi-interkoneksi.html akses tanggal 15 Maret 

2014 
8
 http://islamandsains.wordpress.com/2012/11/27/pengertian-integrasi-interkoneksi/  akses tanggal 

15 Maret 2014 

http://haristelmanan.blogspot.com/2008/05/integrasi-interkoneksi.html
http://islamandsains.wordpress.com/2012/11/27/pengertian-integrasi-interkoneksi/
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Islam, dalam pengajaran fiqh harus juga ditanamkan pada mahasiswa 

bahwa eksistensi fiqh tidaklah sendiri atau bersifat self-sufficient, 

melainkan berkembang bersama sikap akomodatifnya terhadap disiplin 

keilmuan lainnya seperti filsafat, sosiologi, psikologi dan sebagainya. 

2. Level Materi 

Implementasi integrasi dan interkoneksi pada level materi bisa 

dilakukan dengan tiga model pengejawantahan interkoneksitas keilmuan 

antar disiplin keilmuan. 

a. Model pengintegrasian ke dalam paket kurikulum 

b. Model penenanaman matakuliah yang menunjukan hubungan 

antara dua disiplin ilmu umum dan keislaman. 

c. Model pengintegrasian ke dalam pengajaran matakuliah. 

3. Level Metodologi 

Ketika disiplin ilmu diintegrasikan atau diinterkoneksikan dengan 

disiplin ilmu lain, misalnya psikologi dengan nilai-nilai Islam, maka 

secara metodologis ilmu interkonektif tersebut harus menggunakan 

pendekatan dan metode yang aman bagi ilmu tersebut. Sebagai contoh 

pendekatan fenomenologis yang memberi apresiasi empatik dari orang-

orang yang mengalami pengalaman, dianggap lebih aman ketimbang 

pendekatan lain yang mengandung bias anti agama seperti psikoanalisis. 

4. Level Strategi 

Level stategi disini adalah level pelaksanaan atau praksis dari proses 

pembelajaran keilmuan integratif-interkonektif. Dalam konteks ini, 

setidaknya kualitas keilmuan serta ketrampilan mengajar dosen menjadi 
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kunci keberhasilan perkuliahan berbasis paradigma interkoksitas. 

Disamping kualitas-kualitas ini, dosen harus difasilitasi dengan baik 

menyangkut pengadaan sumber bacaan yang harus beragam serta bahan-

bahan pengajaran (teaching resources) dikelas. Demikian pembelajaran 

dengan model pembelajaran active learning dengan berbagai strategi dan 

metodenya menjadi keharusan 

c. Model kajian Integrasi-Interkoneksi: 

1. Informatif 

Berarti suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang 

dimiliki oleh disiplin ilmu lain sehingga wawasan civitas akademika 

bertambah luas. Misalnya ilmu agana yang bersifat normatif perlu 

diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat historis, demikian pula 

sebaliknya. 

2. Konfirmatif 

Suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang 

kokoh perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain. 

Misalnya, teori binnary opposition dalam antropologi akan semakin jelas 

jika mendapat konfirmasi dari sejarah sosial dan politik, serta dari ilmu 

agama tentang kaya-miskin, mukmin-kafir, surga-neraka, dan lainnya. 

3. Korektif 

Suatu teori ilmu tertentu perlu dipertemukan dengan ilme agama atau 

sebaliknya, sehingga yang satu dapat mengkoreksi yang lain. Dengan 

demikian perkembangan disiplin ilmu akan semakin dinamis. 

d. Ranah Integrasi-Interkoneksi 
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1. Ranah Materi merupakan muatan dasar dari setiap disiplin ilmu. 

suatu proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran 

universal umumnya dan keislaman khususnya ke dalam pengajaran 

matakuliah umum, dan sebaliknya, ilmu-ilmu umum ke dalam 

kajian-kajian keagamaan dan keislaman. 

2. Ranah Metodologi. Metode pengembangan keilmuan disiplin ilmu 

yang digunakan untuk mengembangkan disiplin ilmu yang lain. 

3. Ranah Filosofi merupakan nilai fundamental dari setiap disiplin 

ilmu. Menurut Prof. Amin Abdullah ranah ini berupa suatu 

penyadaran eksistensi bahwa satu disiplin ilmu pasti akan selalu 

bergantung pada disiplin ilmu yang lain. 

Setiap disiplin ilmu harus diberi nilai-nilai disiplin ilmu lainnya. Selain 

itu juga harus diberi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh : Ilmu Informatika 

tidak bisa berdiri sendiri. Untuk kebutuhan praktis ilmu ini juga 

memerlukan peranan ilmu lain seperti ilmu Matematika, Ekonomi, 

Kedokteran, dan sebagainya. Dalam ranah ini, ilmu sains hendaknya juga 

harus mampu memacu lahirnya sifat-sifat baik dalam diri pembelajaran. 

Hal-hal positif yang dimaksud diantaranya adalah kejujuran, ketelitian, 

keistiqomahan, dan sebagainya. 

 

C. Maple   

Maple adalah suatu program aplikasi komputer untuk matematika yang 

diproduksi oleh Waterloo Maple Inc., Ontario Canada. Program ini pada 

awalnya dikembangkan oleh civitas University of Waterloo, Canada tahun 



15 
 

1988. Maple merupakan suatu sistem komputasi simbolik (Symbolic 

Computation System) interaksi yang sangat kuat. Program ini telah banyak 

digunakan oleh kalangan pelajar, pendidik, matematikawan, statistikawan, 

ilmuwan dan insinyur untuk mengerjakan komputasi numerik dan simbolik 

(Gravan, 2002)
9
.  

Selain sarana untuk melakukan kompuatsi, Maple dapat dimanfaatkan  di 

berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan  software Maple 

banyak dilakukan dalam  hal  menentukan suatu solusi dari berbagai macam  

persoalan  matematika yang ditanyakan. Sehingga sangat memungkinkan 

untuk digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan media 

pembelajaran 

Beberapa kemampuan Maple adalah 

a. Dapat mengerjakan komputasi bilangan exact. 

b. Dapat mengerjakan komputasi numerik untuk bilangan yang sangat 

besar. 

c. Dapat mengerjakan komputasi simbolik dengan baik. 

d. Mempunyai banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket 

untuk pengerjaan matematika secara luas. 

e. Mempunyai fasilitas untuk pengerjaan pengeplotan dan animasi untuk 

grafik baik dimensi dua maupun dimensi tiga. 

f. Mempunyai suatu antarmuka berbasis worksheet. 

g. Mempunyai fasilitas untuk membuat dokumen dalam beberapa format. 

                                                             
9
 M. Andy Ruhito, 2009. Pelatihan Maple. JPMIPA USD Yogyakarta 
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h. Mempunyai fasilitas bahasa pemrograman, yang dapat digunakan untuk 

menuliskan fungsi, paket, dan sebagainya. 

System Help pada Maple memberikan penjelasan mengenai perintah dan 

informasi suatu topic. Halaman help dapat dimunculkan dengan menuliskan 

tanda Tanya (?) dan diikuti dengan nama perintah atau topik yang diinginkan. 

 

D. Prestasi Belajar.  

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa ditandai dengan perubahan tingkah laku pada 

siswa setelah mengikuti kegiatan atau proses belajar mengajar 

berlangsung yang berupa angka atau nilai. Hal ini sejalan dengan yang 

tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

dari setiap mata pelajaran yang ditunjukkan dalam bentuk nilai tes atau 

angka yang diberikan oleh guru. Selanjutnya Slamato (2003) 

menjelaskan sebagai berikut bahwa prestasi belajar ditentukan pada apa 

yang telah dicapai setelah berakhirnya suatu pokok bahasan atau 

sejumlah pokok bahasan dari suatu program pendidikan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang prestasi belajar 

dapat disimpulkan bahwa, hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar dalam suatu jangka waktu tertentu dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf. 

a. Faktor-faktor yang mempengruhi Prestasi belajar 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa meliputi 

motivasi belajar, konsentrasi, perasaan, sikap, dan kondisi fisik, 

sedangkan faktor eksternal meliputi sekolah tempat belajar, pribadi 

guru, struktur jaringan sosial, dan juga iklim di sekolah atau tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar tersebut (Winkel,1999). 

Slameto dalam Sudjana (1996) membagi faktor- faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain : 

1. Faktor intern yang meliputi :  

a. Faktor jasmani antara lain : kesehatan, cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis antara lain : intelegensi, perhatian, minat, 

bakat. 

2. Faktor ekstern yang meliputi : 

a. Faktor masyarakat 

b. Faktor sekolah 

c. Faktor keluarga 

Selain itu, pernyataan tersebut juga dipertegas oleh sumadi 

Suryabrata dalam sudjana (2002) yang menyatakan bahwa “faktor- 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari kematangan, bakat, kondisi 

jasmani, sikap, batin, minat, dan intelegensi. Sedangkan faktor 

ekstern itu terdiri dari penghargaan, suasana tempat belajar, 

pelatihan yang aktif, pelatihan yang terpencar, penggunaan unit- unit 

yang berarti“. 
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Berhasil tidaknya seseorang mencapai prestasi belajar sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni  

faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam pribadi. 

Faktor eksternal yaitu bersumber dari luar diri individu 

bersangkutan, misalnya ruang belajar yang memenuhi syarat, alat 

pelajaran yang memadai, dan lingkungan siosial maupun ilmiah “.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, baik yang berasal dari 

dalam diri mahasiswa maupun dari luar diri siswa. Dalam hal ini 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor merupakan faktor 

internal dan kurikulum adalah faktor eksternal yang dapat 

meningkatkan minat siswa. 
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E. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat 

atau dihasilkan
10

. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan model 

pengembangan Hannafin dan Peck. Ada beberapa alasan mengapa peneliti 

mengembangkan model Hannafin dan Peck, di antaranya : 

a. Model pengembangan Hannafin dan Peck merupakan model 

pengembangan berorientasi produk, hal ini sesuai dengan model yang 

ingin dikembangkan peneliti. 

b. Setiap fase dalam model ini selalu menyertai evaluasi dan revisi, 

sehingga menurut peneliti produk yang akan dihasilkan akan lebih baik. 

c. Model pengembangan Hannafin dan Peck merupakan model yang 

sederhana, hanya terdiri dari tiga fase saja yaitu fase analisis keperluan, 

fase desain dan fase pengembangan atau implementasi. 

Gambar di bawah ini akan menunjukkan fase-fase pengembangan yang 

ditawarkan oleh Hannafin dan Peck yang selanjutnya akan dikembangkan 

dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar 1 : Model Hannafin dan Peck
11

 

                                                             
10 http://pasca.tp.ac.id/site/teori-model-dan-penelitian-pengembangan-dalam-perspektif-

teknologi-pembelajaran di ambil pada tanggal 23 desember 2012, pukul 12.40 wita 
11

 Harji,pengembagan . . . h.41   

http://pasca.tp.ac.id/site/teori-model-dan-penelitian-pengembangan-dalam-perspektif-teknologi-pembelajaran
http://pasca.tp.ac.id/site/teori-model-dan-penelitian-pengembangan-dalam-perspektif-teknologi-pembelajaran
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Model pengembangan di atas peneliti kembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini. Hasil pengembangannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 2 : Skema Prosedur Pengembangan 

 

 

 

Fase pengembangan 

Menyusun Bahan Ajar 

Uji validasi ahli 
valid Tidak valid 

 

revisi 

revisi 

Produk akhir 

Uji efektifitas / uji 

lapangan 

efektif Tidak efektif 

 

Fase Analisis Kebutuhan 

1.Analisis Materi Pokok Trigonometri  

2.Analisis Kebutuhan Pengembangan  

 

Fase desain 

Menyusun RBA Trigonometri 
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B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif eksploratif pada Buku 

Materi Pokok bahan ajar “Trigonometri”. Variabel dan Indikator serta 

Sumber data penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Berikut. 

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Parameter. 

No Variabel Indikator Parameter Sumber 

1 Kompetensi Bahan Ajar Deskripstif 

matakuliah, 

GBPP, Peta 

Kompetensi 

 Deskripfi 
matakuliah 

 GBPP 

 Peta 
Kompetensi 

Buku Materi 

Pokok yang 

bersesuaian 

2 Materi Bahan Ajar Kelengkapan 

materi bahan 

ajar 

matakuliah 

Trigonometri 

 Alur Materi 

 Kelengkapan 
materi  

 Materi 
penunjang 

Buku materi 

pokok yang 

bersesuaian 

3 Masukan dari penelaah 

materi dan pengguna 

bahan ajar 

Temuan 

masalah 
 Duplikasi 

materi 

 Kemutahiran 

materi 

 Pengembanga
n materi 

Buku materi 

pokok yang 

bersesuaian dan 

referensi buku-

buku yang 

relevan lainnya 

serta pendapat 

penelaah dan 

pengguna bahan 

ajar 

 

 

C. Populasi dan Sampel serta Objek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa S1 Jurusan 

Pendidikan Matematika yang menempuh matakuliah Trigonometri dan 

para pakar dibidang matematika. 

 Sampel penelitian adalah mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Matematika 

yang menempuh matakuliah Trigonometri kelas II-A. 
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 Objek penelitian adalah semua materi yang terdapat dalam matakuliah 

Trigonometri. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal 

dari hasil analisis kondid buku materi pokok Trigonometri per pokok bahasan 

berikut peta kompetensi dan GBPP nya serta informasi melalui koesioner dan 

wawancara dengan mahasiswa/pakar/narasumber, yang meliputi 

perkembangan terbaru tentang materi Trigonometri dan permasalahannya 

termasuk contoh-contoh yang dapat diterapkan. Data sekunder berasal dari 

data kajian pustaka/tambahan materi yang relevan dengan isi materi 

matakuliah Trigonometri. 

 

E. Metode Analisis Data 

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data melalui analisis deskriptif eksploratif sesuai dengan 

jenis data yang dikumpulkan. 

 

F. Teknik Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk bagan dan uraian secara 

deskriptif sesuai urutan pokok bahasan dan isi materi sehingga dapat menjadi 

masukan bagi revisi buku materi pokok Trigonometri. 
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G. Parameter Peneltian 

1. Layak atau tidaknya suatu bahan ajar dapat dilihat dari data angket-

angket yang digunakan dalam bentuk skala Likert 

𝑟 =
 𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

X : rata-rata responden 

N : jumlah responden 

 𝑋 : Jumlal nilai responden 

𝑟 : nilai kelayakan 

Tabel 2. Nilai kelayakan media berdasarkan nilai kelayakan pada tabel 

skala Likert
12

 

Penilaian Nilai 

Sangat Layak 4,00 – 5,00 

Layak  3,00 – 3,99 

Kurang layak  2,00 – 2,99 

Tidak layak  1,00 – 1,99 

 

2. Bahan ajar trigonometri dikatakan layak jika hasil belajar mahasiswa 

mendapat nilai lulus (B) atau nilai 70 dalam skala 0 – 100. Tingkat 

penguasaan kompetensi minimal 70% dari seluruh mahasiswa yang ikut 

perkuliahan pada ujicoba produk. 

 

 

                                                             
12

 Sugiyono. 2012. Metode Penilaian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R/D). 

Bandung:Alfabeta 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Responden yang digunakan 

Responden pada penelitian ini adalah beberapa mahasiswa semester II 

yang mewakili dari seluruh mahasiswa semester II Jurusan Pendidikan 

Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Mataram. Jumlah responden yang dipakai sebanyak 26 

orang merupakan perwakilan dari mahasiswa semester II yang diambil dari 

kelas A. Responden ini digunakan untuk mengambil data persepsi mahasiswa 

terhadap isi/materi dari bahan ajar dan prestasi belajar.  

Khusus pakar/nara sumber berasal dari salah seorang dosen di Jurusan 

Pendidikan Matematika yang ahli di matematika. Pakar akan melakukan 

telaah secara mendalam materi dengan acuan instrumen yang sudah ada dan 

berasal dari bahan materi kegiatan reviuw pakar bahan ajar.  

 

B. Kompetensi Bahan Ajar 

Kompetensi bahan ajar Trigonometri berdasarkan Tujuan Mata kuliah, 

dan Tujuan Umum pada kondisi awal dan pendapat/masukan dari 

pakar/referensi yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Kompetensi bahan ajar trigonometri 

No Kondisi Awal Masukan 

1 Deskripsi Matakuliah: 

Membahas tentang  

 

 

Secara umum sudah mencakup 

materi yang akan dibahas, namun 

demikian perlu penambahan dan 

koreksi beberapa uraian sub pokok 

bahasan, sehingga lebih fokus dan 

tuntas, dengan menampilkan 

penyelesaian contoh-contoh soal 
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yang lebih banyak lagi. 

2 Garis Besar Program 

Pengajaran: 

Dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Kompetensi umum dalam Garis 

Besar Program Pengajaran harus 

disesuaikan Peta Kompetensi dan 

Tinjauan mata kuliah dalam bebrapa 

Buku yang terkait dengan materi 

pokok trigonometri. Bahan ajar non 

cetak harus disesuaikan dengan 

jenis/bentuk bantuan belajar yant 

tersedia di perpustakan IAIN 

Mataram saat ini. Materi/suatu 

konsep dari seluruh pokok dan sub 

poko bahasan harus jelas secara 

tuntas dan perlu diberikan contoh 

kasus sebagai ilustrasi materi. Uraian 

pokok bahasan dan sub bahasan 

perlu ditambahkan konsep yang lebih 

lengkap dan informasi kekinian yang 

sesuai dengan perkembangan 

terbaru. 

3 Analisis Instruksional dalam 

bentuk peta kompetensi dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

Perlu uraian lebih detail tentang 

uraian sub pokok bahasan dan 

disesuaikan dengan masukan materi 

yang harus ditambahkan dan 

diperbaiki. Kompetensi umum harus 

sesuai dengan Garis Besar Program 

Pengajaran dan tinjauan mata kuliah. 

 

Tabel 4.2. Tujuan Matakuliah dan Tujuan Umum dari matakuliah 

trigonometri 

No Tujuan Mata Kuliah Tujuan Umum 

1 Menguasai perbandingan 

trigonometri, rumus 

trigonomteri, persamaan 

1. Mahasiswa mampu menentukan 

perbandingan pada suatu segitiga 
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trigonometri, fungsi 

trigonometri, limit fungsi 

trigonometri,  dan turunan 

fungsi trigonometri, 

membuktikan  rumus-rumus 

trigonometri serta 

mengaplikasi fungsi 

trigonometri dan dapat 

dijadikan materi penunjang 

untuk mata kuliah lainnya. 

siku-siku. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep Phytagoras, aturan sinus, 

dan aturan kosinus serta dapat 

menyelesaikan soal yang berkaitan. 

3. Mahasiswa mampu menentukan 

himpunan penyelesaian dari 

persamaan dan pertidaksamaan 

trigonometri 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep rumus-rumus trigonometri 

dan dapat menyelesaikan soal yang 

berkaitan 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep fungsi trigonometri. 

6. Mahasiswa mampu menggambar 

fungsi trigonometri serta dapat 

menyelesaikan soal yang berkaitan 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep limit fungsi trigonometri 

serta dapat menyelesaikan soal 

yang berkaitan 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep turunan fungsi trigonometri 

dan dapat menyelesaiakan 

persoalan yang berkaitan 
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C. Aspek Isi/Materi 

Peninjauan aspek isi/ materi mata kuliah Trigonometri terdiri dari: 

1. Keakuratan materi, dengan tolak ukur penilaian yang ditanyakan kepada 

mahasiswa adalah mengenai materi bahan ajar disampaikan tanpa 

menimbulkan banyak tafsir dan diberikan secara konsisten dan runut. 

2. Alur dan kelengkapan materi, dengan penilaian adalah materi bahan ajar 

disampaikan secara lengkap dan relevan dengan topik. 

3. Kumuktahiran dan pengayaan materi, dengan tolak ukur penilaian 

meliputi: (1) penerapan materi menggunakan konteks yang bervariasi dan 

berkaitan dengan informasi terbaru, dan (2) dalam uraian diperkenalkan 

berbagai contoh dan non contoh yang dapat lebih memperjelas materi. 

4. Ketepatan terhadap sasaran pembaca, dengan penilaian isi materi sesuai 

dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mahasiswa S1 

5. Tingkat kesulitan naskah bacaan, dengan tolak ukur penilaian materi yang 

disampaikan mudah dipahami dengan tingkat kesulitan yang sedang. 

Berdasarkan analisis data terlengkap bahwa seluruh mahasiswa (100%) 

menjawab atau mengakui adanya perspsi positif terhadap komponen-

komponen berikut: (1) keakuratan materi, (2) alur dan kelengkapan materi, 

(3) kemuktahiran dan pengayaan materi untuk tolak ukur pemaparan materi 

menggunakan konteks yang bervariasi dan berkaitan dengan informasi 

terbaru, dan (4) ketepatan terhadap sasaran pembaca. 

Untuk komponen-komponen lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk tingkat kesulitan naskah bacaan, sebagian besar mahasiswa 

(76,92%) memberikan persepsi bahwa materi yang disampaikan mudah 

dipahami dengan tingkat kesulitan yang sedang. Data ini memberi 

petunjuk bahwa masih ada sejumlah mahasiswa (23,08%) yang 

mempunyai persepsi bahwa mata kuliah Trigonometri tidak mudah 

dipahami. Hal ini terungkap dari beberapa argumentasi yang mereka 

sampaikan antara lain; banyak materi yang sulit dipahami, belum 

memahami secara menyeluruh, sulit memahami materi yang baru, materi 

sulit dipahami karena banyak simbol-simbol matematika tidak diketahui. 
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b. Untuk komponen kemutahiran dan pengayaan materi, persepsi mahasiswa 

sebagian besar (73,08%) memberi persepsi bahwa dalam uraian 

diperkenalkan berbagai contoh yang dapat lebih menjelaskan materi. 

Artinya sebagian mahasiswa sisanya, yakni 26,92%  memberi persepsi 

bahwa mata kuliah Trigonometri masih belum cukup uraian yang dapat 

lebih menjelaskan materi bahasan. Hal ini terungkap dari beberapa 

penegasan mahasiswa yaitu ada contoh yang masih belum sesuai dengan 

pokok bahasan, tidak mengerti contoh yang diberikan karena materinya 

tidak dipahami, contoh yang disajikan belum bisa menjelaskan maksud 

materi bahasan. 

Secara lengkap persepsi mahasiswa terhadap aspek isi/materi mata kuliah 

Trigonometri dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. Analisis data memberikan 

gambaran bahwa dari beberapa tolok ukur komponen isi/materi matekuliah 

Trigonometri, persepsi mahasiswa yang terendah secara berturut-turut adalah 

pada tolok ukur: (1) tingkat kesulitan naskah bacaan, dengan mahasiswa 

menjawab sulit dipahami sebanyak 23,08%; dan (2) kemutahiran dan 

pengayaan materi untuk parameter contoh uraian yang dapat memperjelas 

materi, dengan persentase mahasiswa yang menjawab tidak sebesar 26,92%. 

 

Tabel 4.3. Hasil Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Isi/Materi Matakuliah 

Trigonometri 

No Kriteria  
Jawaban (%) 

Ya Tidak 

1 Keakuratan materi. 

Pertanyaan: Apakah bahan ajar disampaikan tanpa 

menimbulkan banyak tafsir dan diberikan secara 

konsisten dan runut 

93,31 7,69 

2 Alur dan kelengkapan materi. 

Pertanyaan: Apakah materi bahan ajar disampaikan 

secara lengkap dan relevan dengan topik. 

88,46 11,54 

3a Kumuktahiran dan pengayaan materi. 

Pertanyaan: Apakah penerapan materi 

73,08 26,92 
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menggunakan konteks yang bervariasi dan berkaitan 

dengan informasi terbaru 

3b Kumuktahiran dan pengayaan materi. 

Pertanyaan: Apakah dalam uraian diperkenalkan 

berbagai contoh yang dapat lebih memperjelas 

materi 

92,31 7,69 

4 Ketepatan terhadap sasaran pembaca,  

Pertanyaan: Apakah dengan penilaian isi materi 

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

mahasiswa S1 

92,31 7,69 

5 Tingkat kesulitan naskah bacaan. 

Pertanyaan: Apakah materi yang disampaikan 

mudah dipahami dengan tingkat kesulitan yang 

sedang 

76,92 23,08 

6 Penggunaan Maple 

Pertanyaan: Apakah dengan penggunaan Maple 

dapat membantu dalam memahami materi? 

88,46 11,54 

7a Integrasi-Interkoneksi dalam materi dan soal 

Pertanyaan: Apakah ada integrasi-interkoneksi 

dalam uraian materi 

73,08 26,92 

7b Integrasi-Interkoneksi dalam materi  dan soal 

Pertanyaan: Apakah ada integrasi-interkoneksi 

dalam permasalahan (soal dan latihan) 

69,23 30,77 

 

Secara garis besar penilaian dari mahasiswa tersebut, selanjutnya 

dibandingkan dengan penilaian dari pakar yang memiliki kompetensi dalam 

penguasaan materi mata kuliah Trigonometri. Ternyata setelah dilakukan 

analisis penilaian mahasiswa tersebut pada dasarnya berbanding lurus dengan 

pendapat para pakar dimaksud. 

Gambaran utuh mengenai penilaian pakar terhadap seluruh bahan ajar 

Trigonometri dipaparkan pada tabel 4.4. Data tingkat pencapaian dikonversi 

menurut skoring sebagai berikut. 
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Tabel 4.4. Hasil Analsis pakar terhadap aspek isi/materi pada mata kuliah 

Trigonometri. 

No Materi 
Aspek 

Rata  
A B C D E F G H I 

1 BAB I 7 5 5 7 7 5 7 5 5 5,89 

2 BAB II 5 5 3 7 5 3 7 7 5 5,22 

3 BAB III 5 5 5 5 3 3 7 7 5 5 

4 BAB IV 3 5 3 5 3 3 7 7 5 4,56 

5 BAB V 7 5 5 7 7 5 7 5 5 5,89 

6 BAB VI 5 5 3 7 5 3 7 7 5 5,22 

Rata 5,33 5 4 6,33 5 3,67 7 6,33 5 5,3 

 

Keterangan: 

A. Menjelaskan konsep dengan tuntas 

B. Metode konsisten dan berimbang 

C. Logis teratur dan koheren 

D. Sesuai jenjang S1 

E. Membantu analisis berpikir 

F. Sudah mutahir 

G. Tugas/tes sesuai materi 

H. Penggunaan Maple 

I. Integrasi-interkoneksi 

 

Dari tabel 4.5 di atas dapat dihelaskan bahwa seluruh bab (1 – 6), 

parameter tugas/tes sesuai materi memiliki skor 7 (sangat baik). Skor yang 

sama dicapai oleh parameter menjelaskan konsep dengan tuntas pada BAB I, 

parameter sesuai jenjang S1 pada BAB I dan BAB II, serta parameter 

membantu analisis berpikir pada BAB I. 

Meskipun ada beberapa parameter yang memperoleh skor 3, namun 

berdasarkan analisis secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

penilaian pakar terhadap seluruh bab untuk setiap parameter aspek fisik 

adalah cukup baik  (5,3). Dengan kata lain, parameter aspek materi untuk 
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setiap bab tidak ada yang memiliki skor 1. Artinya, secara umum materi 

seluruh bab dinilai dengan baik dan memuaskan, sebagaimana ditunjukan 

pada tabel 4.4 di atas. Rincian penilaian untuk setiap bab disajikan pada tabel 

4.5 hingga tabel 4.10.  

 

Tabel 4.5. Penilaian Pakar terhadap Materi BAB I PERBANDINGAN 

TRIGONOMETRI Mata Kuliah Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 

 

1 Materi 

menjelaskan 

suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

    Perlu lebih 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi 

menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

konsisten dan 

berimbang 

    Belum 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Penyusunan 

materi masih 

belum 

terstruktur 

dengan baik. 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 
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program S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

yang dibahas 

    Keterkaitan 

antar teori 

sudah baik. 

Perlu 

diperbaiki lagi 

6 Materi sudah 

mutakhir 

    Perlu 

dilengkapi 

dengan 

referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

materi 

    Perlu lebih 

disesuaikan 

dengan materi. 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi dan 

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 

 

Pada BAB I menjelaskan tentang perbandingan. Berbagai definisi dan 

teorema tentang ukuran sudut, perbandingan trigonometri dan koordinat 

kutub (koordinat polar). 

 

Tabel 4.6. Penilaian Pakar terhadap Materi RUMUS-RUMUS 

TRIGONOMETRI Mata Kuliah Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 
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1 Materi 

menjelaskan 

suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

    Masih perlu 

lebih 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi 

menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

konsisten dan 

berimbang 

    Belum 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Masih perlu 

penyusunan 

materi secara 

terstruktur 

dengan baik 

dan benar 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

program S1 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

    Keterkaitan 

antar teori 

sudah baik. 

Hanya saja 

belum 

disajikan 

dengan contoh 

numerik 
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yang dibahas 

6 Materi sudah 

mutakhir 

    Masih perlu 

dilengkapi 

dengan contoh-

contoh yang 

beragam serta 

referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

materi 

    Sudah sesuai. 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi-

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 

 

Pada BAB II parameter penilaian untuk aspek materi berada pada tingkat 

baik (65%x<80%) hingga sangat baik (x80%), kecuali untuk parameter 

Materi tersusun logis, teratur dan koheren dan kemutahiran materi yang 

berada pada tingkat cukup/sedang (50%x<65%). Sedangkan pada BAB III, 

penilaian pakar dapat dilihat pada tabel 4.7. Data penilaian untuk BAB III ini 

memberikan informasi bahwa parameter tingkat baik lebih dominan, 

sedangkan tingkat sangat baik hanya untuk parameter tugas dan ter sesuai 

materi. Selebihnya berada pada kategori cukup/sedang. 

 

Tabel 4.7. Penilaian Pakar terhadap Materi PERSAMAAN DAN 

PERTIDAKSAMAAN TRIGONOMTERI Mata Kuliah 

Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 

 

1 Materi 

menjelaskan 

    Masih perlu 

lebih 
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suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi 

menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

konsisten dan 

berimbang 

    Belum 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Masih perlu 

penyusunan 

materi secara 

terstruktur 

dengan baik 

dan benar 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

program S1 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

yang dibahas 

    Keterkaitan 

antar teori 

masih kurang . 

perlu disajikan 

dengan contoh 

numerik 

6 Materi sudah     Masih perlunya 
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mutakhir dilengkapi 

dengan contoh-

contoh yang 

beragam serta 

referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

materi 

    Perlu lebih 

disesuaikan 

dengan materi. 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi dan 

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 

 

Adapun untuk BAB IV parameter yang dominan berada pada tingkat 

sedang/cukup. Hanya parameter tugas dan tes sesuai materi berada pada 

tingkat sangat baik sedangkan pada tingkat baik dengan parameter Materi 

menyajikan metode atau paradigma berpikir yang konsisten dan berimbang 

dan Tingkat kesulitan/kedalaman materi sesuai dengan jenjang program S1, 

sebagaimana disenaraikan pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Penilaian Pakar terhadap Materi FUNGSI TRIGONOMETRI 

Mata Kuliah Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 

 

1 Materi 

menjelaskan 

suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

    Masih sangat 

perlu lebih 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi     Belum 
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menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

konsisten dan 

berimbang 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Masih perlu 

penyusunan 

materi secara 

terstruktur 

dengan baik 

dan benar 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

program S1 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

yang dibahas 

    Keterkaitan 

antar teori 

masih kurang . 

perlu disajikan 

dengan contoh 

numerik 

6 Materi sudah 

mutakhir 

    Masih perlunya 

dilengkapi 

dengan contoh-

contoh yang 

beragam serta 
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referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

materi 

    Sudah sesuai. 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi-

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 

 

Adapun untuk BAB V parameter yang dominan berada pada tingkat 

sedang/cukup. Hanya parameter tugas dan tes sesuai materi berada pada 

tingkat sangat baik sedangkan pada tingkat baik dengan parameter Materi 

menyajikan metode atau paradigma berpikir yang konsisten dan berimbang 

dan Tingkat kesulitan/kedalaman materi sesuai dengan jenjang program S1, 

sebagaimana disenaraikan pada tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9. Penilaian Pakar terhadap Materi LIMIT FUNGSI 

TRIGONOMETRI Mata Kuliah Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 

 

1 Materi 

menjelaskan 

suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

    Masih sangat 

perlu lebih 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi 

menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

    Belum 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 
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konsisten dan 

berimbang 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Masih perlu 

penyusunan 

materi secara 

terstruktur 

dengan baik 

dan benar 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

program S1 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

yang dibahas 

    Keterkaitan 

antar teori 

masih kurang . 

perlu disajikan 

dengan contoh 

numerik 

6 Materi sudah 

mutakhir 

    Masih perlunya 

dilengkapi 

dengan contoh-

contoh yang 

beragam serta 

referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

    Sudah sesuai. 
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materi 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi-

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 

 

pada BAB VI, penilaian pakar dapat dilihat pada tabel 4.10. Data 

penilaian untuk BAB VI ini memberikan informasi bahwa parameter tingkat 

baik lebih dominan, sedangkan tingkat sangat baik hanya untuk parameter 

tugas dan ter sesuai materi. Selebihnya berada pada kategori cukup/sedang. 

 

Tabel 4.10. Penilaian Pakar terhadap Materi TURUNAN FUNGSI 

TRIGONOMETRI Mata Kuliah Trigonometri 

No Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80

% 

 

1 Materi 

menjelaskan 

suatu 

konsep/prinsip 

dengan tuntas 

    Masih perlu 

lebih 

dijelaskan 

lebih tuntas 

lagi 

2 Materi 

menyajikan 

metode atau 

paradigma 

berpikir yang 

konsisten dan 

berimbang 

    Belum 

sepenuhnya. 

Perlu lebih 

dikembangkan 

3 Materi 

tersusun logis, 

teratur dan 

koheren 

    Masih perlu 

penyusunan 

materi secara 

terstruktur 
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dengan baik 

dan benar 

4 Tingkat 

kesulitan/kedal

aman materi 

sesuai dengan 

jenjang 

program S1 

    Sudah sesuai 

dengan 

Mahasiswa S1 

5 Materi 

membantu 

menganalisis 

keterkaitan 

antara 

kenyataan dan 

teori, atau 

antar teori 

yang dibahas 

    Keterkaitan 

antar teori 

masih kurang . 

perlu disajikan 

dengan contoh 

numerik 

6 Materi sudah 

mutakhir 

    Masih perlunya 

dilengkapi 

dengan contoh-

contoh yang 

beragam serta 

referensi 

terbaru. 

7 Tugas dan tes 

sesuai dengan 

materi 

    Sudah sesuai. 

8 Penggunaan 

Maple 

    Perlu ditambah 

lagi 

9 Integrasi-

interkoneksi 

    Perlu 

ditambahkan 
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Dari hasil di atas, hampir semua bab masih membutuhkan keterkaitan perlu 

ditambahkan integrasi-interkoneksi. Materi masih butuh dikaitkan dengan 

permasalahan tentang islam.  

D. Aspek Penyajian 

Untuk aspek penyajian, subkomponen yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Keterbacaan, dengan tolok ukurnya terdiri dari: (a) kalimat tidak bertele-

tele dan tidak terlalu banyak anak kalimat; (b) penggunaan kalimat mudah 

dipahami (termasuk istilah asing); dan (c) kalimat yang disampaikan 

secara komunikatif sebagaimana layaknya bahan ajar . 

2. Bahasa, dengan tolok ukur adalah: (a) menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dan (b) menggunakan aturan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) dan 

3. Pengorganisasian isi, dengan tolok ukurnya meliputi: (a) pembagian bab 

cukup jelas; (b) sub pokok bahasan dalam bab dibedakan secara jelas dan 

konsisten; (c) ada kesinambungan/keterkaitan antara pokok bahasan 

dengan sub pokok bahasan; (d) ukuran huruf, panjang baris dan spasi 

antar baris cukup memadai bagi pembaca, (5) materi ilustrasi memiliki 

judul yang jelas. 

Untuk komponen keterbacaan bahan ajar Trigonometri, 88,46% 

mahasiswa memberi penilaian bahwa kalimat disampaikan  mudah dipahami. 

Sementara sejumlah mahasiswa lainnya, 11,54% menilai bahan ajar 

Trigonometri tidak mudah dipahami. Untuk parameter yang lainnya 

mempunyai persentasi dia atas 90% bahkan sampai 100%. Hal ini 

menunjukan bahwa bahan ajar ini dalam aspek penyajian sudah cukup baik. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

 

Tabel 4.11. Persepsi Mahasiswa terhadap aspek penyajian bahan ajar 

Trigonometri 

No Kriteria 
Jabawan (%) 

Ya Tidak 

1a keterbacaan Kalimat tidak bertele dan tidak ada anak 
96,15 3,85 
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kalimat 

1b   Penggunaan kalimat mudah dipahami 
92,31 7,69 

1c    Kalimat disampaikan secara komunikatif 
88,46 11,54 

2a Bahasa  Menggunakan bahasa baik dan benar 
92,31 7,69 

2b   Menggunakan bahasa sesuai EYD 92,31 7,69 

3a pengorganisasian Pembagian bab cukup jelas 100 0 

3b   Subbab dibedakan dengan jelas 
100 0 

3c   Ada kaitan antara bab dan subbab 
96,15 3,85 

3d   
Ukuran huruf, panjang baris dan spasi 

sesuai 

100 0 

 

Untuk mengetahui penilaian pakar pada aspek penyajian bahan ajar 

Trigonometri, dapat di simak pada tabel 4.12 berikut. 

 

Tabel 4.12. Penilaian pakar pada aspek penyajian bahan ajar Trigonometri 

BAB Kriteria 

Tingkat Pencapaian Komentar 

x< 

50% 

50%x

<65% 

65%x

<80% 

x80%  

I 

Kalimat tidak 

bertele dan 

tidak ada 

anak kalimat 

    Mudah 

dipahami 

II 

Penggunaan 

kalimat 

mudah 

dipahami 

    Mudah 

dipahami 

III 
 Kalimat 

disampaikan 

    Mudah 

dipahami 
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secara 

komunikatif 

IV 

 

Menggunaka

n bahasa baik 

dan benar 

    Mudah 

dipahami 

 

Dari tabel 4.12 dapat ditegaskan bahwa, untuk bahan ajar Trigonometri 

parameter pada bahan ajar berada pada tingkat  pencapaian sangat baik 

(>80%).  Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa aspek penyajian  bahan 

ajar sudah memuaskan, sesuai dengan persepsi mahasiswa. 

Selain itu, beberapa mahasiswa diminta untuk mereviu bahan ajar 

trigonometri diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 13. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Isi/Materi Bahab Ajar 

No  Kriteria  Komentar  Kesimpulan  

1 Keakuratan materi Materi yang ingin disampaikan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa 

Akurat 

2 Alur dan 

kelengkapan 

materi 

Materi yang disampaikan sangat rinci 

sehingga mahasiswa dapat memahami 

materi dengan cepat dan jelas 

Lengkap 

3a Kemuktahiran dan Tepat sasaran dan efektif dan efisien Materi  

muktahir 

3b Pengayaan materi Hubungan pemateri dan mahasiswa 

sangat baik ketika pengayaan sehingga 

mahasiswa merasa nyaman 

Ada 

4 Ketepatan 

terhadap sasaran 

pembaca 

Sangat jelas dan rinci sehingga dapat 

dipahami dengan cepat 

Tepat untuk 

pembaca 

5 Tingkat kesulitan 

naskah bacaan 

Bacaan yang digunakan sesuai dengan 

standar bacaan yang fleksibel dan tidak 

ambigu 

Tidak 

cukup 

tinggi 

6 Penggunaan Maple Materi menggunakan maple 50% dari Sangat 
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dalam 

penyampaian 

materi 

teori karena ada meteri yang 

membutuhkan komputasi 

mendukung 

 

Tabel 14. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Isi/Materi Bahab Ajar 

No  Kriteria  Komentar  Kesimpulan  

1 Keakuratan materi Setiap materi yang sudah dicantumkan 

akurat karena setiap materi diperlukan 

dan harus ada dalam pendidikan 

matematika 

Akurat 

2 Alur dan 

kelengkapan 

materi 

Alur sudah bagus, dimulai dari materi 

dasar dan bertahap. Selin itu materinya 

juga lengkap 

Lengkap 

3a Kemuktahiran dan Tidak terlalu muktahir karena materi-

materi yang ada lebih dominan materi 

yang lama 

Tidak 

terlalu 

muktahir 

3b Pengayaan materi Mudah karena penyampaian materinya 

tidak bertele-tele 

Ada 

4 Ketepatan 

terhadap sasaran 

pembaca 

Tepat sasaran tetapi akan lebih lagi jika 

ditambahkan materi-materi baru 

Tepat untuk 

pembaca 

5 Tingkat kesulitan 

naskah bacaan 

Tidak sulit karena penyusunan 

kalimatnya sesuai dan cepat dimengerti 

Tidak 

cukup 

tinggi 

6 Penggunaan Maple 

dalam 

penyampaian 

materi 

Penggunaan maple saya rasa tidak 

terlalu efektif karena maple sulit 

dimengerti bagi kita yang pengetahuan 

komputasinya masih dasar 

Sangat 

mendukung 

 

Tabel 15. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Isi/Materi Bahab Ajar 

No  Kriteria  Komentar  Kesimpulan  

1 Keakuratan materi Materi yang disudah dibahas dan Akurat 



48 
 

disampaikan sudah sangat akurat kaena 

materi yang disampaikan bertahap-

tahap dan sesuai dengan modul 

2 Alur dan 

kelengkapan 

materi 

Kelengkapan materi dan alur materi 

dalam modul tersebut sudah cukup 

lengkap tapi ateri sebaiknya dijelaskan 

lebih rinci dari awal sampai akhir 

Lengkap 

3a Kemuktahiran dan Kemuktahiran dalam modul ini sudah 

sangat muktahir dan sangat jelas dalam 

materi 

Materi  

muktahir 

3b Pengayaan materi Pengayaan materi dalam proses belajar 

mengajar sudah sangat bagus dan baik 

Ada 

4 Ketepatan 

terhadap sasaran 

pembaca 

Ketepatan terhadap sasaran pembaca 

sudah tepat sesuai dengan tingkat 

pemahaman pembaca 

Tepat untuk 

pembaca 

5 Tingkat kesulitan 

naskah bacaan 

Naskah bacan masih menggunakan 

kata-kata yang sulit diahami dan 

penyusunan kata-kata sudah sangat 

bagus akan tetapi masih sulit diapahami 

Tidak 

cukup 

tinggi 

6 Penggunaan 

Maple dalam 

penyampaian 

materi 

Penggunaan maple dalam 

menyampaikan materi sudah dikatakan 

baik karena hasil manual dengan yang 

dikerjakan sama 

Sangat 

mendukung 

 

 

 

Tabel 16. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Penyajian Materi Bahan Ajar 

No  Kriteria Komentar Kesimpulan  

1a Keterbacaan Kalimat tidak 

bertele dan tidak 

ada anak kalimat 

Penggunaan kalimat dalam 

modul ini sduah sangat 

baik karena tidak bertele-

tele dan langsung ke 

Sesuai  
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pokok pembahasan 

1b Penggunaan 

kalimat mudah 

dipahami 

Dalam modul ini 

penggunaan kalimat tidak 

mudah dipahami karena 

penggunaan kata-kata sulit 

untuk dipahami dengan 

cepat 

Sesuai 

1c Kalimat 

disampaikan 

secara 

komunikatif 

Kalimat yang disampaikan 

dalam modul ini 

disampaikan sudah sangat 

bagus dan secara 

komunikatif 

Sesuai 

2a Bahasa Menggunakan 

bahasa yang baik 

dan benar 

Penggunaan bahasa dalam 

modul ini sangat baik dan 

sangat benar akan tetapi 

belum bias dipahami 

sebagian dari isinya 

Sesuai 

2b Menggunakan 

bahasa sesuai 

EYD 

Penggunaan bahasa dalam 

modul ini sudah sangat 

sesuai dengan EYD dalam 

bahasa Indonesia dan 

semoga dipertahankan 

Sesuai 

3a Pengorga- 

nisasian 

Pembagian bab 

cukup jelas 

Pembagian bab dalam 

modul ini sudah cukup 

jelas dan terurut dan 

penyusunan sudah agak 

bagus 

Sesuai 

3b Subbab 

dibedakan 

dengan jelas 

Pembagian subbab 

dibedakan sudah sangat 

jelas, sama seperti 

pembagian subbab sudah 

sangat terurut sesuai 

Sesuai 
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dengan masing-masing 

bab 

3c Ada kaitan 

antara bab dan 

subbab 

Keterkaitan bab dengan 

subbab sudah sangat jelas 

dan terurut dan keduanya 

sudah sangat berkaitan 

Sesuai 

3d Ukuran huruf, 

panjang baris 

dan spasis sesuai 

Ukuran huruf, panjang 

baris dan spasi sudah 

sangat pas dan sudah 

sangat bagus karena ketika 

membacanya kita tidak 

merasa bosan melihat 

tulisannya. 

Sesuai 

 

  Tabel 17. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Penyajian Materi Bahan Ajar 

No  Kriteria Komentar Kesimpulan  

1a Keterbacaan Kalimat tidak 

bertele dan tidak 

ada anak kalimat 

Lebih efektif karena akan 

lebih mudah dimengerti 

oleh pembaca 

Sesuai  

1b Penggunaan 

kalimat mudah 

dipahami 

Akan lebih baik lagi Sesuai 

1c Kalimat 

disampaikan 

secara 

komunikatif 

Akan lebih mempermudah 

pembaca dalam memahami 

isi buku/bacaan 

Sesuai 

2a Bahasa Menggunakan 

bahasa yang baik 

dan benar 

Menggunakan bahasa baik 

dan benar akan 

memperefektif 

pembelajaran 

Sesuai 

2b Menggunakan 

bahasa sesuai 

EYD 

Harus, karena akan lebih 

mempermudah proses 

belajar 

Sesuai 
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3a Pengorga- 

nisasian 

Pembagian bab 

cukup jelas 

Ya Sesuai 

3b Subbab 

dibedakan 

dengan jelas 

Ya Sesuai 

3c Ada kaitan 

antara bab dan 

subbab 

Ya Sesuai 

3d Ukuran huruf, 

panjang baris 

dan spasis sesuai 

Ya Sesuai 

 

Tabel 18. Persepsi Mahasiswa Terhadap Aspek Penyajian Materi Bahan Ajar 

No  Kriteria Komentar Kesimpulan  

1a Keterbacaan Kalimat tidak 

bertele dan tidak 

ada anak kalimat 

Ya pada bacaan ini sangat 

jelas 

Sesuai  

1b Penggunaan 

kalimat mudah 

dipahami 

Kalimat-kalimat yang 

digunakan sangat jelas dan 

dapat dipahami 

Sesuai 

1c Kalimat 

disampaikan 

secara 

komunikatif 

Ya karena terdapat kalimat 

yang digunakan dapat 

ditemukan sehari-hari 

Sesuai 

2a Bahasa Menggunakan 

bahasa yang baik 

dan benar 

Ya Sesuai 

2b Menggunakan 

bahasa sesuai 

EYD 

Ya Sesuai 

3a Pengorga- 

nisasian 

Pembagian bab 

cukup jelas 

Ya babnya jelas Sesuai 
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3b Subbab 

dibedakan 

dengan jelas 

Ya, subbab sangat beda 

dengan jelas atau menonjol 

Sesuai 

3c Ada kaitan antara 

bab dan subbab 

Ya Sesuai 

3d Ukuran huruf, 

panjang baris dan 

spasis sesuai 

Ya sesuai tulisan aturan 

skripsi 

Sesuai 

 

Dari hasil reviu mahasiswa di atas terlihat bahwa baik aspek isi/materi 

dan penyajian bahan ajar sudah sesuai dengan apa diharapkan. Artinya bahan 

ajar sudah layak dijadikan bahan ajar untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Mataram. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

E. Hasil Prestasi Belajar  

Secara umum mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dapat dikatakan 

lancar dan sesuai dengan rancangan perkuliahan yang telah direncanakan. 

Perkuliahan diadakan 6 kali pertemuan.  Berdasarkan hasil tes/kuis yang 

diberikan kepada mahasiswa sebanyak 26 orang mahasiswa dari 26 orang 

diperoleh data mahasiswa mendapatkan nilai tertinggi 95,83 (grade A) dan 

nilai terendah  54,17 (grade D). Mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan 

grade A sebesar 11,54 %, nilai dengan grade B sebesar 61,54 %, dan nilai 

dengan grade C sebesar 19,23 %. Sedangkan mahasiswa yang mendapatkan 

nilai dengan grade D sebesar 3,85 % dan nilai dengan grade E sebesar 3,85 

%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut. 

 

Tabel  4.19 . Data hasil prestasi belajar mahasiswa semester V kelas D 

Jurusan Pendidikan  Matematika Tahun Akademik 

2013/2014 

N

O 
NIM NAMA 

Soal 
Total 

Huru

f 1 2 3 4 5 6 
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1 15.1.13.4.001 ABDURRAHMAN                              
5 20 10 20 20 0 62,5 C 

2 15.1.13.4.002 HUSNUL AINI                              
5 20 20 20 20 0 70,83 B 

3 15.1.13.4.003 YUNITA SUSILAWATI                        
5 10 20 20 10 20 70,83 B 

4 15.1.13.4.006 MAR'ATUL AINI                            
0 20 20 0 0 0 33,33 E 

5 15.1.13.4.007 SOLLIALA                                 
5 20 5 20 20 15 70,83 B 

6 15.1.13.4.008 ARDI SURYADI                             
0 10 20 15 10 10 54,17 D 

7 15.1.13.4.009 ROSITA SARI                              
15 20 20 20 20 20 95,83 A 

8 15.1.13.4.010 ZULFAN RHAMDANY                          
5 20 10 20 20 10 70,83 B 

9 15.1.13.4.011 ALFIN NURAENI                            
15 20 5 20 20 10 75 B 

10 15.1.13.4.012 HASANAH                                  
5 20 15 20 20 5 70,83 B 

11 15.1.13.4.013 SITI MAEMUNAH                            
10 20 20 17 10 13 75 B 

12 15.1.13.4.015 ZOHRATUN NAZIRA                          
5 20 5 20 20 15 70,83 B 

13 15.1.13.4.016 DIAN KURNIAWATI                          
5 20 15 10 10 15 62,5 C 

14 15.1.13.4.017 SRI WAHYUNI                              
5 20 20 20 10 15 75 B 

15 15.1.13.4.018 WARDATUL ISLAMIYAH                       
10 20 20 8 20 5 69,17 B 

16 15.1.13.4.019 SUSANTI H MANSARI                        
10 15 20 20 20 15 83,33 A 

17 15.1.13.4.020 SABAHUL KHOIRI                           
20 20 15 10 15 10 75 B 

18 15.1.13.4.021 SUKMA MAWADDAH                           
15 20 5 20 5 10 62,5 C 

19 15.1.13.4.022 MURNIAWATI                               
5 15 15 20 20 0 62,5 C 

20 15.1.13.4.023 THURMUZI THAHIR                          
15 15 15 5 20 15 70,83 B 

21 15.1.13.4.024 
NINGSIH WAHYU NINGS

IH                    
10 15 20 20 20 10 79,17 B 

22 15.1.13.4.025 OLIVIA ANGGRAINI                         
15 15 15 20 10 10 70,83 B 

23 15.1.13.4.026 SUPRIANTO                                
5 20 20 5 20 15 70,83 B 

24 15.1.13.4.027 YOVIETA LESTARI                          
15 10 20 20 20 15 83,33 A 

25 15.1.13.4.028 IRWAN JAYADI                             
5 15 20 10 15 10 62,5 C 

26 15.1.13.4.029 SITI MARIA HULFA                         
15 20 20 15 10 10 75 B 

Jumlah mahasiswa yang ikut ujian 26 orang dari 26 orang 

Jumlah mahasiswa yang tidak ujian 0 orang 

Nilai tertinggi 95,83 

Nilai terendah 33,33 

Rata-rata 70,13 (grade B) 

Jumlah mahasiswa yang lulus 19 orang 
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Jumlah mahasiswa yang tidak lulus  7 orang 

Porsentase kelulusan 72% 

Porsentase yang tidak lulus 28% 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang diperoleh ternyata jumlah 

mahasiswa yang lulus setelah perkuliahan pada mata kuliah Trigonometri 

mendapatkan porsentase 72 % . Hasil yang diperoleh lebih tinggi dari 

parameter yang ditentukan sebesar 70 %. Ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

mata kuliah Trigonometri sudah layak dipakai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Kondisi komponen bahan ajar, antara lain Peta kompetensi dan Garis 

Besar Program Pengajaran sudah konsisten. Uraian pokok bahasan dan 

sub pokok bahasab perlu ditambah konsep yang lebih lengkap. 

2. Materi bahan ajar mata kuliah Trigonometri sudah layak digunakan 

sebagai sumber pengajaran 

3. Hasil analisis data tentang beberapa tolok ukur komponen/aspek bahan 

ajar Trigonometri berdasarkan Persepsi pakar dan mahasiswa 

menunjukkan bahwa: 

a. Aspek Isi/Materi 

 Persepsi Pakar: seluruh bab (I – VI) yang ada pada bahan ajar, 

parmeter tugas/tes sesuai materi memiliki skor 7 (sangat baik). 

Skor yang sama dicapai oleh parameter sesuai dengan jenjang S1 

pada bab I dan II. Meskipun ada beberapa parameter yang 

memperoleh skor 3, namun parameter aspek materi untuk setiap 

bab tidak ada yang memiliki skor 1. Artinya, secara umum materi 

seluruh bab dinilai baik dan memuaskan. 

 Persepsi Mahasiswa: yang terendah secara berturut-turut adalah 

pada tolok ukur kemuktahiran dan pengayaan materi, dengan 

mahasiswa menjawab tidak sebanyak 26,92% dan materi bahan 

ajar disampaikan secara lengkap dan relevan dengan topik, dengan 

porsentase mahasiswa menjawab tidak 11,54%. 

b. Aspek Penyajian 

 Persepsi pakar: untuk seluruh bab (I – VI) bahasa sudah sederhana 

dan mudah dipahami berada pada tingkat  pencapaian sangat baik 

(80%) 
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 Persepsi mahasiswa: yang terendah adalah kalimat disampaikan 

secara komunikatif sebesar 88,46% sedangkan mahasiswa menilai 

sebesar 11,54% kalimatnya tidak komunikatif. Kriteria yang 

lainnya mahasiswa menjawab di atas 90%. Artinya parameter yang 

dinilai oleh mahasiswa sudah baik. 

4. Penggunaan Maple masih pada tingkat 65% - 80% dalam materi bahan 

ajar trigonometri. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa materi 

trigonomteri yang tidak bisa digunakan dengan menggunakan Maple 

seperti dalam membuktikan rumus identitas dari trigonometri. Untuk 

aplikasi masih bisa menggunakan Maple dalam menyelesaiakan masalah. 

5. Untuk integrasi dan interkoneksi yang terkait dalam materi trigonometri 

keterkaitannya dapat kita lihat dari awal muncul ilmu pengetahuan. Hal 

ini karena banyaknya cendekiawan muslim yang bergelut di dalam 

berkembangnya ilmu pengetahuan trigonometri. Aplikasinya masih bisa 

gunakan seperti dalam penentuan hilal di awal bulan ramadhan dan bulan 

syawal.  

6. Ketuntasan Belajar mahasiswa pada mata kuliah Trigonometri sebesar 

72% lebih besar dari ketuntasan yang ditentukan sebesar 70%. 

 

B. Saran 

1. Untuk kesempurnaan, bahan ajar mata kuliah Trigonometri perlu direvisi 

pada beberapa komponen terutam aspek isi/materi, aspek penyajian yang 

konprehensif, tuntas , tidak monoton dan membosankan. 

2. Perlu dilakukan revisi pada aspek fisik lebih rinci. 

3. Oleh karena mata kuliah Analisis menyangkut kegiatan menganalisis pada 

saat perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus dalam 

memahami setiap isi/materi yang disampaikan atau yang ada pada bahan 

ajar. 

4. Agar lebih bermakna kegiatan perkuliahan pada mata kulia Analsis Real 

diharapkan dapat mengaitkan isi/materi kuliah dengan kegiatan nyata. 

5. Lembaga dapat meyediakan buku-buku yang dapat menunjang 

perkuliahan pada mata kuliah Trigonometri. 
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