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Media pembelajaran yang digunakan pendidik hanya berupa LKS 
(Lembar Kerja Siswa). Adanya penggunaan LKS belum bisa mencapai tujuan 
dalam pembelajaran. Hal itu dikarenakan masih banyak kekurangan dalam 
bahan ajar tersebut. Salah satu bahan ajar berupa modul pembelajaran dapat 
digunakan dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pengembangan modul 
pembalajaran berbasis kontekstual untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa MTs adalah media pembelajaran yang dapat digunakan peserta 
didik dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran dan dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. 

Tujuan dalam penelitian dan pengembangan modul pembelajaran untuk 
mengahasilkan produk berupa modul pembelajaran berbasis kontekstual untuk 
mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa MTs. Sehingga dengan 
adanya produk berupa modul pembelajaran dapat menunjang tercapainya tujuan 
pembelajaran yang berbasis kontekstual dan dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir matematis siswa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Model 
pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE yang terdiri dari Tahap 
Analisis (Analysis) bertujuan menganalisis kebutuhan, kurikulum, dan 
pengembangan modul; Tahap Perancangan (Design) bertujuan merancang 
produk; Tahap Pengembangan (Development) bertujuan mengembangkan 
produk yang telah dirancang; Tahap lmplementasi (Implementation) bertujuan 
menguji coba produk yang telah dikembangkan; dan Tahap Evaluasi (Evaluation) 
bertujuan mengevaluasi produk yang telah diuji coba. lnstrumen yang digunakan 
adalah angket validasi ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain untuk mengetahui 
kelayakan produk, serta angket respon peserta didik untuk mengetahui 
kepraktisan produk. Analisis data terbagi menjadi 2 yaitu data kuantitatif berupa 
persentase data kualitatit berupa deskripsi. 

Nilai persentase akhir ahli materi dan bahasa yang didapatkan adalah 
sebesar 88% dan nilai persentase akhir ahli desain yang didapatkan adalah 
sebesar 77,33%, sehingga didapatkan hasil nilai persentase rata-rata sebesar 
82,67% atau masuk dalam kategori sangat layak. Sedangkan data hasil uji 
kepraktisan memperoleh nilai persentase akhir sebesar 86,53% atau masuk 
dalam kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan 
dapat disimpulkan bahwa produk berupa" modul pembelajaran berbasis 
kontekstual untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa MTs 
sangat layak dan sangat praktis. Sehingga penggunaan modul pembelajaran 
dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan 
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Kata kunci: modul pembelajaran; pengembangan; kontekstual. 
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"Hidup adalah sebuah pemberian, 

dan hidup memberikan kita keistimewaan, kesempatan, 

dan tanggungjawab untuk menjadi seseorang yang lebih baik." 

"Ada segudang obrolan yang ingin disampaikan 

dalam sebuah keheningan" 

(Muhammad Rafif Nur 'Azmi) 

Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 

(Qs. Al-Ankabut: 6) 

MOTTO 
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Penulis 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat 
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telah diberikan menjadi pintu datangnya Ridho dan kasih sayang Allah SWT di 

dunia dan akhirat. Aamiin ya Rabbal a/amiin.Penulis berharap semoga skripsi ini 
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