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Berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilaksanakan di mts sriwijaya 

diperoleh hasil bahwa dalam proses belajar mengajar bahan ajar yang digunakan 

masih berupa LKS dengan menggunakan bahan ajar tersebut belum mampu 

menarik minat siswa dalam belajar, kemudian dengan menggunakan bahan ajar 

tersebut siswa belum mampu untuk menemukan konsep dari materi itu sendiri. 

Penelitian dan pengembangan ini merupakan penelitian pengembangan modul 

matematika berbasis kontekstual untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa. 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa modul berbasis 

kontekstual untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa pada materi 

himpunan yang valid dan praktis serta diharapkan dengan menggunakan modul 

ini siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan lebih tertarik 

dalam belajar matematika. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

(Researc and Development) yang mengacu pada model ADDIE. Tahapan dari 

model ADDIE yaitu (Analysis, Design, Development, !mplementation, Dan 

Evolution). lntrumen pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 

menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan !embar wawancara dan juga 

lembar angket, untuk lembar angket terdiri dari lembar validasi ahli yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan modul yang dikembangkan dan 

lembar angket respon siswa yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan dari modul yang dikembangkan. 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh 2 ahli materi diperoleh 

presentase kevalidan sebesar 75,27% dengan kategori kevalidan valid, hasil 

validasi dengan 2 ahli desain diperoleh presentase kevalidan sebesar 80,73% 

dengan kategori kevalidan sangat valid. Dari kedua hasil validasi diperoleh rata 

rata presentase sebesar 78% dengan kategori kevalidan valid. Kemudian hasil uji 

coba kelompok kecil dari 1 O peserta didik di MTs Sriwijaya diperoleh rata-rata 

presentase sebesar 85,86% dengan kategori kepraktisan sangat praktis. 

Nafia, Sidni llman. 2020. Pengembangan Modul Berbasis Kontekstual Untuk 
Memfasilitasi Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Hipunan Ke/as VII 
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Keguruan dan llmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Metro. 
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RINGKASAN 



Berdasarkan dari pemaparan hasil uji i<evalidan dan uji kepraktisan produk maka 

dapat disimpulkan bahwa modul berbasis kontektual untuk untuk memfasilitasi 

emahaman konsep siswa pada materi bentuk himpunan termasuk dalam kategori 

valid dan praktis sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran di MTs 

Sriwijaya. 
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(Q.S AL-lmran ayat 200) 

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan 

bertaqwalah kepada allah agar kamu beruntung. 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada 

Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. 

Dan bumi allah itu adalah luassesungguhnya hanya orang-orang yang 

bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. 

(Q.S Az-Zumar Ayat 1 O) 

Mon·o 
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Alhamdulillah, pada akhirnya penulisan tugas akhir atau skripsi dapat 

terselesaikan dengan baik. Teriring do'a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, 

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tua ku tercinta (abi Amrulloh ) dan lbu sumarsih) yang saya 

sayangi. Terimakasih telah memberikan saya cinta, kasih sayang, 

pengorbanan, nasihat dan do'a yang tiada hentinya dirapalkan untuk 

kesuksesan disetiap langkah perjalanan kehidupanku. 

2. Adik-adiku yang bernama Firza Noviatun Nisa dan Aulia Amalia Tri 

Larastami yang selalu memberi semangat terhadapku. 

3. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, nasihat serta do'a 

demi kesuksesan dan keberhasilanku. 

4. Rekan-rekan seperjuangan di Pendidikan Matematika angkatan 2016 

yang telah memberikanku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan 

telah memberikan banyak cerita serta kenang-kenangan selama 

menempuh pendidikan. 

5. Bapak dan lbu dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Metro terimakasih 

atas ilmu pengetahuan, bimbingan dan motivasi yang diberikan untuk 

menyelesaikan studiku. 

6. Staf serta karyawan universitas muhammadiyah metro yang sudah 

membanu saya selama ini saya ucapkan terimakasih. 

7. Guru dan adik-adik di MTs Sriwijaya yang telah berpartisipasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu. 

8. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Metro. 

PERSEMBAHAN 
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Segala puji bagi allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat dan sallam senantiasa tercurah kepada rasullah saw yang 

mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang 

ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat 

guna mencapai gelar sarjana pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang teiah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada : 

1. Bapak Ors. H. Jazim Ahmad, M.Pd, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Metro .. 

2. Bapak Ors. Partono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan llmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. 

3. lbu Dr. Hj. Sutrisni Andayani M.Pd, selaku Kaprodi Pendidikan 

Matematika, Universitas Muhammadiyah Metro. 

4. lbu Ira Vahlia M.Pd, selaku dosen pembimbing skrpsi I yang telah 

berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap 

permasalahan dn kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

5. lbu Yeni Rahmawati M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah 

berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap 

permasalahan dn kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

6. lbu Dr. Hj Sutrisni Andayani M.Pd, oapak Dr. Rahmad Bustanul Anwar 

M.Pd. selaku ahli materi. 

7. Bapak Swaditya Riski M.Sc dan bapak Satrio Wicaksono, M.Pd, selaku 

validator ahli desain. 

8. Seluruh Bapak/lbu dosen Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan yang 

telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama proses 

perkuliahan. 

9. Bapak kepala sekolah MTs Sriwijaya yang telah memberi izin saya untuk 

melakukan penelitan disekolahan tersebut. 

10. Bapak Sutikno S.Pd selaku guru matematika di MTs Sriwijaya yang telah 

membantu saya dalam menyelesaiakan skripsi ini. 

KATA PENGANTAR 
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2020 Metro, 

Penulis 

11. Seluruh .teman-teman seangkatan yang selalu mengisi hari-hari menjadi 

sangat menyenangkan. 

Semoga semua bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan 

kepada penulis menjadi amal kebaikan untuk mereka semua dan mnedapatkan 

balasan dari Allah SWT. Aamiin Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini 

masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kesmpurnaan, karena 

keterbatasan kemmapuan dan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan penulis. Penulis berharap agar 

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Aamiin Ya Rabbal 

'Alamin. 
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Sidni llman Nafia 

Npm. 16310021 

Yang Membuat Pemyataan 

2020 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Metro, 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGEMBANGAN MODUL 

BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK rl!EMFASILITASI PEMAHAMAN 

KONSEP SISWA PADA MA TERI HIMPUNAN KELAS VII MTS SRIWIJA YA" 

adalah karya saya dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terdapat 

unsur plagiat dalam skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi 

berupa pencabutan gelar akademik sarjana dan akan mempertanggungjawabkan 

secara hukum. 

: Keguruan dan llmu Pendidikan 

: Matematika dan llmu Pengetahuan 

: Pendidikan Matematika 

Fakultas 

Jurusan 

Prodi 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama : Sidni llman Nafia 

NPM : 16310021 

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT 
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Metro, 24 Agustus 2020 
-~-=lo Unit, 

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (Similarity 
Check) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen 
yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat 
bebas uji kesamaan (similarity check} dengan persentase 
kesamaan ~ 20%. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir. 

PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK 
MEMFASILITASI PEMAHAMAN KONSEP PADA MATERI 
HIMPUNAN KELAS VII MTs SRIWUA YA 

Judul: 

Nama : SIDNI ILMAN NAFIA 
NPM : 16310021 
Jenls Dokumen : SKRIPSI 

Unit Publikasi llmiah Universitas Muhammadiyah Metro 
dengan ini menerangkan bahwa: 

Nomor: 14112/11.3.AU/F/UPI-UK/2020 

SURAT KETERANGAN 
UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK) 


	image_001.pdf (p.2)
	image_002.pdf (p.3)
	image_003.pdf (p.4)
	image_004.pdf (p.5)
	image_005.pdf (p.6)
	image_006.pdf (p.7)
	image_007.pdf (p.8)
	image_008.pdf (p.9)
	image_009.pdf (p.10)
	image_010.pdf (p.11)
	image_011.pdf (p.12)
	image_012.pdf (p.13)
	image_013.pdf (p.14)

