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Abstrak.Kalkukulus integral merupakan matakuliah wajib bagi setiap mahasiswa 

jurusan pendidikan matematika. Melalui matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 

memahami konsep konsep integral dan dapat menerapkan dalam pemecahan masalah. 

Akan tetapi berdasatkan studi pendahuluan dan dokumentasi hasil belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah kalkulus masih rendah. Tujuan penelitian ini untuk melakukan 

pengembangan bahan pembelajaran kalkulus integral melalui model Dick and Carey 

dan Model Pengembangan Instruksional (MPI). Penelitian ini hanya dilaksanakan 

tahap perencanaan dan pengembangan model.  Penelitian ini dilakukan jurusan 

pendidikan matematika Universitas Halu Oleo. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulai 

bulan April sampai dengan September 2017. Metode penelitian adalah meotode 

Research and Development. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan 

kuesioner yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan tahap perencanaan dan pengembangan meliputi penulisantujuan 

Instruksional Khusus, mengembangkan instumen penilaiain, mengembangkan strategi 

pembelajaran dan mengembangkan  bahan pembelajaran. 

Kata Kunci: Bahan Pembelajaran, Kontekstual, Komunikasi matematika. 

 

 

.I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kalkulus integral merupakan matakuiah wajibbagi mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Oleh 

karema itu, mahasiswa harus menguasai konsep kalkulus integral. Matakuliah tersebut merupakan dasar 

bagi matakuliah misanya kalkulus multivariable, Persamaan Differensial, Statistik matematika dan 

Masalah Nilai awal dan Syarat Batas. Melalui perkuliahan kalklus integral mahasiswa diharapkan dapat 

menguasai konsep kalkulus integral dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun 

demikian, kenyataan menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep integral serta penerapanya 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. Rendahnya kemampuan 

mahasiswa dalam mempelajari kalkulus dapat dilihat dari hasil belajar kalkulus integral selama tiga tahun 

terakhir belum menggembirakan. Rendahnya kemampuan mahasiswa juga terlihat pada saat mahasiswa 

mengkoumikasikan gagasan atau ide secara matematika.  

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar kalkulus dan komunikasi matematika pada mata 

kuliah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya diantaranya adalah bahan pembelajaran 

yang digunakan. Bahan pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya mendukung untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Berdasarkanpengamatan menunjukkan pembelajaran 

kalkulus integral lebih mengedepankan pembelajaran langsung dan bahan pembelajaran yang digunakan 

adalah buku teks, yang tidak dikonstruksi secara khusus sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini juga 

diperkuat dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan dosen pengampu matakuliah 

kalkulus integral bahwa bahan pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan kalkulus integral adalah 

buku teks. 

Untuk memecahkan masalah rendahnya kemampuan komunikasi matematika adalah  penggunaan 

bahan pembelajaran yang didesain secara khusus berdasarkan kebutuhan peserta didik.  Bahan 
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pembelajaran menyiapkan pedoman bagi pebelajar baik untuk kepentingan belajar mandiri maupun dalam 

kegiatan tatap muka terjadwal, juga dilengkapi metode dan evaluasi, dan pedoman bagi pembelajar 

(Suparman, 20147). Bahan pembelajaran memegang peranan penting dalam pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Gagne, dkk (2005), manfaat bahan pembelajaran adalah (1) membantu belajar secara 

perorangan; (2) memudahkan peserta didik dalam belajar (3) memudahkan pengelolaan pembelajaran. 

Kemudian Xinger (1999) mengatakan bahwa kehadiran bahan pembelajaran dalam kelas dapat digunakan 

untuk memfasilitasi peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran.Bahan pembelajaran yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas adalah bahan ajar yang marangsang siswa untuk 

mengkontruksi pengetahuan secara mandiri, mengkomunikasikan gagasan, serta dapat mangasah 

kreativitas berpikir siswa. Bahan ajar yang mendukung hal tersebut adalah bahan ajar yang didesain 

secara kontekstual. 

Bahan pembelajaran yang kontekstual mengacu pada prinsip konstruktivisme. Artinya adalahmelalui 

bahan pembelajaran peserta didikterlibat secara aktif menemukan dan membangun pengetahuan. Selain 

konstruktivisme, pembelajaran matematika yang kontekstual juga mengacu pada teori belajar bermakna 

yang tergolong pada aliran psikologi  belajar kognitif. Ausubel (dalam Rauf, 2004) menyatakan bahwa 

belajar dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu berhubungan dengan cara pengetahuan (informasi, 

materi pelajaran) disajikan kepada siswa dan cara mengaitkan pengetahuan itu pada struktur kognitif 

siswa yang telah ada atau dimiliki siswa. Pembelajaran kontekstual berhubungan dengan (1) fenomena 

kehidupan sosial masyarakat, bahasa, lingkungan hidup, harapan dan cita yang tumbuh, (2) fenomena 

dunia pengalaman dan pengetahuan siswa, dan (3) kelas sebagai fenomena sosial. Penulis berpandangan 

bahwa kontekstualitas merupakan fenomena yang bersifat alamiah, tumbuh dan terus berkembang, serta 

beragam karena berkaitan dengan fenomena kehidupan sosial masyarakat.Berdasarkan uraian tersebut 

maka  mahasiswa yang mempelajari kalkulus integral melalui bahan pembelajaran yang didesain secara 

khusus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kontekstual, maka akan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimanakah mengembangkan bahan pembelajaran kalkulus 

integral berbasis konteks untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika Mahasiswa Juruan 

Pedidikan Matematika FKIP UHO?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan mengembangkan bahan pembelajaran 

kalkulus integral berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

Mahasiswa Jurusan Pedidikan Matematika FKIP UHO. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1. Meningkatnya kemampuan komunikasi matematika mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 

FKIP UHO. 

2. Tersedianya bahan pembelajaran kalkulus integral yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika. 

3. Sebagai Road Map dalam penelitian pengembangan bahan pembelajaran selanjutnya. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April – September 2017, bertempat di Jurusan Pendidikan 

matematika FKIP UHO. Subjek penelitian ini adalah dosen matakuliah kalkulus integral, alumni jurusan 
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pendidikan matematika FKIP UHO, Mahasiswa jurusan pendidian matematika FKIP UHO. Penelitian ini 

menggunakan metode Penlitian dan Pengembangan (R & D) dengan model Borg and Gall. Langkah-

langkah pengembangan bahan pembelajarannya mengikuti Sistem Desain Pembelajaran Dick and Carey 

dan Model Pengembangan Instruksional (MPI) oleh Suparman. Menurut Suparman Tahapan 

pengembangan model terdiri dari tahap identifikasi, tahap pernecanaan dan pengembangan modl, dan 

tahap Evaluasi dan Revisi. Dalam penelitian ini hanya melaksanakan tahapan pernecanaan dan 

pengembagan model.Tahap pengembangan bahan pembelajaran terdiri dari empat langkah yaitu 1) 

Menulis tujuan pembelajaran khusus, 2) Mengembangkan Instrumen Evaluasi, 3) Mengembangkan dan 

menyeleksi strategi pembelajaran, 4) Mengembangkan dan menyeleksi bahan pembelajaran. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kuesioner, dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang meliputi 

reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan 

 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Tahapan perencanaan dan pengambangan bahan pembelajaran kalkulus integral dengan menggunakan 

model desain pembelajaran Dick and Carey dan Model Pengembangan Instruksional (MPI) terdiri dari 

penulisan tujuan khusus pembelajaran kalkulus integral, menyusun instrumen evaluasi hasil belajar 

kalkulus integral, mengembangkan dan menyeleksi strategi pembelajaran kalkulus integral dan 

mengembangkan dan menyeleksi bahan pembelajaran kalkulus integral. 

 

1.  Menyusun Tujuan Instruksional Khusus 

Berdasarkan hasil analisis instruksional dan analisis perilaku awal dan karakteristik mahasiswa maka 

dirumuskan tujuan khusus atau kompetensi khusus pembelajaran kalkulus integral adalah: Setelah 

mengikuti pembelajaran kalkulus Integral mahasiswa diharapkan akan dapat: 

1. Jika diberikan suatu fungsi peserta didik dapat menentukan antiturunan suatu fungsi dan 

gambarnyapada system koordinat kartesius dengan benar minimal 90% 

2. Jika diberikan satu masalah fungsi peserta didik dapat menggunakan aturan integral (anti 

turunan) untuk menyelesaikan masalah dengan benar minimal 90% 

3. Jika diberikan suatu persamaan differensial, peserta didik dapat menentukan solusi suatu 

persamaan differensial tersebut dengan tepat minimal 80% 

4. Jika diberikan masalah penjumalah panjang, peserta didik menggunakan notasi sigma untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat minimal 90% 

5. Jika diberikan suatu gambar fungsi f(x) yang dibatasi oleh sumbu-x, dan diantara x=a dan x = b, 

mahasiswa dapat menentukan panjang setiap selang partisi [a,b], menyusun model luas  A(Rn) 

dengan polygon dalam dan luar serta dapat menenetukan luas daerah tersebut dengan benar.  

6. Jika diberikan suatu gambar fungsi f(x) yang telah dipartisi pada selang tertutup, mahasiswa 

dapat membuat model matematika jumlah Reimann (Rp) dan menentukan luas daerah tersebut 

dengan benar minimal 90%. 

7.  Peserta didik dapat menggambar fungsi bersusun pada sistem koordinat, membuat model 

integral dengan menggunakan sifat penambahan selang dan menghitung luas daerah yang 

dimaksud dengan benar minimal 90% 

8. Jika diberikan suatu masalah, peserta didik dapat menggunakan teorema dasar kalkulus pertama 

untuk menyelesaikan masalah turunan suatu integral dengan tepat minimal 90% 

9. Jika diberikan suatu integral fungsi tertentu, peserta didik dapat menggunakan teorema dasar 

kalkulus kedua untuk menyelesaikan masalah integral tertentu minimal 90% 
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10. Jika diberikan suatu fungsi pada selang yang ditentukan, peserta didik dapat menentukan nilai 

rata-rata suatu fungsi pada interval tertentu dengan benar minimal 80% 

11.  Jika diberikan suatu masalah integral, peserta didik dapat menggunakan metode substitusi untuk 

menyelesaikan masalah integral tersebut dengan tepat minimal 90% 

12. Jika diberikan suatu masalah integral, peserta didik dapat menentukan nilai integral tertentu 

dengan menggunakan sifat periodik dan kesimterian dengan benar minimal 80% 

13.  Jika diberikan suatu fungsi, peserta didik dapat menentukan luas daerah bidang rata di atas dan 

di bawah sumbu x dengan meggunakan integral tertentu dengan benar minimal 90%  

14. Jika diberikan suatu fungsi, peserta didik dapat menentukan luas daerah bidang rata di antara dua 

kurva dengan megggunakan integral tertentu dengan benar minimal 90% 

15.  Jika diberikan masalah benda pejal, peserta didik dapat menentukan volume benda pejal dengan 

menggunakan metode cakram dengan benar minimal 80% 

16.  Jika diberikan masalah benda putar, peserta didik dapat menentukan volume benda putar dengan 

menggunakan metode kulit tabung dengan benar minimal 80% 

 

2.  Mengembangkan Instrumen Penilaian 

Adapaun sampel TIK yang dijadikan dasar dalam mengembangkan instrumen adalah 

a. Peserta didik dapat menggunakan konsep antituruan untuk membuat model matematika dalam 

menyelsaikan masalah kecepatan suatu benda dan jarak suatu benda bergerak pada waktu t. 

b. Peserta didik dapat menggunakan konsep integral Reimann untuk membuat model matematika dalam 

menyelesaikan masalah kontekstual 

c. Peserta didik dapat menggunakan konsep Sigma untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. 

d. Jika diberikan suatu gambar fungsi f(x) yang dibatasi oleh sumbu-x, dan diantara x=a dan x = b, 

mahasiswa dapat menentukan panjang setiap selang partisi [a,b], menyusun model luas  A(Rn) dengan 

poligon dalam serta dapat menenetukan luas daerah tersebut dengan benar.  

e. Peserta didik dapat menggambar fungsi bersusun pada sistem koordinat, membuat model integral 

dengan menggunakan sifat penambahan selang dan menghitung luas daerah yang dimaksud dengan 

benar 

f. Jika diberikan suatu fungsi, peserta didik dapat menentukan luas daerah bidang rata di atas dan di 

bawah sumbu x dengan meggunakan integral tertentu dengan benar 

g. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunkan konsep 

volume benda putar 

b). Menyusun strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kalkulus integral mengandung unsur 

kegiatan pembelajaran, garis besar materi, metode, media, dan alokasi waktu belajar.  

c) . Mengembangan Bahan Pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa modul pembelajaran kalkulus 

integral.Modul pembelajaran tersebut terdiri dari delapan kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar 

memiliki uraian materi, contoh soal, soal latihan,rangkuman, dan tes formatif. Modul pembelajaran 

disusun berdasarkan strategi pembelajaran yang telah dirancang pada langkah sebelumnya. Bahan 

pembelajaran yang telah dikembangkan diyakini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. 

B. Pembahasan 

Penulisan TIK mengandung unsur-unsur Audience, Behavior, Condition, dan Degree (ABCD). 

Audiens adalah peserta didik yang belajar, Behavior adalah perilaku yang akan ditampilakn oleh peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran kalkulus integral, Condition adalah batasan yang dikenakan peserta 

didik pada saat mengerjakan tes kemampuan komunikasi matematika. Sedangkan Degree adalah derajat 

(tingkat) keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku yang ditetapkan (Suparman, 2014, 216-

218). TIK merupakan kompetensi yang diharapkan akan dapat tercapai setelah setiap mahasiswa 

mengikuti pembelajaran. Jika setiap mahasiswa telah menguasai TIK maka mahasiswa diharapkan dapat 
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menguasai TIU. TIK tersebut menggunakan kata kerja operasional sehingga mudah diukur dan diamati. 

TIK tersebut memiliki kaitan dengan kemampuan komunikasi matermatika 

Instrumen penilaian kemampuan komunikasi disusun berdasarkan sampel TIK yang ditentukan 

berdasarkan rasionalitas peneliti. Terdapat tujuhkompetensi yang dikembangkan  untuk menilai 

kemampuan komunikasi mahasiswa. TIK yang dijadikan dasar dalam menyusun tes kemampuan 

komuniasi matematika dengan indikator yaitu (1) merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan diagram 

ke dalam ide matematika; (2) membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan, tertulis, 

konkret, grafik, dan aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol matematika; 

dan (4) menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. 

Strategi pembelajaran yang disusun dan dirancang berdasarkan karakteristik peserta didik dan 

kompetensi khsusus. Berdasarkan hasil analisis karakteristik peserta didik menunjukkan bahwa 

mahasiswa telah mempelajari materi integral, memiliki motivasi untuk mempelajari kalkulus, mempunyai 

sikap positif terhadap pelajaran kalkulus integral, terbiasa bekerja mandiri dan mengrejakan tugas, 

memiliki sumber belajar, dapat mengakses informasi (bahan pembelajaran) melalui internet.Kegiatan 

pembelajaran terdiri dari Pendahuluan, Penyajian dan Penutup. Tahapan pendahuluan terdiri dari 

deskrpisi singkat materi, relevansi dan materi, Penyajian terdiri dari uraian materi, contoh latihan, 

rangkuman, sedangkan penutup terdiri dari umpan balik dan rencana tindak lanjut. Garis besar materi 

beirisi uraian singkat yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Metode merupakan cara menyajikan 

materi pembelajaran atau megorganisasi konten pembelajaran sehingga mudah dimengerti oleh peserta 

didik. Metode yang digunakan dalam kalkulus integral bergantung pada tujuan instruksional khusus yang 

akan dicapai. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu mengandung pesan yang digunakan dalam 

pembelajaran sehingga kompetensi khusus dapat tercapai. Alokasi waktu merupakan estimasi waktu yang 

digunakan untuk mencapai kompetnesi yang telah ditetapkan. Alokasi waktu dirinci berdasarakn jumlah 

SKS dalam matakuliah kalkulus Integral 

Bahan pembelajaran kalkulus integral menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam 

pembelajaran kontekstual yakni masalah kontekstual, penemuan, masyarakat belajar, refleksi, unsur 

bertanya, penilaian otentik. Bahan pembelajaran yang. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Untuk melakukan perencanaan dan pengembangkan bahan pembelajaran kalkulus integral berbasis 

konteks berdasarkan langkah-langkah desain pembelajaran Dick and Carey dan Model Pengembangan 

Instruksional (MPI) adalah  menulis tujuan pembelajaran khusus, (5) mengembangkan instrument 

penilaian, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih bahan 

pembelajaran. 

 

B. Saran 

Untuk mendapat bahan pembelajaran kalkulus integral yang layak digunakan sebaiknya dilaksanakan 

evaluasi formatif. Evaluasi formatif terdiri dari evaluasi one to one terhadap ahli, dan peserta didik, 

Evaluasi Small Group, dan Evaluasi Field Trial. 
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