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Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengetahui 

kualitas produk berupa bahan ajar yang berbentuk modul geometri analitik ruang 

berbasis pendekatan konstruktivisme sesuai dengan kriteria kualitas yang ditetapkan. 

Metode penelitian ini menggunakan model pengembangan prosedural Instruksional 

Development Institute (IDI) yang terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penentuan (define) 

dengan menganalisis kebutuhan, tahap pengembangan (develop), dan tahap evaluasi 

(evaluate). Sedangkan rancangan prosedur pengembangan terdiri dari 3 tahap, yaitu 

analisis muka-belakang (front-end analysis), tahap prototipe (prototype), dan tahap 

penilaian (assesment). Desain penilaian produk yang digunakan adalah desain 

deskriptif. Penilaian produk dilakukan oleh tiga validator yaitu dosen pendidikan 

matematika pengampu mata kuliah geometri analitik ruang. Objek penelitian adalah 

kualitas bahan ajar berdasarkan kriteria tertentu. Data penelitian berupa data tentang 

proses penyusunan dan pengembangan bahan ajar serta data kualitas bahan ajar yang 

disusun. Instrumen penelitian berupa lembar validasi berbentuk check list tentang 

kualitas bahan ajar. Data kualitas produk yang dihasilkan berbentuk deskriptif 

kemudian diubah menjadi skor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 untuk kriteria sangat kurang, 

kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Bahan ajar hasil pengembangan berupa modul 

geometri analitik ruang mencakup 6 pokok bahasan. Hasil penilaian dari 3 validator 

memperoleh  hasil pencapaian pada aspek kelayakan isi 86,11%, kelayakan penyajian 

87,04%, dan kelayakan kebahasaan 89,29%. Rata-rata pencapaian kelayakan adalah 

87,48% dan termasuk pada kategori sangat baik. Artinya bahan ajar yang 

dikembangakan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan layak untuk 

digunakan. 

 

Kata kunci: Bahan ajar, geometri analitik ruang, pendekatan konstruktivisme 

 

I. PENDAHULUAN 

Geometri menempati posisi khusus dalam kurikulum matematika baik di sekolah maupun di 

Perguruan Tinggi. Dari sudut pandang matematika, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk 

pemecahan masalah terutama dengan visualisasi gambar. Pada [1] disebutkan geometri dapat dianggap 

sebagai asal mula visualisasi dalam matematika. Akan tetapi jika kita melihat buku-buku terbitan tahun 

terakhir yang berfokus pada visualisasi dalam pendidikan matematika, kebanyakan memusatkan 

perhatiannya pada pembelajaran kalkulus (advance mathematical thinking), cukup banyak pada aljabar 

dan sisem angka, beberapa di bidang geometri, dan hanya sedikit yang berfokus pada geometri ruang. 

Geometri analitik ruang menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi 

matematika/pendidikan matematika. Mempelajari geometri analitik ruang menjadi suatu hal yang penting 

bagi mahasiswa tersebut karena materi dalam mata kuliah ini menjadi dasar dalam mempelajari materi 

kalkulus pada umumnya (kalkulus diferensial, kalkulus integral, maupun kalkulus peubah 

banyak/kalkulus lanjut) [2]. Oleh karena itu dengan mempelajari mata kuliah ini dengan  baik akan sangat 

membantu mempelajari materi kalkulus terutama yang berkaitan dengan menggambar grafik atau kurva 

dari suatu persamaan.  

Ketersediaan buku-buku referensi geometri analitik ruang sebagai sarana bagi mahasiswa dalam 

belajar tentulah menjadi hal yang penting. Namun berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengampu 

mata kuliah geometri analitik ruang di Universitas Riau Kepulauan selama dua tahun terakhir, 

ketersediaan referensi yang memadai menjadi suatu kendala tersendiri yang belum mampu untuk diatasi. 

Referensi utama yang digunakan adalah buku cetakan lama (cetakan tahun 1986 dan 1994) yang pada 

M-73 

mailto:agustyaningrum@gmail.com


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-498 

 

beberapa bagian sudah tidak jelas ketikan dan gambarnya. Dari segi penggunaan Bahasa, menurut 

sebagian besar mahasiswa sulit untuk dipahami dan kurang interaktif. Terdapat juga referensi pendukung 

lain yang berbahasa asing namun terdapat kendala dalam menggunakannya. Berdasarkan informasi dari 

mahasiswa mereka merasa kesulitan dalam menggunakan referensi asing karena kurangnya kemampuan 

menterjemahkan, serta tidak ada referensi lengkap yang dapat digunakan untuk mempermudah belajar 

geometri analitik ruang. Beberapa referensi yang ada juga tidak menyajikan pembuktian rumus secara 

lengkap sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Hal ini menyebabkan pada 

umumnya mahasiswa hanya bergantung untuk mencatat materi maupun soal dan pembahasan yang 

diberikan dosen selama perkuliahan.   

Melihat permasalahan tersebut sangat perlu untuk dikembangkan sebuah bahan ajar berkualitas yang 

dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang selama ini dirasa sulit. Pengembangan 

bahan ajar akan berdampak positif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa seperti yang dilaporkan 

dalam hasil penelitian [3]. Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Pada [4] disebutkan bahwa 

dalam mempelajari geometri akan sangat sesuai apabila digolongkan atau memperhatikan level 

kemampuan berpikir dari peserta didik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai basis dalam 

mengembangkan bahan ajar untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi geometri adalah 

pendekatan konstruktivisme. Hal ini sesuai dengan laporan hasil penelitian [5] bahwa pengembangan 

modul geometri analitik berbasis konstruktivisme efektif dalam meningkatkan kemampuan representasi 

mahasiswa. Melalui pendekatan konstruktivisme mahasiswa difasilitasi untuk mengkonstruksikan sendiri 

pengetahuan barunya. Dengan mengonstruk pemahaman menjadikan konsep materi pelajaran tertanam 

lebih kuat di benak mahasiswa karena yang mereka lakukan adalah membangun pemahaman bukan 

sekedar menghafal materi saja.  

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan bahan ajar geometri analitik ruang 

berbasis pendekatan konstruktivisme; dan (2) mengetahui kevalidan bahan ajar yang dikembangkan 

melalui penilaian ahli (validator). Manfaat dilakukannya pengembangan bahan ajar ini tentunya untuk 

mempermudah mahasiswa dalam mempelajari geometri analitik ruang dan memberikan alternative bahan 

ajar yang dapat digunakan dalam mengikuti perkuliahan geometri analitik ruang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research and development). Model 

pengembangan bahan ajar geometri analitik ruang dalam penelitian ini mengacu pada model prosedural 

Instruksional Development Institute (IDI) yang terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penentuan (define) dengan 

menganalisis kebutuhan, tahap pengembangan (develop), dan tahap evaluasi (evaluate). Namun dalam 

penelitian ini pelaksanaan pengembangan dibatasi pada tahap define dan develop pada langkah validasi. 

Dari kedua tahap tersebut kemudian dikembangkan suatu rancangan prosedur pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Analisis Muka-Belakang (front-end analysis) 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan. Tahap ini dapat disebut 

sebagai tahap analisis kebutuhan (need assessment)  yang dapat dilakukan dengan cara analisis 

kurikulum/silabus mata kuliah, mereview buku referensi, melakukan wawancara dengan teman 

sejawat, dan wawancara dengan mahasiswa untuk mempelajari karakteristik belajarnya. 

2. Tahap Prototipe (prototype) 

Berdasarkan hasil dari analisis muka-belakang, dirancang prototipe perangkat pembelajaran berupa 

bahan ajar geometri analitik ruang berbasis konstruktivisme. Pembuatan prototipe ini dilakukan 

melalui dua tahap yaitu tahap validasi dan tahap praktikalitas. Namun dalam penelitian ini dibatasi 

pelaksanaannya pada tahap validasi.  Tahap validasi yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui 

apakah bahan ajar yang dirancang telah memenuhi kriteria bahan ajar yang valid dan berkualitas dari 

segi kelayakan isi/materi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa. Penilaian ini dilakukan oleh 

validator dalam hal ini 3 orang dosen pendidikan matematika pengampu mata kuliah geometri analitik 

ruang. 
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B. Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi yang berbentuk checklist. 

Lembar validasi digunakan oleh validator untuk menilai produk yang dikembangkan apakah telah 

memenuhi kualitas kelayakan isi/materi, kelayakan penyajian, dan kelayakan kebahasaan. Data hasil 

validasi dari validator terhadap seluruh aspek yang dinilai, dianalisis secara kuantitatif dengan 

memberikan skor sesuai dengan skala yang ditetapkan yaitu pada rentang 1 – 4 dengan kategori sangat 

kurang – sangat baik. Hasil skor disajikan dalam bentuk tabel kemudian dicari persentase skor tersebut 

dengan menggunakan rumus: 

 

%100x
itempervalidatornxmakskor

itemperskor
p


  , dengan P: Persentase 

Hasil persentase yang didapatkan diinterpretasikan sebagai tingkat kelayakan atau tingkat kevalidan 

modul. Hasil ini dikonfirmasikan dengan kriteria kelayakan yang ditetapkan seperti pada tabel 1 berikut 

[6].  

 

Tabel 1. Kriteria Kevalidan Modul  

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

X      = Nilai Rata-rata 

Skor maksimal ideal   = jumlah indikator x skor tertinggi  

Skor minimal ideal   = jumlah indikator x skor terendah  

Mi  (mean ideal)    = 
2
1  (skor maks ideal + skor min ideal)  

Sbi (simpangan baku ideal)  = 
6
1  (skor maks – skor min) 

 

Berikut perhitungan kriteria kategori kevalidan modul: 

 

Jumlah item pernyataan  = 25 item 

Skor maks ideal   = 4 x 25 = 100 

Skor min ideal   = 1 x 25 = 25 

Mi    = 5,62)25100(
2
1   

Sbi    = 5,12)25100(
6
1   

 

 

 

 

 

 

Rentang Skor Predikat 

Mi + 1,8Sbi < X  Sangat Baik  

Mi + 0,6Sbi < X  ≤ Mi + 1,8Sbi Baik  

Mi - 0,6Sbi < X  ≤ Mi + 0,6Sbi Cukup Baik  

Mi - 1,8Sbi < X  ≤ Mi - 0,6Sbi Kurang  

X  ≤ Mi - 1,8Sbi Sangat Kurang  
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Tabel 2. Kriteria Kategori Kevalidan Modul 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini modul dikatakan valid apabila hasil rata-rata penilaian validator minimal pada 

kategori Baik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengembangkan bahan ajar berupa modul geometri analitik ruang berbasis 

konstruktivisme. Untuk mendapatkan modul yang valid dilakukan tahap-tahap pengembangan yang 

meliputi tahap define dan develop dengan rancangan prosedur pengembangan meliputi tahap analisis 

muka-belakang dan tahap prototype. Hasil dari pelaksanaan pengembangan diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Define 

Tahap pendefinisian (define) dilakukan melalui kegiatan analisis muka-belakang. Tahap ini 

merupakan kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan melalui: 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana suatu bahan ajar 

akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis rencana pembelajaran semester (RPS) 

mata kuliah geometri analitik ruang yang dipakai di Univeristas Riau Kepulauan dan 

menetapkan bahwa 6 pokok bahasan yang dikembangkan meliputi sistem koordinat ruang, titik 

dalam ruang, vektor dalam ruang, persamaan bidang datar, persamaan garis lurus, dan persamaan 

bola.  

b. Analisis Referensi 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan buku-buku referensi geometri analitik ruang yang 

relevan dengan pokok bahasan yang akan dikembangkan. 

c. Analisis Karakteristik Mahasiswa 

Berdasarkan analisis didapat gambaran bahwa mahasiswa pendidikan matematika 

Universitas Riau Kepulauan khususnya mahasiswa semester IV tahun ajaran 2016/2017 berasal 

dari latar belakang sekolah menengah yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari SMA program 

IPA, IPS, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini tentu akan berpengaruh kepada 

kemampuan awal, cara belajar dan motivasi mahasiswa dalam perkuliahan geometri analitik 

ruang. Buku referensi yang digunakan selama ini belum mampu menjadi sumber belajar yang 

memfasilitasi mahasiswa dengan latar belakang sekolah menengah yang berbeda-beda 

dikarenakan buku referensi yang ada adalah buku terbitan lama dan ada juga yang berbahasa 

asing. Dari segi ekonomi, mahasiswa tergolong menengah ke bawah, walaupun ada juga yang 

tergolong mampu. Dengan demikian mahasiswa golongan menengah ke bawah tidak mampu 

membeli banyak buku referensi. Banyak juga di antara mahasiswa yang juga bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan membayar uang kuliah. Wawancara dengan mahasiswa juga 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bahan ajar apa yang mereka harapkan dalam 

perkuliahan geometri analitik ruang. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa mengharapkan bahan ajar yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga dapat membimbing mereka untuk belajar secara lebih mandiri. 

d. Wawancara dengan Sejawat 

Wawancara dengan rekan sejawat dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Ruang 

bertujuan untuk mengetahui masalah/ hambatan  apa saja yang dihadapi dalam proses 

Rentang Skor Predikat 

85 < X  Sangat Baik  

70 < X  ≤ 85 Baik  

55 < X  ≤ 70 Cukup Baik  

40 < X  ≤ 55 Kurang  

X  ≤ 40 Sangat Kurang  
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perkuliahan. Hasil wawancara informal dengan seorang rekan dosen pengampu mata kuliah 

geometri analitik ruang diperoleh informasi bahwa mahasiswa kurang memahami konsep dari 

mata kuliah Geometri Analitik Ruang dan belum memiliki buku pegangan yang praktis 

digunakan untuk mehahami konsep yang dipelajari. Buku referensi yang ada belum penyajian 

konsepnya kurang lengkap dan bahasanya sulit dipahami. Selain itu, mahasiswa kurang 

termotivasi untuk mencari referensi mengenai materi yang diberikan dan hanya menunggu 

penjelasan dari dosen. Hal ini menunjukkan mahasiswa kurang aktif dalam proses perkuliahan. 

2. Tahap Prototipe 

Tahap ini berisi kegiatan untuk membuat rancangan terhadap produk yang telah ditetapkan 

berdasarkan hasil dari tahap pendefinisian yaitu rancangan modul geometri analiti ruang berbasis 

pendekatan konstruktivisme yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Layout 

modul terdiri dari (1) Cover; (2) Kata Pengantar; (3) Tinjauan Umum Mata Kuliah; (4) Petunjuk 

Penggunaan Modul; (5) Daftar Isi; (6) Materi; dan (7) Daftar Pustaka. Pada materi untuk setiap 

babnya terdapat pendahuluan (pengantar materi), uraian materi, contoh soal, kolom tugas, dan 

latihan akhir bab. Setelah prototype selesai dibuat maka tahap selanjutnya adalah tahap validasi 

untuk mendapat masukan dari para ahli dan selanjutnya mendapatkan penilaian tentang kelayakan 

produk yang dibuat. Tiga validator adalah Bapak Aan Hendroanto, M.Sc., dan Ibu Harina Fitriyani, 

M.Pd dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, serta Ibu Asmaul Husna, M.Pd dari Universitas 

Riau Kepulauan.  

Hasil penilaian dari seorang validator menyatakan bahwa modul layak digunakan, dan hasil 

penilaian dari dua orang validator menyatakan bahwa modul layak digunakan dengan revisi. Saran 

yang diperoleh ketiga validator adalah: 

a. Lebih memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam membangun konsep 

untuk mendukung kemandirian belajar. 

b. Penjelasan batas-batas oktan perlu yang perlu ditegaskan adalah bidang-bidang koordinat bukan 

sumbu-sumbu koordinat. 

c. Konsistensi penggunaan notasi dan istilah. 

d. Terdapat penyelesaian pada contoh yang kurang tepat. 

e. Terdapat kesalahan dalam penempatan notasi pada gambar. 

f. Terdapat materi yang belum lengkap pada bagian kedudukan bola dengan bidang datar. 

Setelah berdiskusi dengan validator maka peneliti melakukan revisi pada beberapa bagian modul 

sesuai dengan masukan dari validator yaitu perbaikan pada penulisan simbol, perbaikan pada materi 

sistem koordinat, menambah kolom tugas untuk menunjang kemandirian belajar mahasiswa, memberikan 

ruang (blank space) pada uraian materi dan tugas untuk dilengkapi mahasiswa sebagai upaya untuk 

menerapkan pendekatan konstruktivisme dan agar modul lebih bersifat interaktif.  

Lembar validasi terdiri dari 25 butir pernyataan dengan rincian 9 butir kelayakan isi, 9 butir 

kelayakan penyajian, dan 7 butir kelayakan kebahasaan. Tabel 3 menyajikan hasil perhitungan kevalidan 

modul berdasarkan penilaian ketiga validator. 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Validasi Kelayakan Modul 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor dari 

Validator ke- Jumlah 
Persentase 

Pencapaian 
Kategori 

1 2 3 

1. Kelayakan Isi 30 33 30 93 86,11% Sangat baik 

2. Kelayakan Penyajian 29 35 30 94 87,04% Sangat baik 

3. Kelayakan Kebahasaan 27 27 21 75 89,29% Sangat baik 

Skor total dari masing-masing validator 86 95 81    

Rata-rata Skor Total 87,33 87,48% Sangat baik 
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Berdasarkan hasil validasi pada tabel 3 diperoleh skor rata-rata hasil penilaian adalah 87,33 termasuk 

pada kategori Sangat Baik dengan persentase pencapaian masing-masing aspek sudah melebihi 85%. 

Menurut kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka bahan ajar berupa modul yang telah dikembangkan 

dapat dikatakan valid dan   layak untuk digunakan.   

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pengembangan bahan ajar geometri analitik ruang berbasis konstruktivisme dilakukan melalui 2 

tahap dari 3 tahap yang ada pada metode pengembangan IDI yaitu tahap define dan develop. Hasil 

pengembangan berupa modul geometri analitik ruang berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 6 

bab yaitu sistem koordinat ruang, titik dalam ruang, vektor dalam ruang, persamaan bidang datar, 

persamaan garis lurus, dan persamaan bola. 

2. Hasil pengujian kualitas modul dari 3 validator yang meliputi aspek kelayakan isi, penyajian, dan 

kebahasaan berturut-turut diperoleh persentase pencapaian skor adalah 86,11%, 87,04%, dan 89,29%. 

Untuk keseluruhan kelayakan modul persentase pencapaian skornya adalah 87,48% dengan kategori 

sangat baik. Dengan demikian modul yang telah dihasilkan telah valid dan layak digunakan. 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Produk hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar pendukung proses 

perkuliahan geometri analitik ruang.  

2. Modul pembelajaran yang telah dihasilkan perlu diujicobakan secara langsung pada proses 

pembelajaran di kelas untuk mengetahui manfaatnya secara nyata terhadap hasil belajar mahasiswa. 

3. Saran untuk pengembangan produk lebih lanjut dari penelitian ini yaitu pengembangan bahan ajar 

ini dapat disempurnakan lagi dengan menambahkan sub-materi yang ada pada geometri analitik 

ruang seperti permukaan kuadrik yang meliputi ellipsoid, hyperboloid, dan paraboloid. 
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