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Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014/2015) 
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Muhammadiyah Surakarta 

2Dosen Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respon mahasiswa terhadap 
pengembangan nilai-nilai islam, dan mendiskripsikan nilai-nilai islam yang dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran matematika. subjek dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa semester 1 kelas A yang menempuh mata kuliah matematika 
dasar FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 38 
mahasiswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. 
Analisis data secara kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mahasiswa memberikan respon yang positif terhadap pengembangan nilai-nilai 
islam setelah dosen mengimplementasikan model pembelajaran matematika yang 
mengintegrasikan nilai-nilai islam. Dari data yang diperoleh, nilai-nilai islam yang 
dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika yaitu sabar (shabr), 
jujur (shidq), berusaha keras (jihad), berpikir (tafakkur, tadabbur), konsisten 
(istiqomah), dan toleransi (tasamuh). 

Kata kunci: Respon mahasiswa, nilai-nilai islam, pembelajaran matematika 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

STUDENTS RESPONSE TOWARD ISLAMIC VALUES DEVELOPMENT 
AFTER IMPLEMENTATION THE MATHEMATICS STUDY  

INTEGRATING ISLAMIC VALUES MODEL 
(Research in Mathematics Education Student Semester 1 Class A Muhammadiyah 

University of Surakarta 2014/2015) 
 

by: 
Febriana Ika Handayani1 dan Masduki2. 

1Student of Muhammadiyah University of Surakarta 
2Teacher Staff of Muhammadiyah University of Surakarta 

Email : febrianaika56@yahoo.com 

 

 This research aim to describe the students response toward Islamic values 
development, and to describe of Islamic value implementation able to in 
mathematics study. This research subject was students of semester 1 class A going 
through elementary mathematics subject of Mathematic Teacher Training And 
Education School Muhammadiyah University of Surakarta amounting to 38 
students. This study belongs to qualitative study. Data collection technique used 
observation, documentation, questionnaires, and interview method. Meanwhile, 
qualitative data analyze passing three paths that is data reduction, data 
presentation, withdrawal of conclusion and verification. Research result showed 
that the student gave positive response toward Islamic values development after 
implementation the mathematics study integrating Islamic values model. From 
obtained data, Islamic values can implementated in mathematics study that was 
patient (shabr), honest (shidq), making every effort (jihad), thinking (tafakkur, 
tadabbur), consistent (istiqomah), and tolerance (tasamuh). 

Key word: Students response, Islamic values, Mathematic study  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu proses belajar menjadi pribadi lebih baik, yang setiap 

orang melakukannya secara sadar agar dapat menyiapkan perannya di dalam 

masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kualitas 

pendidikan yang baik merupakan salah satu indikator kemajuan suatu Negara. 

Menurut UU pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak 

mendapat pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan 

bangsa. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan 

perguruan tinggi.  

Salah satu aset Negara yang sangat  berperan dalam pemerintahan adalah 

mahasiswa. Mahasiswa berperan sebagai pengkritik dan pengawas kebijakan-

kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Selain itu mahasiswa juga akan menjadi 

pemimpin dan penerus bangsa. Sebagai calon pemimpin, seorang mahasiswa dituntut 

tidak hanya memiliki kecerdasan intektual namun juga dituntut untuk memiliki 

kecerdasan spiritual. Karena mahasiswa dididik sebagai manusia yang berkepribadian 

luhur dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pembelajaran yang mengintegrasikan 

nilai – nilai keislaman memang sangat diperlukan. 

Mayoritas Universitas baik negeri maupun swasta hanya mengutamakan 

kecerdasan intelektual (kognitif) dan kecerdasan fisik (skill) saja. Karena sebagian 

besar orang beranggapan bahwa pendidikan yang berhasil hanya dilihat dari indeks 

prestasi yang mahasiswa peroleh selama duduk di bangku kuliah. Hal itulah yang 

mengakibatkan mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi yang siap terjun ke 

masyarakat dan masuk dunia kerja terkadang hanya mempunyai kecerdasan 

intelektual yang bagus namun tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Karena 

kurangnya kecerdasan spiritual itulah yang menyebabkan setelah para mahasiswa 

terjun ke masyarakat bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti 

melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN.   
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UU no 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa pada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara demokratis serta tanggung jawab. Dari tujuan pendidikan 

nasional tersebut terlihat bahwa salah satu tujuan penting yang ingin dicapai dalam 

pendidikan nasional adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai islam dan 

nilai-nilai moral kepada peserta didik. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai islam 

dalam pembelajaran diperlukan karena dapat digunakan sebagai sarana untuk 

pembentuk karakter bangsa. 

Motto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Wacana Keilmuan 

dan Keislaman. Dari motto tersebut terlihat bahwa tujuan utama dari UMS adalah 

mencetak mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. 

Visi Pogram studi Pendidikan Matematika FKIP UMS adalah menjadi pusat 

pengembangan matematika yang profesional, inovatif dan islami. Menjadi pusat 

pengembangan pendidikan matematika berarti progdi pendidikan matematika FKIP 

UMS bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu matematika dan 

pembelajarannya serta tenaga pendidik matematika sehingga menjadi institusi tujuan 

bagi masyarakat yang ingin mempelajari pendidikan matematika. Profesional berarti 

tenaga pendidik yang dihasilkan harus memiliki kompetensi sebagai seorang guru 

secara holistik, yaitu mempunyai kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian dan 

sosial. Inovatif berarti tenaga pendidik yang dihasilkan harus mampu memberikan 

arah bagi perubahan dalam bidang pendidikan matematika sesuai dengan situasi 

jaman. Sedangkan islami berarti tenaga pendidik yang dihasilkan harus mampu 

melaksanakan pembelajaran serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keislaman. 

Tenaga pendidik yang islami inilah yang menjadi cirri khusus tenaga pendidik 

lulusan Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Hal ini merupakan bagian dari 

kesadaran sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah untuk selalu menjalankan 
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dan mendakwahkan nilai-nilai islam dalam setiap aspek kehidupan (Renstra dan 

Renop Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS, 2010). 

Misi Progdi Pendidikan Matematika FKIP UMS adalah: 1) menyelenggarakan 

proses pembelajaran secara professional, kreatif, dan islami, 2) melakukan inovasi 

pendidikan matematika, dan 3) menjalin kemitraan untuk meningkatkan kapasitas 

institusi. Dari visi dan misi progdi pendidikan matematika FKIP UMS tersebut maka 

pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, mahasiswa 

diharuskan mendalami materi yang berkaitan dengan ilmu matematika. Selain 

menguasai materi matematika, mahasiswa diharapkan dapat memberikan makna dan 

manfaat dalam kehidupannya. Pembelajaran matematika diharapkan dapat menjadi 

pembelajaran yang bermakna, yang tidak hanya terpaku pada rumus – rumus yang 

ada melainkan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari khususnya nilai 

spiritual. Setiap mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengerti, memanfaatkan, 

dan dapat menjadikan matematika sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Matematika mengandung nilai – nilai yang dapat diaplikasikan secara 

kontekstual dan aktual pada kehidupan mahasiswa. 

Pembelajaran matematika di UMS khususnya pada mata kuliah matematika 

dasar sudah mencoba menerapkan model pembelajaran matematika yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam. Dalam pelaksanaannya, sebelum pembelajaran 

dimulai mahasiswa melakukan doa bersama terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 

membaja surat-surat pendek. Dalam kegiatan pembelajaran dilakukan pendekatan-

pendekatan islami seperti memberikan materi dan latihan soal yang berunsurkan 

nilai-nilai islam. Sebagai contoh materi aritmatika sosial, dalam pemberian soal 

latihan yang pada pembelajaran umumnya diberikan soal tentang pemberian bunga di 

bank diganti dengan melakukan simpan pinjam di bank syariah yang sistem 

keuntungannya yaitu sistem bagi hasil. Integrasi lain yang dilakukan yaitu pada saat 

ulangan dosen memberikan petunjuk dalam soal ulangan yaitu berdoa dahulu 

sebelum mengerjakan, harus bersifat jujur dalam mengerjakan, dan dilarang bekerja 

sama satu sama lain.  
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Dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang “Respon Mahasiswa Terhadap Pengembangan Nilai-

Nilai Islam Setelah Mengimplementasikan Model Pembelajaran Matematika yang 

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dianalisis secara studi 

kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu 

penelitian selama 2 minggu. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas IA 

FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) 

metode observasi untuk mengamati pembelajaran yang berlangsung, (2) metode 

dokumentasi untuk memperoleh data mahasiswa dan foto, (3) wawancara untuk 

mengetahui respon mahasiwa terhadap pengembangan nilai-nilai islam, (4) angket 

untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai islam mahasiswa pada pembelajaran 

matematika.  

 Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinfoemasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data melalui 3 

tahan. Yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data wawancara, dan menanyakan hal yang sama melalui mahasiswa yang 

berbeda yang menjadi responden. Dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai 

respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam setelah 

mengimplementasikan model pembelajaran matematika yang mengintegrasikan nilai-

nilai islam. 
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HASIL PENELITIAN 

 Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun instrument penelitian 

berupa pedoman wawancara dan angket. Pertanyaan yang disusun untuk wawancara 

sebanyak 27 item, sedangkan angket sebanyak 18 pertanyaan yang masing-masing 

aspek terdiri dari 3 nomor. Aspek yang diteliti meliputi aspek sabar (shabr), jujur 

(sidq), berusaha keras (jihad), berpikir (tafakkur), konsistensi (istiqomah), dan 

toleransi (tassamuh). Setelah pedoman wawancara dan angket disusun, angket 

diberikan kepada mahasiswa kelas IA FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebanyak 38 mahasiswa. Selanjutnya dilakukan wawancara setelah angket tersebut 

diisi. Wawancara dilakukan dengan 4 mahasiswa.  

Berdasarkan hasil angket dan wawancara maka diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa kelas IA FKIP Matematika UMS sudah memiliki sikap sabar (shabr), 

jujur (sidq), berusaha keras (jihad), berpikir (tafakkur), konsistensi (istiqomah), dan 

toleransi (tassamuh) yang amat baik setelah mendapatkan pembelajaran matematika 

yang mengintegrasikan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai 

islam. mahasiswa juga memberikan respon yang baik dengan pengintegrasian 

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan mahasiswa selalu mengerjakan LKM (Lembar 

Kerja Mahasiswa) dengan serius dan tidak banyak mengeluh, mahasiswa selalu 

mengerjakan quiz dengan serius tanpa menyontek, bersungguh-sungguh mengerjakan 

dan tidak mudah putus asa, mahasiswa selalu percaya dengan diri sendiri, dan saling 

menghargai antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain.  

 Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai islam mendapatkan respon 

yang baik dari mahasiswa. Melalui hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa 

dengan pengintegrasian nilai-nilai islam dalam pembelajaran matematika berdampak 

positif bagi kehidupan mahasiswa. dampak tersebut antara lain yaitu pembacaan doa 

dan Al-Quran di awal pembelajaran menjadikan mahasiswa selalu mengingat Allah 

dan mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Pembacaan doa dan Al-Quran juga 

dapat menjadikan mahasiswa lebih bisa berkonsentrasi sebelum pembelaran dimulai. 

Penanaman nilai-nilai islam di awal pembelajaran sebagai motivasi dapat dijadikan 



6 

 

mahasiswa sebagai penyemangat dan pengingat kewajiban apa yang harus dilakukan 

oleh manusia sebagai hamba Allah. Pembacaan basmallah sebelum mengawali 

pembelajaran dan membaca hamdallah setelah mengakhiri pembelajaran juga 

mendapatkan respon yang positif. Mahasiswa menjadi terbiasa membaca basmallah 

dan hamdallah sebelum dan sesudah melakukan sesuatu.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan deskripsi hasil observasi, angket dan wawancara dengan 

mahasiswa kelas IA diperoleh informasi dan data secara umum bahwa mahasiswa 

memberikan respon yang baik terhadap pengembangan nilai-nilai islam. Respon yang 

diberikan mahasiswa yaitu terlihat dari dampak dan manfaat yang dirasakan 

mahasiswa. pembelajaran matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai islam 

diantaranya yaitu pembiasaan membaca doa dan Al Quran di awal pembelajaran dan 

membaca doa penutup majelis, menanamkan nilai-nilai islam di awal pembelajaran 

sebagai motivasi, membaca basmallah sebelum mengawali pembelajaran dan 

membaca hamdallah setelah mengakhiri pembelajaran, dan penggunaan kalimat-

kalimat yang menunjukkan nilai-nilai keislaman.  

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa memberikan respon yang baik 

dengan pengintegrasian tersebut. Respon yang diberikan mahasiswa yaitu dengan 

selalu membiasakan diri melakukan hal-hal tersebut tidak hanya pada saat 

pembelajaran matematika dasar tetapi pada saat memulai dan mengakhiri kegiatan 

sehari-hari. Respon yang lain yaitu dengan penggunaan kalimat-kalimat yang 

menunjukkan nilai-nilai keislaman seperti ikhlas, beribadah, dan ciptaan Allah, 

mahasiswa meresponnya sebagai pengingat agar selalu mempunyai sifat ikhlas, dan 

selalu mencari tahu kebesaran Allah melalui Al Quran dan Al hadist.  

Sikap-sikap mahasiswa yang dirasakan setelah pembelajaran matematika yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam adalah sebagai berikut: 

a. Sikap sabar (shabr) 

Indikator sikap sabar pada mahasiswa antara lain: 1) Tidak marah saat terjadi 

perbedaan pendapat, 2) Tidak emosi jika diganggu teman saat mengerjakan, dan 3) 
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Tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas kelompok atau quiz. Nilai islam 

yang relevan yaitu QS. Ali Imron: 200 yang artinya: Hai orang-orang yang 

beriman, berlakulah sabar dan perkuat kesabaran diantara sesame kalian, dan 

bersiagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah, supaya kalian memperoleh 

kemenangan. 

b. jujur (shidq) 

Indikator sikap jujur pada mahasiswa antara lain: 1) mengerjakan soal quiz 

secara mandiri, 2) tidak mencontek saat quiz, dan 3) tidak meminta tolong kepada 

teman untuk menandatangani daftar hadir. Nilai islam yang relevan yaitu Sabda 

Rasulullah SAW:”Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa 

kebaikan, dan kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surge, begitu 

pula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan 

termaktub di sisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, janganlah berdusta, sebab 

dusta akan mengarah pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka, 

seseorang yang senantiasa berdusta dan memperhatikan kedustaannya, sehingga 

tercatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari-Muslin dari Ibnu Mas’ud) 

c. kerja keras (jihad) 

Indikator sikap keras pada mahasiswa antara lain: 1) selalu berusaha 

mengerjakan tugas LKS dan quiz yang diberikan dengan baik, 2) pantang 

menyerah dalam mengerjakan soal yang diberikan, dan 3) tidak malu bertanya jika 

kurang memahami materi. Nilai islam yang relevan yaitu QS. Al Insyiqaq: 6 yang 

artinya:” wahai manusia sesungguhnya kamu harus bekerja keras (secara sungguh-

sungguh) menuju keridhoan Tuhanmu. 

d. Berpikir (tafakkur, tadabbur) 

Indikator sikap berpikir pada mahasiswa antara lain: 1) selalu berusaha 

mengerjakan soal dengan benar, 2) selalu berusaha mengerkan quiz semaksimal 

mungkin, dan 3) tidak langsung menyetujui jawaban yang dikemukakan teman. 

Nilai islam yang relevan yaitu QS. Thaha: 20 yang artinya:”Makanlah dan 
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gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. 

e. konsisten (istiqomah) 

Indikator sikap konsisten pada mahasiswa antara lain: 1) saat mengerjakan 

quiz yakin dengan jawaban sendiri, 2) selalu belajar setiap hari, dan 3) selalu 

datang tepat waktu saat pembelajaran matematika. Nilai islam yang relevan yaitu 

QS Al-Ahqaf: 13 yang artinya ” sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan 

kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada 

mereka, dan mereka tida (pula) bersedih hati.” 

f. Toleransi (tassamuh) 

Indikator sikap toleransi pada mahasiswa antara lain: 1) selalu bekerja sama 

dalam tugas kelompok mengenai pemecahan masalah, 2) menerima pendapat dari 

teman saat mengerjakan tugas kelompok, dan 3) menjelaskan kepada teman yang 

belum mengerti materi yang sedang diajarkan. Nilai yang relevan yaitu QS Al 

Kafirun 1-6 yang artinya: “ Katakanlah (Muhammad),”wahai orang-orang kafir. 

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah 

apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. 

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, selaras dengan pendapat Mimi Hariyani 

(2013: 152) yang mengatakan bahwa belajar adalah apabila terjadi perubahan 

perilaku pada seseorang (peserta didik) dan perubahan perilaku tersebut relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Dalam penelitian ini, 

mahasiswa mengalami perubahan yang baik dalam sikap sabar, jujur, kerja keras, 

berpikir, konsistenn dan toleransi. Sehingga terlihat bahwa mahasiswa memberikan 

respon yang positif terhadap pengembangan nilai-nilai islam.  

Menurut Masduki (2014) pendidikan bertujuan untuk membangun seseorang 

dengan karakter yang baik (akhlaqul karimah), dengan menanamkan nilai-nilai yang 

baik yang bersumber dari ajaran agama yaitu Al-Quran dan Hadist. karena Al-Quran 
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dan Hadist adalah pedoman hidup umat muslim, jadi pembelajaran matematika yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam sangat diperlukan. Dengan memberikan 

pembelajaran matematika yang mengintegrasikan nilai-nilai islam, mahasiswa dapat 

belajar memahami isi Al Quran dan dikaitkan dengan pembelajaran matematika.  

Menurut Siti Mahfudzoh (2011) menyatakan bahwa ada pengaruh integrasi 

islam dan sains terhadap matematika dapat diketahui dengan adanya fakta yang 

diperoleh dari integarsi islam dan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa antara 

islam dan matematika mempunyai keterkaitan. Dengan mengaitkan Al-Quran dan 

Hadist dengan pembelajaran matematika akan menjadikan pembelajaran menjadi 

bermakna dan akan menambah keimanan seseorang karena mengetahui kebesaran 

Allah SWT.   

Menurut Subur (2007:4) nilai-nilai itu bukanlah ciptaan manusia, melainkan 

datang dari Sang Pencipta sebagai nilai tertinggi (Summan Bonum) dan menjadi 

sumber segala nilai. Manusia memiliki tugas untuk memahami, menyadari, 

merasakan, menemukan, dan mewujudkan dalam kenyataan. Nilai-nilai yang 

dimaksudkan adalah nilai-nilai islam yang tertera dalam Al Quran dan Al Hadist. Jika 

mahasiswa merespon integrasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran matematika 

dengan respon yang positif maka mahasiswa akan bisa menyadari kebesaran Allah 

SWT.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chaerul Rochman (2010: 56) 

yang melakukan penelitian tentang pembelajaran fisika berbasis nilai agama islam 

pada peruruan tinggi agama islam menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara kemampuan akademik dan integrasi nilai agama islam. Oleh karena itu 

pengembangan nilai-nilai islam dalam pembelajan sangat diperlukan. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat 

diambil kesimpulan respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam 

setelah mengimplementasikan model pembelajaran matematika yang 

mengintegrasikan nilai-nilai islam. 

1. Respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam 

Respon mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai islam cukup 

baik. Nilai-nilai islam yang sudah diberikan berdampak positif bagi kehidupan 

mahasiswa. Respon yang ditunjukkan oleh mahasiswa yaitu dengan sangat 

antusias membaca Al Quran bersama. Dengan pembiasaan membaca Al 

Quran sebelum dimulainya pembelajaran, hal tersebut dapat menjadikan 

mahasiswa terbiasa membaca Al Quran dan melakukannya tidak hanya pada 

saat kuliah matematika dasar, melainkan setiap hari. Menanamkan nilai-nilai 

islam di awal pembelajaran sebagai motivasi juga sangat berdampak positif. 

Motivasi yang diberikan dengan cara menghubungkan ayat-ayat Al Quran 

menjadikan mahasiswa selalu berusaha menggali informasi yang berada 

dalam Al Quran. Pembacaan basmallah sebelum mengawali pembelajaran dan 

membaca hamdallah setelah mengakhiri pembelajaran menjadikan mahasiswa 

menjadi lebih berserah diri kepada Allah SWT, dan selalu mengingat Allah 

atas segala tindakan yang dilakukan. 

2. Nilai-Nilai islam dalam pembelajaran matematika 

Nilai-nilai islam yang dapat diiplementasikan pada pembelajaran 

matematika diantaranya yaitu: 

a.  Sabar (shabr) 

1) Tidak marah saat terjadi perbedaan pendapat 

2) Tidak emosi jika diganggu teman saat mengerjakan 

3) Tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas kelompok atau quiz 

b.  Jujur (shidq) 

1) Mengerjakan soal quiz secara mandiri 
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2) Tidak mencontek saat quiz 

3) Tidak meminta tolong kepada teman untuk menandatangani daftar hadir 

c. Kerja keras (jihad) 

1) Selalu berusaha mengerjakan tugas LKS dan quiz yang diberikan dengan 

baik. 

2) Pantang menyerah dalam mengerjakan soal yang diberikan 

3) Tidak malu bertanya jika kurang memahami materi 

d. Berpikir (tafakkur, tadabbur) 

1) Selalu berusaha mengerjakan soal dengan benar 

2) Selalu berusaha mengerkan quiz semaksimal mungkin 

3) Tidak langsung menyetujui jawaban yang dikemukakan teman 

e. Konsisten (istiqomah) 

1) Saat mengerjakan quiz yakin dengan jawaban sendiri 

2) Selalu belajar setiap hari 

3) Selalu datang tepat waktu saat pembelajaran matematika 

f. toleransi (tassamuh).  

1) Selalu bekerja sama dalam tugas kelompok mengenai pemecahan masalah 

2) Menerima pendapat dari teman saat mengerjakan tugas kelompok 

3) Menjelaskan kepada teman yang belum mengerti materi yang sedang 

diajarkan. 
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