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ABSTRACT 

 

This study specifically aims to describe the development of mathematics 

based on the Koran. In detail aims: to describe the mathematics learning 

management, learning of mathematics-based design development Koran, 

mathematics-based implementation of the Qur'an. Research using the Research 

and Development to carry out the three steps in the process of research and 

development: (1) preliminary study consisting of: literature studies, field surveys 

and drafting models; (2) limited trial; (3) testing of products and the 

dissemination of results. Results of this study (1) The management of learning 

that has been done is still used as a school learning in general, (2) Development 

of the Qur’an based math learning through lesson plans, implementation and 

evaluation, (3) Development of math-based learning Qur'an impact more 

effective and increase students understanding of the mathematical relationship 

with the Qur'an. Thereby increasing religious knowledge of learners and improve 

learning achievement. 

 

Keywords: Al Qur’an, development, mathematics 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menggambarkan 

pengembangan pembelajaran matematika berbasis Al Qur’an. Secara rinci 

bertujuan: untuk menggambarkan pengelolaan pembelajaran matematika, 

pengembangan desain pembelajaran matematika berbasis Al Qur’an, 

implementasi pembelajaran matematika berbasis Al Qur'an. Penelitian 

menggunakan Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan tiga langkah 

dalam proses penelitian dan pengembangan: (1) pendahuluan studi yang terdiri 

dari: studi literatur, survei lapangan dan model penyusunan; (2) uji coba terbatas; 

(3) pengujian produk dan diseminasi hasil. Hasil penelitian ini (1) Pengelolaan 
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pembelajaran yang telah dilakukan masih menggunakan sebagai pembelajaran 

sekolah pada umumnya, (2) Pengembangan pembelajaran matematika berbasis Al 

Qur’an  melalui rencana pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi, (3) 

Pengembangan pembelajaran matematika berbasis Al Qur'an berdampak yang 

lebih efektif dan menambah pemahaman peserta didik terhadap adanya hubungan 

matematika dengan Al Qur’an. Sehingga menambah pengetahuan agama peserta 

didik dan meningkatkan pencapaian hasil belajar. 

 

Kata kunci: Al Qur’an, pengembangan, matematika 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari oleh setiap negara di dunia. Bagi Indonesia, adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan menuntut masyarakat ini untuk memiliki kualitas yang baik. Sumber 

daya manusia yang berkualitas merupakan bekal bagi suatu bangsa untuk 

membangun negara yang berkualitas pula mutu ilmunya. Karena hal ini, sesuai 

dengan visi bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha 

menjadikan kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut tidak lepas dari peran 

pendidikan. 

Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar yang harus dimiliki manusia. Setiap jenjang usia di dunia ini 

membutuhkan matematika sebagai alat untuk hidup. Pada setiap jenjang 

pendidikanpun tidak luput dari Matematika ini, mulai dari pendidikan anak usia 

dini, sekolah dasar, sampai pada perguruan tinggi. Paola, Cantu (2010) 

mengemukakan bahwa matematika sebagai ilmu jumlah yang terkait dengan 

penyebaran konsepsi filosofis yang terkait pula dengan proporsi ilmu umum.   

Tingkat ketahanan berpikir seseorang salah satunya dapat di ukur dengan 

sejauh mana dirinya dapat bertahan mengerjakan soal Matematika. Walaupun 

kesuksesan seseorang dalam bidang akademis tidak selamanya di ukur dengan 

menggunakan potensi Matematika yang dia miliki. Dikemukakan oleh Judy 

Willis (2010:69) bahwa anak-anak, serta banyak orang dewasa, keliru berpikir 
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bahwa kecerdasan ditentukan oleh gen dan usaha yang tidak akan secara 

signifikan mengubah potensi mereka untuk keberhasilan akademis.  

Kualitas pembelajaran Matematika tidak lepas dari mutu pendidik. Hal ini 

diharapkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga peserta didik 

mampu untuk mengetahui secara mendalam hakekat apa yang diperoleh dari 

pelajaran yang dipelajari selama ini. Seperti yang dikemukakan oleh Agus 

Wibowo dan Hamrin (2012:110)  menjelaskan bahwa kompetensi harus dimiliki 

oleh seorang guru yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan mengajar.  Maka dari itu perlunya pendidik untuk lebih 

meningkatkan kompetensi dalam dirinya agar mampu memberikan pengetahuan 

secara maksimal kepada peserta didik. 

Pendidik yang bermutu terlihat dari kualitas pembelajaran yang 

diterapkan di kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Simarci (2010) bahwa 

ternyata gaya belajar dan mutu pendidikan akan mempengaruhi peserta didik 

dalam menyukai suatu mata pelajaran. Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan 

di Indonesia saat ini, ada yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dan Kurikulum 2013. Kedua buah kurikulum ini dapat berjalan 

dengan baik apabila pendidikpun berkualitas adanya. Jika mutu pembelajaran 

bagus maka peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar akan juga 

baik.  

Fenomena yang terjadi selama ini di banyak sekolah Islam adalah banyak 

peserta didik yang sudah mendapatkan pelajaran matematika akan tetapi belum 

memahami adanya keterkaitan antara Matematika dengan Al Qur’an. Sehingga 

bagaimana mungkin seorang pelajar Islam mampu menambah sikap relegiusnya, 

yang seharusnya bisa dihasilkan dari pelajaran Matematika itu sendiri belum 

nampak adanya. Bahkan menggemari pelajaran matematika yang banyak pelajar 

Islam beranggapan tidak hubungannya matematika dengan Al Qur’an. 

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan pengelolaan 

pembelajaran Matematika yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal; 

(2) mendeskripsikan pengembangan pembelajaran Matematika Berbasis Al 
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Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok 

Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal; (3) mengujikan implementasi 

pembelajaran Matematika Berbasis Al Qur’an di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan Research and Development  dari Borg and 

Gall yang diringkas menjadi tiga langkah dalam proses penelitian dan 

pengembangan : (1) studi pendahuluan yang terdiri dari: studi kepustakaan, 

survai lapangan, dan penuyusunan draf model; (2) uji coba terbatas; (3) uji coba 

produk dan sosialisasi hasil. Sutama (2012:183). 

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan peserta  didik 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul 

Arqam 4 Gemuh Kendal.. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode dokumentasi, metode observasi partisipatif, metode wawancara 

mendalam, dan metode tes. Data kualitatif diperoleh pada saat tahap studi 

pendahuluan dan tahap  pengembangan model. Sedangkan data kuantitaif 

diperoleh pada saat tahap pengembangan. 

Studi pendahuluan dan pengembangan dilakukan pada peserta didik kelas 

VII di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren 

Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal. Sedangkan pada tahap efektivitas 

implementasi produk dengan membandingkan antara rataan hasil pre test dan 

post test.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Pembelajaran Matematika: Pembelajaran Matematika  yang 

dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok 

Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal selama ini masih terkesan sebatas 

pembelajaran Matematika di sekolah pada umumnya. Guru belum mengajak 

peserta  didik pada pembelajaran yang berkaitan dengan Al Qur’an yang menjadi 
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dasar pendidikan dalam pendidikan di sekolah Islam. Seharusnya guru dalam hal 

ini mampu untuk menggali kemampuan dirinya untuk lebih mendekatkan diri 

dengan pengetahuan yang berkaitan dengan Al Qur’an sehingga mampu untuk 

mengembangkan pembelajaran khususnya matematika dengan pendekatan Al 

Qur’an. Dalam pengamatan terhadap peserta didik menunjukkan kekurang 

perhatiannya terhadap pembelajaran matematika. 

Kegiatan awal pada pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, namun penyebutan 

tujuan dilakukan secara garis besar saja. Selanjutnya guru melanjutkan dengan 

apersepsi dengan mengingatkan materi pada mata pelajaran Sekolah Dasar. 

Karena pada tahapan ini materi yang diambil merupakan pengulangan dari materi 

yang terdapat pada Sekolah Dasar, dimulai dengan tanya jawab kepada peserta 

didik. Kemudian menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi 

yang sebelum diperoleh di Sekolah Dasar. Selain itu, guru memberikan motivasi 

pada peserta didik.  

Kegiatan Inti pada pembelajaran, guru memulai kegiatan inti  ini dengan 

tahap eksplorasi. Tahap ekplorasi dimulai dengan guru memberikan contoh 

secara kontekstual tentang materi segi empat. Kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk ikut serta dalam membantu mencari 

contoh tentang materi segi empat.  Tahap elaborasi, pada tahap ini guru 

memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan latihan-latihan yang terdapat pada 

buku sumber pembelajaran. Sekaligus memberikan waktu diskusi kepada peserta 

didik jika terdapat kesulitan dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru.  

Membahas latihan-latihan yang telah diberikan kepada peserta didik. 

Tahap konfirmasi, guru menyampaikan kembali kepada peserta didik tentang 

materi yang baru saja dipelajari. Dengan memberikan semangat kepada peserta 

didik yang belum bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan baik. Namun 

demikian peserta didik malas untuk menyambut balik langkah-langkah yang telah 

diterapkan oleh guru tersebut. Dikarenakan kurang dekatnya guru dengan peserta 

didik dan juga kurang menariknya penjelasan guru. 
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Evaluasi dilaksanakan sebagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah 

lainnya yaitu  dengan mengadakan soal tes kemudian setiap peserta didik 

mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru. Hasil pre-test kemampuan awal 

peserta didik menunjukkan rata-rata nilai yang bagus yaitu 75, 90, sehingga 

secara ketuntasan belajar sudah memenuhi syarat ketuntasan. Berdasarkan analisi 

pada studi pendahuluan di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh 

Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal banyak hal yang dihadapi 

dalam pembelajaran di antaranya ruang kelas yang kurang representatif, media 

pembelajaran yang masih kurang, penataan ruang kelas. 

Guru mata pelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal 

kualitasnya masih kurang sehingga berdampak pula bagi peserta didiknya. Hal ini 

tidak selaras dengan penelitian Nur Simaci (2010) yang menyatakan bahwa gaya 

belajar dan mutu pendidikan akan mempengaruhi pesrta didik dalam menggemari 

suatu mata pelajaran.  

Hal tersebut menandakan bahwa sebuah pembelajaran yang baik 

seharusnya harus memiliki tenaga kependidikan yang bermutu sehingga dapat 

membangkitkan kegemaran peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Nur Mustafa (2013) bahwa guru yang 

bagus dalam manajemen waktu, pengajaran peserta didik yang baik, evaluasi 

kerja dan kinerja peserta didik serta akrab dengan peserta didik. Hal ini 

menandakan bahwa mutu tenaga pendidik itu dianggap baik  

Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Al Qur’an : 

pengembangan pembelajaran dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengkaitkan antara matematika 

dengan Al Qur’an sehingga tidak ada pemisahan kedua ilmu tersebut. 

Dikemukakan oleh penelitian Daud Ismail, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan 

Khairuldin, Mahadi Mohammad (2014) bahwa perkembangan pembelajaran Al 

Qur’an di Malaysiapun mengalami hambatan. Di sekolah-sekolah negeri yang 

mayoritas warganya Malaysia memeluk agama Islam dan pendidikannyapun 
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bernuansa Islam mengalami hambatan yaitu dengan tidak begitu mengenaknya Al 

Qur’an sebagai kitab suci mereka. 

Hasil pengembangan dari suatu pembelajaran merupakan alasan penting 

terciptanya pembelajaran yang bermutu sehingga mampu menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran yang diharapkan. Apalagi pendidikan dengan 

basis agama khususnya bagi agama Islam seharusnya sangatlah erat hubungannya 

dengan kitab sucinya yaitu Al Qur’an sehingga tidak memisahkan antara ilmu 

keduniawian dan ilmu agama yang dengan itu semua mampu lebih baik hasilnya. 

Walaupun masih banyak sekolah-sekolah Islam yang masih 

mengesampingkan adanya kaitan mata pelajaran Matematika dengan ilmu agama. 

Namun pada dasarnya jika guru mampu memadukan antara kedua hal tersebut di 

atas akan sangat menunjang dalam proses belajar mengajar. Dalam 

pengembangan pembelajaran Matematika berbasis Al Qur’an ini dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Desain 

Implementasi dan Desain Evaluasi.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi: Identitas sekolah (nama, 

mata pelajaran, kelas/semester, jumlah pertemuan, alokasi waktu), standar 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, kegiatan 

inti:elsplorasi elaborasi konfirmasi, kegiatan akhir), sumber pembelajaran dan 

penilaian hasil belajar. 

Proses siklus yang dilakukan pada tahapan ini meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan awal, pada pembelajaran tahap 

pengembangan ini guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik. Penyampaian tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan lengkap. Guru menyampaikan apersepsi dengan 

menghubungkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan 

mengkaitkan dengan materi yang akan dipelajari.  

Apersepsi dilanjutkan kegiatan inti yang dimulai dengan tahap ekplorasi. 

Kemudian secara bersama-sama peserta didik membuka Al Qur’an dan guru 

memberikan ayat pilihan yang bisa dijadikan ilustrasi dan berkaitan dengan 
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materi yang akan dipelajari. Ayat pilihan dalam Al Qur’an juga diberikan pula 

tafsirnya sehingga peserta didik akan dengan mudah memahami kaitan ayat 

pilihan dan pelajaran yang dapat diambil didalamnya. Kompetensi dasar yang 

dipergunakan pada siklus ini Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya.  

Materi segi empat dan segi tiga dikatkan dengan ayat dalam surat Al Isra’ 

ayat pertama yang artinya ”Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Al Masjidil haram ke Al Masjidil aqsa yang telah 

Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari 

tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat”.  

Sedangakan tafsirnya Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Allah memang 

telah mengisrakan. mempefialankan di waktu malam. akan hambaNya 

Muhammad s.a.w. dari Masjidil-Haram, yakni Makkah Al-Mukarramah, ke 

Masjid al~Aqsha, di Palestina.  Al~Aqsha, artinya yang jauh.  Perjalanan biasa 

dengan kaki atau unta dari Makkah ke Palestina itu ialah 40 hari.  Di dalam ayat 

ini sudah bertemu susunan kata yang menunjukkan kesungguhan hal ini 

terjadi.  Pertama dimulai dengan mengemukakan kemahasucian Allah; 

bahwasanya apa yang diperbuatnya Maha Tinggi dari kekuatan alam.  Maha Suci 

Dia; yang membelah laut untuk Musa, membuat hamil Maryam dan melahirkan 

lsa tidak karena persetubuhan dengan laki-laki. Sekarang Maha Suci Dia, yang 

memperjalankan Muhammad ke Masjid jauh di malam hari.  Kata penegas yang 

ketiga di ayat ini ialah menyebut Muhammad s.a.w. hambaNya.  HambaNya yang 

boleh diperbuatNya menurut apa yang dikehendakiNya.  

Kaitan ayat ini dengan materi yaitu adanya bangunan di kota Mekah yang 

berupa Ka’bah dan di negeri Palestina yang berupa Masjidil Aqsha. Bila dilihat 

maka nampaklah bahwa Ka’bah secara dua dimensi berupa segi empat dan 

Kubah Shakhra yang berbentuk segi delapan. Segi delapan jika dikupas terdiri 

dari gabungna dua segi empat dan bisa pula dipisah-pisah menjadi beberapa 

bentuk segitiga yang simetris. 
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Peserta didik diajak untuk memberikan contoh materi persegi empat yang 

ada di lingkungan sekitar. Guru memfasilitasi diskusi antar peserta didik dalam 

menyebutkan contoh materi persegi empat yang ada di lingkungan sekitar. 

Sekaligus memberikan stimulus kepada peserta didik untuk menyimpulkan 

pengertian dari materi segi empat yang telah diberikan. 

Tahap elaborasi, dalam tahap ini guru memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan diri masing-masing melalui pemberian tugas pada buku paket 

yang digunakan. Selain dari dalam buku, guru juga memberikan kesempatan 

diskusi kepada peserta didik jika dimungkinkan adanya gagasan-gagasan baru, 

baik berupa lisan maupun tulisan. Hal ini dimaksudkan supaya pesera didik 

berkompetensi sehat dalam memperoleh kedalaman materi yang nantinya 

mempengaruhi dalam prestasi belajar mereka. Pengetahuan-pengetahuan lainpun 

bisa di dapat lewat sumber-sumber lain yang mudah didapat oleh peserta didik. 

Tahap konfirmasi, pada tahapan ini guru memberikan umpan balik. 

Umpan balik diberikan kepada peserta didik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat 

dalam rangka menguatkan materi yang diberikan oleh guru. Bahkan guru bisa 

juga memberikan hadiah dalam bentuk nilai maupun barang kepada peserta didik 

jika dimungkinkan. Tidak lupa guru juga memberikan motivasi tentang materi 

yang telah dipelajari dan mengulang sejenak materi tersebut agar lebih mudah 

untuk dipahami lagi. 

Evaluasi yang dilakukan guru berbeda dengan pemberian latihan pada 

tahap post test. Perbedaannya pada penambahan ayat yang disisipkan pada 

lembar evaluasi yang telah disediakan oleh guru sebagai bahan evaluasi kepada 

peserta didik.  

Pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Kendal masih 

cenderung monoton saja. Hal ini ditunjukkan dengan guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran masih seperti sekolah biasa atau tidak berbasis agama. Dalam 

pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru masih konvensional, tidak 

terdapat inovasi sehingga tidak ada pengembangan di dalam proses belajar 

mengajar.  
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Pelaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang inovatif 

akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini selaras dengan penemuan 

Agommouh dan Ifeanacho (2013) bahwa penggunaan metode inquiry, penemuan 

belajar, diskusi, bermain peran, simulasi, permainan, pengajaran tim, 

brainstroming dan strategi serupa lainnya yang setuju untuk menjadi strategi 

pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan prestasi dalam fisika dan 

matematika. 

Pengelolaan pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Kendal selama ini 

masih bersifat biasa seperti pembelajaran matematika pada umumnya. 

Pembelajaran matematika belum menerapkan pembelajaran berbasis Al Qur’an. 

Setelah dilakukan pre test sebelum diterapkan pembelajaran matematika berbasis 

Al Qur’an diperoleh rata-rata hasil belajar 75,9. Sedangkan pada implementasi 

pembelajaran matematika berbasis Al Qur’an menghasilkan rata-rata hasil belajar 

80,4.  

Peningkatan rataan nilai dari pre test dan post test menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran matematika berbasis Al Qur’an ini dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Disamping  meningkatkan hasil belajar, peserta didik 

juga meningkat pula pemahaman antara ilmu matematika dengan Al Qur’an. 

Diharapkan pemisahan dalam pemikiran peserta didik tidak dikotomi antara ilmu 

dunia dan Al Qur’an karena Al Qur’an adalah sumber dari segala sumber ilmu. 

 

SIMPULAN 

Pembelajaran yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 

9 Gemuh Pondok Pesantren Darul Arqam 4 Ringinarum Kendal masih sebatas 

penerapan pembelajaran matematika seperti pada sekolah umumnya. Belum 

menerapkan sebuah sekolah yang memadukan antara Matematika dan Al Qur’an. 

Desain hasil pengembangan pembelajaran Matematika berbasis Al Qur’an di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Gemuh Pondok Pesantren Darul 

Arqam 4 Ringinarum Kendal meliputi: 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 2) 
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Implementasi yang mencakup penerapan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan ayat Al Qur’an 3) Evaluasi. Implementasi pada pengembangan ini 

menunjukan guru dan peserta didik mampu untuk menggabungkan antara 

Matematika dan keterkaitan dengan ayat Al Qur’an. Hasil uji coba menunjukkan 

adanya peningkatan pada aspek pemahamanan Matematika dan kaitannya dengan 

Al Qur’an. 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas disarankan kepada kepala sekolah 

sebagai pemangku kebijakan untuk mengusahakan sarana prasarana yang lebih 

memadai sehingga dapat tercipta suasan belajar mengajar yang lebih memadai; 

mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung guru dalam menambah 

ilmunya. Kepada guru supaya lebih bervariasi dalam proses pembelajaran; 

melakukan penggalian lebih terhadap Al Qur’an. Kepada peneliti berikutnya 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran matematika berbasis Al 

Qur’an; mengadakan uji coba produk lebih luas.    
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