
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Hal tersebut diasumsikan bahwa pembelajaran sebagai proses belajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa 

dan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Menurut 

Sagala (2013: 61) pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

oleh peserta didik. Hamalik (2016: 239) menyampaikan pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar dimana 

seseorang mengkontruksikan pengetahuan baru dengan melibatkan banyak 

unsur seperti guru, siswa, sumber belajar, sarana dan prasarana dalam 

mencapai keberhasilan belajar. 

Matematika merupakan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan 

menghitung. Matematika terorganisasikan dari definisi-definisi, aksioma-

aksioma, dan dalil-dalil yang mana dalil-dalil perlu dibuktikan kebenarannya 

agar berlaku secara umum. Oleh karena itulah matematika sering disebut ilmu 

deduktif. Berdasarkan Lampiran Permendikbud nomor 59 tahun 2014 

matematika adalah ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia, 

mendasari perkembangan teknologi modern, berperan dalam berbagai ilmu, 
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dan memajukan daya pikir manusia. Matematika cenderung pada aktivitas 

penalaran yang menghubungkan ide-ide dan proses hasil pemikiran  manusia. 

Sementara itu, menurut Rahayu dan Masriyah (2008: 2) pembelajaran 

matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk 

menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang 

melaksanakan kegiatan belajar matematika dan pembelajaran matematika 

harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari 

pengalaman tentang matematika. Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 

2014, karakteristik matematika dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

di sekolah sebagai berikut: 1) objek yang dipelajari abstrak, yaitu sebagian 

besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang 

secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia, 2) 

kebenarannya berdasarkan logika, yaitu kebenaran dalam matematika adalah 

kebenaran secara logika bukan empiris. Kebenaran matematika tidak dapat 

dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi, 3) 

pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu, yaitu penyajian materi 

matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara 

terus-menerus, 4) Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang 

lainnya, yaitu materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai 

materi sebelumnya, 5) menggunakan bahasa simbol, yaitu penyampaian 

materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami 

secara umum, 6) diaplikasikan dibidang ilmu lain, maksudnya materi 

matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain.  

Melalui definisi karakteristik matematika tersebut, mengindikasikan bahwa 

matematika dapat membantu siswa untuk berpikir secara sistematis dan 

mengembangkan kepedulian siswa dalam memahami kejadian yang ditemui 

kehidupan sehari-hari. Ketika matematika diterapkan dalam kehidupan nyata 

maka siswa dapat menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah dan 

terarah.  

Mengacu pada pengertian di atas, pada hakikatnya pembelajaran 

matematika merupakan proses interaksi peserta didik, pendidik dan sumber 
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belajar dalam memperoleh pengetahuan matematika, diantaranya 

mengembangkan proses berpikir yang sistematis dalam memahami 

permasalahan sehari-hari. 

2. Modul sebagai Bahan Ajar 

Depdiknas (2020: 3) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang disusun secara lengkap 

dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Asrizal, Amran, Ananda, 

Festiyed dan Sumarmin ( 2018: 443), bahan ajar bersifat sistematis artinya 

disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Bahan ajar 

dirancang sebagai alat yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif. Selain itu bahan ajar 

digunakan untuk tujuan pembelajaran yang spesifik mencapai kompetensi 

tertentu.  

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh 

dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yeng 

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan 

belajar yang spesifik (Daryanto dan Darmiyatun, 2013 : 9). Dick dan Carey 

(dalam Wenno, 2010: 231) mengemukakan bahwa modul adalah suatu unit 

pelajaran yang berbentuk cetak yang memiliki satu tema terpadu, menyajikan 

kepada siswa keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menguasai dan 

menilai pengetahuan serta keterampilan yang ditentukan, dan berfungsi 

sebagai salah satu komponen dari keseluruhan kurikulum. Menurut Mulyasa 

(2017: 43), modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan serta dirancang secara 

sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Modul dirancang 

agar pembelajaran mandiri dapat terlaksana dengan baik. Pembelajaran 

mandiri merupakan serangkaian proses yang membimbing siswa melakukan 

kegiatan belajar secara mandiri atau kelompok tanpa harus selalu didampingi 

guru. Tindakan mandiri dirancang untuk menghubungkan pengetahuan 
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akademik siswa dengan kehidupan sehari-hari sehingga tujuan yang 

bermakna dapat tercapai. Siswa dengan pembelajaran mandiri mungkin 

memilih mendapatkan informasi dengan jalan mengamati, mendengarkan, 

membaca atau berdiskusi. 

Berpijak pada pengertian di atas modul adalah salah satu bentuk bahan 

ajar berupa media cetak yang berisi satu unit pembelajaran yang terdiri dari 

keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menguasai dan menilai 

pengetahuan serta keterampilan yang ditentukan secara mandiri. Tujuan 

pembuatan modul ini memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar secara 

mandiri dengan sekecil mungkin bantuan dari guru. Selain itu, pembelajaran 

dengan modul membuat siswa mampu mengevaluasi kemampuan sendiri 

yang selanjutnya dapat menentukan kegiatan belajar selanjutnya yang harus 

dilakukan. 

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri 

sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus 

dan jelas. Sistem pembelajaran dengan modul menurut Russel (dalam 

Sukiman, 2012: 135) memiliki prinsip, yaitu modul menggunakan paket 

instruksional mandiri, artinya dapat dipelajari secara perseorangan atau 

kelompok yang sebaya melalui pengalaman belajar multi sensoris dengan 

keterlibatan siswa yang maksimal. Adanya modul membuat siswa 

berpartisipasi aktif untuk melakukan kegiatan mendengar, membaca, 

memecahkan masalah, dan memaksimalkan perolehan hasil belajar. 

Pembelajaran dengan modul dapat menerapkan variasi model atau metode. 

Adanya variasi model atau metode menyebabkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diraih siswa menjadi lebih maksimal. Sesuai dengan 

pendapat pakar psikologi asosiasi, modul disusun menurut urutan materi 

pelajaran yang bertautan satu sama lain dengan struktur pengetahuan tertentu. 

Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah mempelajari modul sebab modul 

disusun berdasarkan urutan logis, mulai dari yang mudah ke urutan yang 

sukar serta mulai dari yang sederhana ke urutan yang lebih rumit. 
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Menurut Suherman (2009: 72-73) teks berbasis cetakan menuntut enam 

elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, 

format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. 

Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis 

teks adalah warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penuntun  

dan penarik perhatian kepada informasi yang penting, misalnya kata kunci 

dapat diberi tekanan dengan cetakan warna merah. Selanjutnya, huruf yang 

dicetak tebal atau dicetak miring memberikan penekanan pada kata-kata 

kunci atau judul. Informasi penting dapat pula diberi tekanan dengan 

menggunakan kotak. Modul biasanya disertai dengan gambar/ilustrasi (media 

visual) untuk memperjelas materi. Media berbasis visual memegang peran 

yang sangat penting dalam  proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan 

siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya 

proses informasi. Bentuk visual bisa berupa: 1) gambar representasi seperti 

gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan kenampakan sesuatu benda, 2) 

diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan 

struktur isi materi, 3) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang 

antara unsur-unsur dalam isi materi, 4) grafik seperti tabel, grafik, dan chart 

(bagan) yang menyajikan gambaran/kecenderungan data atau antara 

hubungan seperangkat gambar dan angka-angka. 

Media cetak memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) siswa dapat belajar 

sesuai dengan kecepatan masing-masing, 2) perpaduan teks dan gambar dapat 

menjadi daya tarik serta memperlancar pemahaman informasi karena 

disajikan secara verbal dan visual (Arsyad, 2014: 37-39). 

a. Karakteristik Modul 

Pembelajaran menggunakan modul dapat berhasil dengan baik apabila 

dalam pengembangan modul memperhatikan karakteristik modul yang 

diperlukan sebagai berikut. 
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1) Self Instruction 

Merupakan karakteristik yang memungkinkan seseorang belajar 

secara mandiri tanpa bergantung kepada guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Beberapa karakter self instruction diantaranya adalah :  

a) Memuat tujuan pembelajaran yang menggambarkan pencapaian  

kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan jelas. 

b) Materi pembelajaran terbagi dalam unit-unit kegiatan yang 

spesifik agar mudah dipelajari secara mandiri. 

c) Terdapat ilustrasi dan contoh yang memperjelas pemaparan 

materi pelajaran. 

d) Terdapat latihan soal dan tugas untuk mengukur penguasaan 

peserta didik. 

e) Materi yang disajikan mengaitkan konteks lingkungan dan 

kegiatan peserta didik. 

f) Bahasa komunikatif dan mudah dipahami peserta didik. 

g) Menyertakan instrumen penilaian agar peserta didik dapat 

melakukan penilaian mandiri. 

h) Terdapat rangkuman materi pelajaran. 

i) Terdapat umpan balik agar peserta didik mengetahui tingkat 

penguasaan materi. 

j) Terdapat informasi mengenai referensi yang mendukung materi 

pelajaran. 

2) Self Contained 

Modul memuat materi belajar yang dikemas dalam unit-unit 

kegiatan belajar namun merupakan satu kesatuan utuh sehingga 

seluruh materi pembelajaran termuat dalam modul tersebut. Tujuan 

dari konsep ini adalah peserta didik berkesempatan mempelajarai 

materi belajar secara tuntas. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada 

bagian pemisahan keluasan materi belajar dalam kompetensi dasar 

yang akan dipelajari siswa. 
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3) Stand Alone 

Modul dapat digunakan siswa untuk belajar tanpa harus 

menggunakan bantuan media lain, baik pada kegiatan pembelajaran 

maupun pengerjaan tugas. 

4) Adaptif 

Modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat 

keras (hardware). 

5) User Friendly 

Modul memuat instruksi dan paparan informasi yang bersifat 

membantu dan memudahkan peserta didik untuk mempelajari materi 

dan mengerjakan tugas. Bahasa dan istilah yang dipakai sesuai 

dengan tingkat pemahaman dan level kognitif peserta didik  

Pembelajaran dengan sistem modul menurut Mulyasa (2017: 43-44), 

memiliki karakteristik yaitu modul harus memberikan informasi dan 

petunjuk pelaksanaan yang jelas. Modul merupakan pembelajaran 

individual sehingga mengupayakan untuk melibatkan sebanyak mungkin 

karakteristik siswa. Setiap modul harus memungkinkan peserta didik 

mengalami kemajuan belajar sesuai dengan kemampuannya, 

memungkinkan siswa mengukur kemajuan belajar yang telah diperoleh, 

dan memfokuskan siswa pada tujuan pembelajaran yang spesifik dan 

dapat diukur. Pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan seefisien 

mungkin, serta memungkinkan siswa melakukan pembelajaran secara 

aktif dan berdiskusi. Materi pembelajaran dalam modul disajikan secara 

logis dan sistematis. Selain itu, setiap modul memiliki mekanisme untuk 

mengukur pencapaian tujuan belajar siswa, terutama untuk memberikan 

umpan balik bagi siswa dalam mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik modul pada umumnya adalah harus memberikan informasi 

dan petunjuk intruksional bagi siswa. Modul dirangkai dengan bahasa 
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yang komunikatif dan jelas, terdapat lembar kerja, serta dapat digunakan 

sebagai sarana belajar mandiri maupun kelompok sehingga belajar dapat 

efektif dan efisien. 

b. Komponen-Komponen Modul 

Komponen-komponen utama yang perlu tersedia di dalam modul 

menurut Sarwanto (2011: 27) yaitu: 1) tinjauan mata pelajaran, yang 

berisi paparan umum mengenai keseluruhan pokok-pokok isi mata 

pelajaran yang mencakup deskripsi mata pelajaran, kegunaan mata 

pelajaran, kompetensi dasar, bahan pendukung lainnya dan petunjuk 

belajar, 2) pendahuluan, yang memuat cakupan modul dalam bentuk 

deskripsi singkat, indikator yang ingin dicapai melalui sajian materi dan 

kegiatan modul, deskripsi perilaku awal yang memuat pengetahuan dan 

keterampilan yang sebelumnya sudah diperoleh, relevansi, urutan butir 

sajian modul, dan petunjuk belajar yang berisi panduan teknis 

mempelajari modul tersebut, 3) kegiatan belajar, di dalam modul terdapat 

uraian  atau  penjelasan  secara  rinci  tentang  isi  pelajaran  yang  diikuti  

dengan contoh-contoh konkrit dan non contoh, 4) latihan yang berisi 

kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa setelah membaca uraian 

dalam modul, 5) rambu-rambu jawaban latihan, merupakan hal-hal yang 

harus diperhatikan oleh siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan. 

Kegunaan rambu-rambu jawaban ini adalah untuk mengarahkan 

pemahaman siswa tentang jawaban yang diharapkan dari pertanyaan, 6) 

rangkuman, yang memuat inti dari uraian materi yang disajikan dalam 

kegiatan belajar, 7) tes formatif, merupakan tes untuk mengukur 

penguasaan siswa setelah suatu pokok bahasan selesai dipaparkan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2017: 44) yang 

mengemukakan bahwa komponen modul meliputi lembar kegiatan 

peserta didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, lembar 

jawaban, dan kunci jawaban. 

Komponen-komponen utama yang perlu tersedia di dalam modul 

menurut Sungkono (2003: 8-12), yaitu: 1) tinjauan mata pelajaran, 
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merupakan paparan umum mengenai keseluruhan pokok-pokok isi mata 

pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, bahan pendukung, dan 

petunjuk belajar, 2) pendahuluan, merupakan pembukaan pembelajaran 

suatu modul, 3) kegiatan belajar, memuat uraian atau penjelasan secara 

rinci tentang isi pelajaran yang diikuti dengan contoh-contoh konkrit. 

Uraian merupakan paparan materi pelajaran yang dapat berupa konsep, 

prinsip, fakta/data, dan masalah. Paparan tersebut disajikan secara naratif 

yang berfungsi untuk merangsang dan mengkondisikan tumbuhnya 

pengalaman belajar (learning experiences). Pengalaman belajar 

diupayakan menampilkan variasi proses yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengalaman konkret, observasi, konseptualisasi abstrak, dan  

ekperimentasi  aktif.  Prinsip  dalam  penyajian  uraian  antara  lain: 1) 

materi harus relevan dengan esensi kompetensi, 2) materi berada dalam 

cakupan topik inti, 3) penyajiannya bersifat logis, sistematis, dan 

komunikatif, 4) latihan terdiri dari berbagai bentuk kegiatan belajar yang 

harus dilakukan oleh siswa. Latihan digunakan untuk memantapkan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap tentang fakta/data, konsep, 

prinsip, generalisasi/dalil, teori, prosedur, dan metode, 5) rambu-rambu 

jawaban latihan, 6) rangkuman, merupakan inti dari uraian materi yang 

disajikan, 7) tes formatif, merupakan lembar evaluasi (evaluasi formatif) 

yang biasanya berupa tes, 8) dan kunci jawaban tes formatif. 

Menurut Budiono dan Susanto (2006: 80) komponen-komponen 

tersebut disusun menjadi sebuah modul dengan prinsip-prinsip 

penyusunan sebagai berikut: 1) bahasa modul harus menarik dan selalu 

merangsang siswa untuk berpikir, 2) informasi tentang materi pelajaran 

dilengkapi oleh gambar-gambar atau alat peraga lainnya, 3) modul harus 

memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan tujuan, 4) 

waktu mengerjakan modul sebaiknya berkisar antara empat sampai 

delapan jam pelajaran, 5) modul harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa, dan modul memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikannya secara individual. Menurut Sudjana dan Rifai (dalam 
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Sungkono, 2003: 167) menambahkan bahwa penyusunan atau 

pengembangan modul dapat dilakukan menurut langkah-langkah yaitu 

menyusun kerangka modul dengan cara merumuskan atau menetapkan 

tujuan pembelajaran. Setelah  itu, menyusun butir- butir soal evaluasi 

guna mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Pokok-pokok materi  

disusun  dalam  urutan  logis. Langkah-langkah  kegiatan  belajar disusun 

untuk mencapai semua tujuan, serta mengidentifikasi alat-alat yang 

diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul. Program kegiatan 

disusun secara rinci yang meliputi pembuatan petunjuk guru, lembaran 

kegiatan siswa, lembaran jawaban, lembaran tes, dan lembaran jawaban 

tes. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Santyasa (2009: 17), yang 

menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar jika isi dan prosedur pembelajaran diorganisasi menjadi urutan 

yang bermakna, bahan disajikan dalam bagian-bagian yang bergantung 

pada kesulitan dan kedalamannya. Dengan demikian siswa dapat 

mengikuti program pengajaran sesuai dengan kemampuan sendiri dan 

belajar sendiri sebanyak mungkin. Selain itu, siswa dapat menilai hasil 

belajarnya secara berkesinambungan dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga hasil belajar siswa semakin maksimal. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan bahan ajar modul 

akan sangat bermanfaat bagi guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa, siswa lebih kreatif dalam mengembangkan dirinya, banyak 

mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri, mengurangi 

ketergantungan terhadap kehadiran guru, dan siswa juga akan 

mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasainya. Sebuah modul akan bermakna kalau siswa dapat 

dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul 

memungkinkan siswa dapat menyelesaikan kompetensi dasar sesuai 

dengan kecepatan masing-masing. Oleh karena itu modul harus 

menggambarkan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa, 
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disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan 

dilengkapi dengan ilustrasi (Wenno, 2010: 178-179). 

Berdasarkan penejelasan para ahli tersebut, komponen modul 

dalam penelitian ini adalah tinjauan mata pelajaran, glosarium, 

pendahuluan, kegiatan belajar, latihan, umpan balik/refleksi, rangkuman, 

tes formatif, kunci jawaban dan daftar pustaka. Sedangkan dalam 

pengembangan modul memperhatikan penggunaan bahasa, desain yang 

menarik, alokasi waktu, tingkat kemampuan siswa dan karakteristik 

modul sebagai sumber belajar siswa itu sendiri. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Modul 

Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan 

modul menurut Santyasa (2009: 11), antara lain dapat meningkatkan 

motivasi siswa karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang 

dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. Guru dan siswa 

lebih mudah mengetahui materi yang sudah dipahami dan yang belum 

dipahami melalui pembelajaran dengan modul. Siswa dapat mencapai 

hasil sesuai dengan kemampuannya karena bahan pelajaran disusun 

menurut jenjang akademik. 

Pembelajaran dengan modul diyakini bahwa secara efektif dapat 

mengubah konsepsi siswa menuju konsep ilmiah, sehingga hasil belajar 

mereka dapat ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Namun, penggunaan modul pembelajaran 

memiliki beberapa kelemahan. Menurut Mudhoffir (dalam Budiono dan 

Susanto, 2006: 80) kelemahan penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran adalah: 1) timbul kebosanan dalam diri siswa karena modul 

didesain secara kaku dan tidak bervariasi sehingga siswa merasa belajar 

dengan cara-cara yang monoton, 2) beberapa siswa dan guru kurang 

cocok dengan pendekatan belajar mandiri seperti yang diterapkan dalam 

penggunaan modul, 3) penyusunan modul biasanya melibatkan suatu tim 

perencana yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyusun sebuah modul yang berkualitas baik, 4) penyusunan modul 
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melibatkan suatu tim perencana yang kompleks sehingga guru terkadang 

kesulitan untuk menyusun sebuah modul yang berkualitas baik. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2017: 47) yang menyatakan 

bahwa keterbatasan pembelajaran dengan modul adalah penyusunan 

modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu, waktu penyusunan 

cukup lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

3. Pendekatan Contextual Teaching and  Learning (CTL) 

Pendekatan kontekstual yang sering disebut dengan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam 

proses pembelajaran dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

keadaan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk 

menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Abdurrahman, 2018: 13). Pendekatan kontekstual lebih 

dimaksudkan suatu kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang lebih mengedepankan idealitas pendidikan sehingga 

benar-benar menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien 

(Komalasari, 2017: 7).                                                                                                    

Menurut Trianto (2014: 107) Pembelajaran Kontekstual (CTL) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan kegiatan sehari-hari. Hal serupa diungkapkan oleh Smith 

(dalam Hasruddin, Nasution dan Rezeqi, 2015) bahwa CTL membantu guru 

menghubungkan konten materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. CTL 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sintak CTL 

melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni: 

konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), dan 

penilaian autentik (authentic assessment). 

Pendapat lain dinyatakan Sanjaya (2014: 109) yakni CTL adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa 

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
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menghubungkan materi dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk menerapkan materi tersebut dalam kehidupan mereka. 

Pendekatan CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu 

peserta didik melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari 

dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan 

sehari-hari yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial dan budaya. Untuk 

memperkuat pengalaman belajar yang aplikatif bagi peserta didik, tentu saja 

diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan, mencoba dan mengalami sendiri (learning to 

do) dan bukan hanya sekedar sebagai pendengar pasif sebagaimana penerima 

semua informasi yang disampaikan pendidik. Oleh sebab itu, CTL adalah 

konsep pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata. Pendekatan CTL mendorong siswa 

membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan penerapan materi 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Selanjutnya CTL mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan CTL menurut Sanjaya (2014: 256) adalah: 

a. Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activiting knowledge). 

b. Pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru 

(acquiring knowledge). 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan 

yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini. 

d. Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). 

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. 

Abdurrahman (2018: 42) menyampaikan secara garis besar langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam CTL sebagai berikut. 
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a. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya. 

b. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

c. Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. 

d. Menciptakan masyarakat belajar. 

e. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Berdasarkan uraian tersebut, langkah-langkah penerapan pendekatan 

CTL pada modul yang akan dikembangkan peneliti sebagai berikut. 

a. Konstruktivisme, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja mandiri, dan mengonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. Kegiatan pada tahap ini meliputi 

apersepsi, eksplorasi, diskusi untuk menemukan konsep baru bagi siswa. 

b. Inquiry, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mendefinisikan istilah, 

mengumpulkan data, penyajian dan analisis data, menguji hipotesis. 

c. Questioning, mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik melalui 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan.  

d. Learning Community, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui 

kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 

e. Modelling, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Model 

dapat berupa tokoh, kejadian, atau aktivitas secara langsung. Model dapat 

juga berupa model simbolis seperti gambar, video, film atau lainnya.  

f. Reflection, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Kegiatan pada tahap ini 

adalah membuat kesimpulan dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, 

menceritakan kembali materi yang telah dipelajari dengan membuat 

rangkuman dan menuliskan hal-hal yang menjadi kendala dalam 

mempelajari materi fungsi. 
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g. Authentic Assessment, melakukan penilaian tertulis dengan mengerjakan 

secara mandiri masalah terkait konsep dan materi yang telah dibahas. 

4. Materi Pokok Fungsi di Tingkat SMA 

Fungsi merupakan salah satu materi matematika yang dibelajarkan di 

SMA pada tingkat 10. Berdasarkan pembahasan materi oleh Aksin dan Astuti 

(2019), Sukino (2018), dan Kemdikbud (2017) disajikan materi Fungsi 

sebagai berikut. 

a. Pengertian Fungsi 

Suatu f dikatakan sebagai fungsi/pemetaan himpunan A ke himpunan 

B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap elemen himpunan 

A dengan tepat satu elemen himpunan B. Rumus fungsi f yang memetakan 

suatu elemen x ∈ A ke suatu elemen y ∈ B, dapat ditulis: y =  f(x). Pada 

fungsi atau pemetaan terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yaitu 

domain, kodomain dan range. Domain disebut juga daerah asal merupakan  

himpunan tidak kosong dimana sebuah relasi didefinisikan. Kodomain 

dengan nama lain daerah kawan adalah himpunan tidak kosong dimana 

anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Range 

atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari kodomain yang anggotanya 

adalah pasangan anggota dari domain yang memenuhi relasi yang 

didefinisikan. Perhatikan ilustrasi diagram panah berikut. 

 

Berdasarkan diagram panah, f(x) merupakan rumus fungsi yang 

memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A disebut sebagai 

domain. Sementara itu himpunan B disebut sebagai kodomain. Sedangkan 

Anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A 

disebut sebagai range dari fungsi f(x).  
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b. Notasi Fungsi 

Rumus fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya f, g, atau h, 

dan seterusnya. Rumus fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum 

sebagai berikut : f : x → f(x). Misalkan, sebuah fungsi f(x) memetakan 

himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturan f : x→2x 

atau f(x) = 2x. Nilai x adalah anggota himpunan domain dan nilai f(x) 

adalah anggota himpunan range. 

c. Sifat-sifat Fungsi 

Fungsi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu fungsi Injektif, 

Surjektif, dan Bijektif. Pengelompokkan tersebut didasarkan pada sifatnya. 

Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat disimak pada penjelasan di bawah. 

1) Fungsi Injektif/Fungsi Into (Fungsi Satu-satu) 

Fungsi pertama yang dibahas adalah fungsi injektif atau sering 

disebut dengan fungsi into/fungsi satu-satu. Fungsi  f : A→B 

dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika setiap anggota kodomain 

yang  dipasangkan dengan anggota domain memiliki kurang dari atau 

sama dengan satu pasangan. Perhatikan gambar di bawah untuk 

melihat lebih detail mengenai perbedaannya. 

 

2) Fungsi Surjektif (Fungsi Onto) 

Fungsi Surjekti atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya 

boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada 

anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya 

dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih banyak 

dari anggota domain. Perhatikan gambar di bawah untuk menambah 

pemahan tentang sifat fungsi surjektif. 
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3) Fungsi Bijektif (Korespondensi Satu-satu) 

Fungsi Bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan 

surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain 

terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan 

surjektif belum pasti fungsi/pemetaan, namun kebalikan fungsi dari 

fungsi bijektif juga merupakan fungsi/pemetaan. Perhatikan gambar di 

bawah. 

 

Terlihat bahwa kebalikan dari fungsi f juga merupakan fungsi atau 

pemetaan 

d. Fungsi Linear 

1) Pengertian Fungsi Linear 

Fungsi linear adalah fungsi f(x) = ax + b, yang mana x merupakan 

variabel, a adalah koefisien dan b adalah konstanta. Grafik fungsi 

linear berbentuk garis lurus.  

2) Domain, Range dan Sketsa Grafik Fungsi Linear 

Setiap fungsi memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Secara harfiah nilai variabel terikat tergantung pada 

variabel bebas. Sebagai contoh dalam fungsi f(x) = 2x + 3, x adalah 

variabel bebas dan f(x) adalah variabel terikat. Nilai-nilai valid untuk 

variabel x yang diketahui disebut domain. Nilai-nilai valid untuk 
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variabel f(x) yang diketahui disebut range. Domain fungsi f(x) = 2x + 

3 adalah semua nilai x dimana x adalah elemen dari bilangan real. 

Penulisan domain dan range dengan notasi yang tepat sangat penting. 

Ada dua cara menuliskan notasi tersebut.  

a) Notasi pembentuk himpunan 

Untuk menuliskan himpunan dalam notasi pembentuk 

himpunan, format yang digunakan adalah {x |..., x ∈ R}. Bagian 

titik-titik diisi dengan pertidaksamaan. Untuk menyatakan 

himpunan antara 20 hingga 30 dengan 20 dan 30 merupakan 

anggota himpunan, menggunakan tanda ≤ sehingga dapat dituliskan 

20 ≤ x ≤ 30. Arti pertidaksamaan 20 ≤ x ≤ 30 tersebut berarti x bisa 

bernilai 20, 30, atau nilai antara 20 hingga 30. Jika nilai x tidak 

mengikutsertakan 30, tanda ≤ diganti dengan < sehingga bentuk 

pertidaksamaan menjadi 20 ≤ x < 30. 

b) Notasi Selang/Interval 

Notasi interval merupakan notasi dalam menuliskan anggota 

himpunan dengan menggunakan dua bilangan yang dituliskan 

dalam tanda kurung. Untuk interval 20 hingga 30 dengan 20 dan 30 

merupakan anggota himpunan, dituliskan [20, 30]. Jika 20 sebagai 

anggota himpunan, sementara 30 bukan anggota himpunan, maka 

tanda “]” diubah menjadi “)” sehingga [20, 30). Sementara itu, jika 

menuliskan anggota himpunan yang lebih dari 30, tanpa batas 

kanan maka dituliskan simbol tak terhingga di sebelah kanan. Tak 

terhingga bukanlah bilangan real, sehingga tak terhingga selalu 

diberi kurung lengkung “)” menjadi (30, ∞). Sebaliknya, kalau 

hendak menuliskan bilangan yang kurang dari atau sama dengan 

30, dituliskan simbol tak terhingga di sebelah kiri sebagai bilangan 

negatif yaitu (-∞, 30]. Penggunaan tanda kurung memiliki aturan 

sebagai berikut: 

(1) Gunakan kurung siku “[“ atau “]” (tergantung di sisi mana), 

jika bilangan itu termasuk anggota himpunan dalam interval. 
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(2) Gunakan kurung lengkung “(“ atau “)”, jika bilangan itu tidak 

termasuk anggota himpunan dalam interval. 

(3) Tak terhingga selalu menggunakan kurung lengkung 

“(“ atau “)”. Tak terhingga bermakna bahwa nilai tidak 

termasuk dalam bilangan real. Apabila tak terhingga terletak 

di sebelah kiri selalu dituliskan sebagai negatif. 

 

e. Fungsi Kuadrat 

1) Pengertian Fungsi Kuadrat 

Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum  f(x) = ax² + bx + c 

dimana a ≠ 0 dengan a, b, dan c merupakan bilangan konstan. Grafik 

fungsi kuadrat berbentuk kurva. Jika a > 0, kurva terbuka ke atas 

(artinya grafik fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrem minimum). Jika a 

< 0, kurva terbuka ke bawah (artinya grafik fungsi kuadrat memiliki 

nilai ekstrem maksimum). Titik puncak memiliki nama lain titik 

ekstrem/titik stasioner/titik balik adalah (xe, ye). Nilai xe =  dan 

nilai ye =  dengan D = b2 – 4ac. Selanjutnya xe disebut sebagai 

sumbu simetri dan ye disebut sebagai nilai ekstrem/nilai stasioner/nilai 

balik. Hubungan kurva dengan sumbu X ditunjukkan pada Tabel  2.1 

berikut.  

Tabel 2. 1 Hubungan Kurva dan Sumbu X 

Sketsa Kurva Keterangan Sketsa Kurva 

a > 0 

D > 0 

 
 

Kurva memotong 

sumbu X di dua titik 

a < 0 

D > 0 

 

a > 0 

D = 0 

Kurva memotong 

sumbu X di satu titik 

(menyinggung 

sumbu X) 

a < 0 

D = 0 
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Sketsa Kurva Keterangan Sketsa Kurva 

 
 

 

 

a > 0 

D < 0 

 

Kurva tidak 

memotong sumbu X 

a < 0 

D < 0 

 
2) Melukis Grafik Fungsi Kuadrat 

Dalam melukis grafik fungsi kuadrat perlu memperhatikan 

langkah-langkah berikut ini: 

a) Menentukan titik potong kurva dengan sumbu X, artinya f(x) = 0. 

b) Menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y, artinya x = 0. 

c) Menentukan sumbu simetri dengan rumus xe =  

d) Menentukan titik puncak dengan koordinat titik puncak (xe, ye) = 

( , ) dengan D = b2 – 4ac 

f. Fungsi Rasional 

Fungsi rasional adalah fungsi yang memiliki bentuk
( )

f(x)
( )

p x

d x
  dengan 

p(x) dan d(x) merupakan polinomial dan d(x) ≠ 0. Domain dari f(x) adalah 

semua bilangan real, kecuali pembuat nol dari d(x). Pada grafik fungsi 

rasional terdapat suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung 

dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol di jauh tak 

terhingga. Garis tersebut disebut dengan asimtot. Asimtot juga bisa 

diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva 

lengkung di titik jauh tak terhingga. Fungsi yang memiliki asimtot adalah 

fungsi rasional pecahan. Fungsi rasional pecahan memiliki berbagai 

bentuk, sebagai contoh pembilang dan penyebut adalah fungsi linear, atau 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



31 

 

 

 

pembilang dan penyebut adalah fungsi kuadrat. Namun ada juga fungsi  

berbeda antara pembilang dan penyebut yaitu pembilang adalah fungsi 

linear dan penyebut fungsi kuadrat atau sebaliknya. 

Terdapat empat macam asimtot, yaitu asimtot datar, asimtot tegak, 

asimtot miring dan asimtot kurva. Asimtot datar adalah garis yang sejajar 

dengan sumbu X atau berhimpit dengan sumbu X. Asimtot tegak adalah 

garis yang sejajar dengan sumbu Y atau berhimpit dengan sumbu Y. 

Asimtot miring adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan 

dengan sumbu Y. Asimtot kurva adalah asimtot yang tidak berupa garis 

lurus melainkan sebuah kurva (garis lengkung). 

Cara menentukan asimtot tegak sebagai berikut: 

1) Faktorkan penyebut dan pembilang (jika memungkinkan) 

2) Eleminasi faktor yang sama antara penyebut dan pembilang. 

3) Bagian penyebut yang dieleminasi merupakan penyebab hole, 

sedangkan penyebut yang tersisa merupakan asimtot tegak. 

Cara menentukan asimtot datar, asimtot miring dan asimtot kurva. 

Misalkan diketahui fungsi rasional: 

n n 1 n 1

m m 1 m 2

ax bx cx ... k
f(x)

px qx rx ... z

 

 

   


   
 

Maka: 

1) Jika n < m maka f(x) memiliki asimtot datar yaitu y = 0. 

2) Jika n = m maka f(x) memiliki asimtot datar yaitu 
a

y
p

. 

3) Jika n > m maka f(x) memiliki asimtot miring atau asimtot kurva. 

Penentuan domain dan range fungsi rasional sangat dipengaruhi oleh 

jenis persamaan fungsi. 

1) Jika persamaan fungsi tersebut adalah pecahan, buatlah penyebutnya 

menjadi sama dengan nol. 

2) Jika persamaan fungsi adalah fungsi akar, buatlah variabel-variabel 

dalam akarnya menjadi lebih besar atau sama dengan nol.  
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5. Kemampuan Koneksi Matematis 

Berdasarkan teori Jerome Bruner (dalam Siagian, 2016: 62) setiap 

konsep dalam  matematika berkaitan dengan konsep yang lain. Begitu pula 

dengan yang lainnya, misalnya dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara 

topik dengan topik, ataupun antara cabang matematika dengan cabang 

matematika lain. Oleh karena itu agar siswa lebih berhasil dalam belajar 

matematika, maka harus banyak diberikan kesempatan untuk melihat 

keterkaitan-keterkaitan itu bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi 

rumus-rumus yang digunakan. Materi yang satu dapat menjadi prasyarat bagi 

materi atau konsep yang lain sehingga guru perlu menjelaskan bagaimana 

keterkaitan materi yang sedang dijelaskan dengan objek atau rumus lain. 

Melalui cara ini siswa akan mengetahui betapa penting konsep yang sedang 

dipelajari dan memahami bagaimana kedudukan rumus atau ide yang sedang 

dipelajari. 

Sejalan dengan teori konektivitas yang dikemukakan Bruner, salah satu 

daya matematis yang dikemukakan NCTM adalah koneksi matematika 

(mathematical connection). Koneksi matematis memberikan gambaran 

tentang bagaimana sifat matematika itu sendiri. Matematika terdiri dari 

beberapa cabang dan tiap cabang berdiri sendiri namun merupakan suatu 

keseluruhan yang padu. Koneksi matematis akan membantu siswa dalam 

membentuk persepsi dengan cara melihat matematika sebagai ilmu yang 

berkaitan dengan kehidupan karena topik-topik matematika banyak memiliki 

keterkaitan dan relevansi dengan bidang lain maupun dengan kehidupan 

nyata. 

Koneksi matematis adalah pengaitan matematika dengan pelajaran lain 

atau topik lain. Menurut NCTM, ada dua tipe umum koneksi matematis, yaitu 

modeling connections dan mathematical connections. Modeling connections 

merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dunia nyata atau 

dalam disiplin  ilmu lain dengan representasi matematika. Sedangkan 

mathematical connections adalah hubungan antara dua representasi yang 

ekuivalen, dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. 
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Dari pengertian tersebut, koneksi matematika dapat diindikasikan dalam tiga 

aspek yaitu: koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu 

lain, dan koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan 

sehari-hari. Koneksi dapat diartikan sebagai keterkaitan, oleh karena itu 

koneksi matematis dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep 

matematika secara internal yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri 

ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain 

baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak 

diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu. Sumarno 

(dalam Harahap, 2015) mengemukakan indikator dari kemampuan koneksi 

matematis sebagai berikut: 

a. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 

b. Memahami hubungan di antara topik matematika. 

c. Menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-

hari. 

d. Memahami representasi ekuivalen suatu konsep. 

e. Mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi 

yang ekuivalen. 

f. Menerapkan hubungan antartopik matematika, dan antara topik 

matematika dengan topik di luar matematika. 

Sedangkan menurut Muin (2014: 23), indikator dari kemampuan koneksi 

matematis sebagai berikut: 

a. Menemukan hubungan berbagai representasi dari konsep. 

b. Menerapkan matematika di bidang lain. 

c. Menerapkan matematika di kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penjabaran para ahli maka indikator kemampuan koneksi 

matematis dalam penelitian pengembangan modul ini sebagai berikut: 

a. Menemukan hubungan berbagai representasi dari konsep dan prosedur 

1) Memahami representasi ekuivalen suatu konsep 
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2) Mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam 

representasi yang ekuivalen 

3) Memahami dan menerapkan hubungan antara topik matematika 

b. Menerapkan matematika di bidang lain. 

Menerapkan antara topik matematika dengan topik di luar matematika atau 

bidang studi lain. 

c. Menerapkan matematika di kehidupan sehari-hari. 

Menerapkan topik, konsep dan prosedur matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan penjabaran modul, CTL dan kemampuan koneksi matematis, 

dibuat hubungan ketiga hal tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan modul 

matematika pada materi Fungsi yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut.  

Tabel 2. 2 Keterkaitan CTL, Kemampuan Koneksi Matematis dan Modul 

Sintaks CTL 
Aktivitas Peserta 

Didik 

Kegiatan 

pada Modul 

Matematika 

Indikator 

kemampuan 

Koneksi 

Matematis 

Konstruktivisme Peserta didik 

melakukan 

penelusuran referesi 

terkait masalah yang 

disajikan sebelumnya    

Mari Membaca 

 

Menerapkan 

matematika di 

bidang lain 

 

Menerapkan 

matematika di 

kehidupan sehari-

hari 

Inquiry Peserta didik 

mengamati dan 

menganalisis 

penyelesaian 

permasalahan terkait 

materi 

Solusi 

Alternatif  

 

Mari 

Menyimak 

Menemukan 

hubungan berbagai 

representasi dari 

konsep dan 

prosedur 

 

Questioning Peserta didik 

melengkapi jawaban 

suatu pertanyaan 

mengenai materi yang 

telah dibaca 

Mari 

Melengkapi 

 

Menemukan 

hubungan berbagai 

representasidari 

konsep dan 

prosedur 

 

Learning 

Community 

Peserta didik 

membentuk kelompok 

diskusi, membahas 

Mari 

Berdiskusi 

Menemukan 

hubungan berbagai 

representasidari 
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Sintaks CTL 
Aktivitas Peserta 

Didik 

Kegiatan 

pada Modul 

Matematika 

Indikator 

kemampuan 

Koneksi 

Matematis 

tidak lanjut yang 

dilakukan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

konsep dan 

prosedur 

 

Menerapkan 

matematika di 

bidang lain 

 

Menerapkan 

matematika di 

kehidupan sehari-

hari 

Modelling Peserta didik mengenal 

konsep materi melalui 

permasalahan sehari-

hari  

 

Melihat 

Peristiwa 

Menerapkan 

matematika di 

bidang lain 

 

Menerapkan 

matematika di 

kehidupan sehari-

hari 

Reflection Peserta didik 

mengukur kemampuan 

diri terkait materi yang 

telah dipelajari. 

Mari 

Mencermati 

Menemukan 

hubungan berbagai 

representasi dari 

konsep dan 

prosedur 

 

Authentic 

Assesment 

Peserta didik 

mengerjakan latihan 

soal secara mandiri 

Saatnya 

Berlatih 

 

Uji 

Kemampuan 

Diri 

Menemukan 

hubungan berbagai 

representasidari 

konsep dan 

prosedur 

 

Menerapkan 

matematika di 

bidang lain 

 

Menerapkan 

matematika di 

kehidupan sehari-

hari 
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6. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan 

kesamaan unsur penelitian terdahulu yang cenderung berkaitan dan meninjau 

unsur-unsur tersebut sebagai bahan pertimbangan hasil penelitian. Beberapa 

kajian penelitian yang relevan disajikan  sbagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan Nopriyanti (2015: 1018) membahas tentang 

pengembangan soal matematika yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan soal matematika yang dihasilkan sebanyak 20 soal 

dikategorikan valid dan praktis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Valid secara kualitatif tergambar dari hasil penilaian validator, dimana 

hampir semua validator menyatakan baik berdasarkan konten (sesuai dengan 

indikator kemampuan koneksi  matematis), konstruk (mengukur kemampuan 

koneksi matematis, kaya dengan konsep, sesuai dengan level siswa kelas X 

SMA), dan bahasa (sesuai dengan PEUB, soal tidak berbelit-belit, soal tidak 

mengandung penafsiran ganda, batasan pertanyaan dan jawaban jelas). 

Adapun valid secara kuantitatif tergambar berdasarkan analisis butir soal 

(validasi butir soal), sedangkan praktis tergambar dari hasil uji coba, dimana 

semua siswa dapat menggunakan perangkat soal dengan baik. Selanjutnya 

penelitian Ramdani (2012) mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan 

dalam mengembangkan instrumen dan bahan ajar untuk  meningkatkan 

kemampuan komunikasi, penalaran, dan koneksi matematis dalam konsep 

integral adalah: 1) menganalisis secara teoritis instrumen, rubrik, dan bahan 

ajar, 2) menganalisis secara teoritis tentang komunikasi, penalaran, dan 

koneksi matematis, 3) menganalisis secara empiris identifikasi permasalahan 

lapangan berkenaan dengan bahan ajar, pembelajaran, dan instrumen dalam 

mengevaluasi, 4) mengembangkan prototipe instrumen, rubrik, dan bahan 

ajar 5) analisis teoritik instrumen, rubrik dan bahan ajar, 6) pendekatan 

konseptual yang telah disusun kemudian divalidasi oleh pakar sesuai dengan 

keahliannya agar pendekatan konseptual tersebut mempunyai dasar teori yang 

ajeg dan sesuai dengan kaidah ilmiah, 7) penyempurnaan pendekatan 
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instrumen, 8) uji coba terbatas instrumen dan rubrik, 9) penyempurnaan 

instrumen dan rubrik. Penelitian yang dilakukan Nopriyanti (2012) dan 

Ramdani (2012) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu menumbuhkan kemampuan koneksi matematis siswa. Selain itu 

peneliti juga mengembangkan soal dan instrumen yang mendukung 

pengembangan modul sehingga dapat menumbuhkan kemampuan koneksi 

matematis. Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pengembangan soal dan instrumen menggunakan pendekatan CTL. 

Hasil penelitian Dewi dan Primayana (2019) memiliki kesamaan dengan 

Sufianto (2019) yaitu penerapan CTL dapat meningkatkan kemampuan 

memahami konsep siswa. Hal tersebut memberikan gambaran bagi peneliti 

untuk mengaplikasikan CTL kedalam modul dengan harapan banyaknya 

kesalahan siswa dalam memahami konsep domain dan range fungsi  dapat 

teratasi. 

Beberapa penelitian sejenis  membahas tentang pengaruh pembelajaran 

CTL terhadap kemampuan koneksi matematis siswa SMA dilakukan oleh 

Rusmini dan Surya (2017); Yanti, Fauziah dan Friansyah (2017); Maryati dan 

Qadriah (2018); dan Nursamsi, Nufus dan Kurniati (2020). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis   

siswa antara siswa yang belajar menggunakan model CTL dengan siswa  

yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil yang sama juga 

diungkapkan oleh Hendriana, Slamet dan Sumarmo (2014) bahwa CTL 

dengan Mathematical Manipulative dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis dan Self-Confidence siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

peneliti mendapatkan gambaran terkait model pembelajaran CTL yang 

berperan secara positif meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Sehingga peneliti mengaplikasikan pendekatan CTL pada modul yang akan 

dikembangkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal dan Soeprajitno (2020) membahas 

tentang pengembangan media cetak untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X. Hasil penelitian menyatakan bahwa kelas yang menggunakan media 
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cetak  dalam pembelajaran memperoleh  hasil belajar siswa meningkat secara 

signifikan. Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Ramadianto dan 

Sumarno (2020) serta Wanti dan Kristanto (2020) mengenai kelayakan media 

modul cetak mata pelajaran matematika. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

media modul cetak layak digunakan dalam pembelajaran. Mengacu pada 

penelitian-penelitian tersebut, meskipun perubahan jaman menuju era 

digilitalisasi selalu digalakkan, pengembangan bahan ajar cetak dinilai masih 

diperlukan sebagai media dan sumber belajar siswa. Oleh karena itu, pada 

penelitian kali ini, peneliti mengembangkan modul matematika dengan media 

cetak. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

mengembangkan modul untuk meningkatkan kemampuan koneksi siswa 

sesuai dengan tuntutan kompetensi siwa abad 21 menurut NCTM.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika cenderung pada aktivitas yang mengembangkan 

penalaran dalam menghubungkan ide-ide dan proses hasil pemikiran  manusia. 

Dalam mempelajari matematika tidak terlepas dari penggunaan sumber belajar 

yang tepat agar kemampuan siswa yang dikembangkan sesuai tujuan yang hendak 

dicapai. Salah satu sumber belajar siswa yang dapat digunakan siswa sebagai 

sarana belajar mandiri adalah modul. Menurut Mulyasa (2017: 43), modul 

merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar 

yang direncanakan serta dirancang secara sistematis untuk membantu siswa 

mencapai tujuan belajar. Pembelajaran mandiri yang dimaksud adalah serangkaian 

proses untuk membimbing siswa melakukan kegiatan belajar baik secara mandiri 

atau kelompok tanpa harus selalu didampingi guru. Siswa hendaknya dibiasakan 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontekstual guna membentuk 

kemampuan dasar matematika sebagai bekal untuk menghadapi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada abad 21. Oleh karena itu guru sebagai fasilitator 

dalam belajar perlu menerapkan pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 
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yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah CTL. 

Menurut Abdurrahman (2018: 13) CTL merupakan konsep belajar yang 

membantu guru dalam proses pembelajaran dalam mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan keadaan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik 

untuk menerapkan materi dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Hendriana, Slamet dan Sumarmo (2014) menunjukkan bahwa CTL dengan 

Mathematical Manipulative dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

dan Self-Confidence siswa.  

Berdasarkan teori Jerome Bruner (dalam Siagian, 2016: 62) setiap konsep 

dalam matematika berkaitan dengan konsep yang lain dan begitu pula sebaliknya. 

Misal antara dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, 

ataupun antara cabang matematika dengan cabang matematika lain. Oleh karena 

itu agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak 

diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu bukan saja dari 

segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Kemampuan dalam 

mengaitkan konsep dan topik matematika disebut kemampuan koneksi matematis. 

Hasil penelitian Ayunani, Mardiyana dan Indriati (2020) menunjukkan bahwa 

kemampuan koneksi matematis siswa kelas X SMA di Boyolali masih tergolong 

rendah yang ditandai dengan siswa belum mampu memodelkan permasalahan 

kontekstual dengan benar, siswa belum mampu menerapkan konsep dan prosedur 

yang pernah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dan siswa juga 

kesulitan mengembangkan ide-ide matematis. Sementara itu kemampuan koneksi 

matematis merupakan salah satu dari lima standar kemampuan dasar matematika 

menurut NCTM yang harus dikuasai siswa untuk menghadapi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada abad 21. 

Bercermin dari hasil ujian nasional tahun 2019, tingkat pemahaman siswa 

SMA di kabupaten boyolali pada sub pokok materi Aljabar yaitu menentukan 

domain suatu fungsi masih rendah, begitu juga dengan siswa di SMA 

Muhammadiyah 4 Andong. Hasil penilaian akhir semester genap tahun 2018/2019 

menunjukkan siswa SMA Muhammadiah 4 Andong mengalami kesulitan dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



40 

 

 

 

menyatakan domain dan range fungsi. Padahal Fungsi merupakan konsep dasar 

dalam aljabar dan sangat penting dipahami siswa sebagai modal memahami 

materi matematika selanjutnya. Namun masih banyak siswa mengalami kesalahan 

konsep, kesalahan prinsip dan kesalahan perhitungan. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Kurniasih (2021: 143) yang 

menyebutkan bahwa mahasiswa calon guru matematika di salah satu universitas 

Jakarta tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang domain dan range fungsi 

sehingga mahasiswa kesulitan dalam mengekspresikan domain dan range fungsi 

secara benar dan konsisten. Oleh karena itu sumber belajar terkait materi Fungsi 

perlu dikembangkan agar siswa memiliki pemahaman yang benar, kuat dan 

konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan pengembangan modul pada 

materi Fungsi sangat diperlukan. Pengembangan modul juga perlu memperhatikan 

unsur-unsur yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Selain itu 

penerapan pendekatan CTL pada modul dapat membantu mengarahkan peserta 

didik untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan keadaan dunia nyata 

sehingga membantu mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Secara garis besar alur kerangka berpikir penelitian pengembangan ini disajikan 

pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Bagan Alur Kerangka Berpikir 

Pendekatan CTL 
Indikator kemampuan 

koneksi matematis 

Siswa: 

Kemampuan koneksi matematis meningkat 

Pembelajaran Matematika  
Kendala: 

- Sumber belajar belum menumbuhkan 

kemampuan koneksi matematis siswa 
- Guru menggunakan metode konvensional 

yang tidak mendukung pengembangan 

kemampuan koneksi matematis 

Sub Pokok Bahasan Fungsi 

Kendala:  

- Materi belum dibahas 
secara maksimal 

- Siswa belum memiliki 

pemahaman yang benar, 

kuat dan konsisten 

Solusi 

Modul 

Hasil yang diharapkan 

Siswa : 

Kemampuan koneksi matematis rendah 

Melakukan 
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