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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Pendekatan Konstruktivisme 

a. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme 

Konstruktivis berarti bersifat membangun. Belajar dalam 

pandangan konstruktivisme adalah “mengkonstruksi” pengetahuan atau 

dengan kata lain “membangun” pengetahuan. Artinya pengetahuan 

dibangun dari proses pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur 

kognitif yang sudah ada dan dilakukannya penyesuaian struktur kognitif 

dengan informasi baru yang didapatkan. 1 Dengan demikian, 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan dengan begitu saja dari otak 

individu ke individu lain, melainkan setiap individu harus membangun 

pengetahuan di dalam otaknya masing-masing. 

Menurut Bidell dan Fischer dalam Wardoyo “Constructivism 

characterizes the acquisition of knowledge as a product of the 

individual’s creative self-organizing activity in particular environments”. 

Artinya bahwa konstruktivisme memiliki karakteristik adanya perolehan 

pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi sendiri oleh 

individu dalam lingkungan tertentu.2

                                                           
1 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 141 
2 Sigit M Wardoyo, Pembelajaran Konstruktivisme, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 57 
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Perolehan pengetahuan ini tentunya merupakan hasil dari penyelidikan 

yang dilakukan oleh individu yang akan mendorong kemandirian dan 

inisiatif belajar pada individu. 

Menurut Richardson constructivism as the position that 

“individuals create their own understandings, based upon the interaction 

of what they already know and believe, and the phenomena or ideas with 

which they come in contact” menurutnya konstruktivisme merupakan 

sebuah keadaan dimana individu menciptakan pemahaman mereka 

sendiri berdasarkan pada apa yang mereka ketahui dan percayai, serta ide 

dan fenomena dimana mereka berhubungan.3 Keadaan ini memandang 

individu sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini 

akan mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada 

individu. 

Menurut Zakaria, konstruktivisme merujuk kepada suatu proses 

murid membina pengetahuan mereka dengan menguji ide dan pendekatan 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, mengaplikasikannya 

pada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh 

dengan binaan intelektual yang ada.4 Ini bermakna bahwa suatu 

pengetahuan yang dipunyai oleh seorang individu adalah hasil dari 

aktivitas yang dilakukan individu tersebut, bukan suatu pengajaran yang 

diterima secara pasif dari luar. 

                                                           
3 Ibid., hlm. 58 
4 Effandi Zakaria dkk, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala Lumpur: 

Utusan Publicators and Distributors, 2007), hlm. 97 
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Menurut Ansari, teori belajar konstruktivisme berkenaan dengan 

bagaimana anak memperoleh pengetahuan dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.5 Artinya, siswa harus aktif secara mental membangun 

struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang 

dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol 

kecil yang siap  diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan 

kehendak guru. Sehingga, tujuan pembelajaran konstruktivistik ini 

ditentukan pada bagaimana belajar, yaitu menciptakan pemahaman baru 

yang menuntut aktivitas kreatif produktif dalam konteks nyata yang 

mendorong siswa untuk berpikir dan berpikir ulang lalu 

mendemonstrasikan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut 

dapat disimpulkan konstruktivisme adalah sebuah keadaan dimana 

individu memperoleh pengetahuan sebagai produk dari kegiatan 

organisasi sendiri berdasarkan pada apa yang mereka ketahui dan 

percayai, serta ide dan fenomena dimana mereka berhubungan dalam 

lingkungan tertentu. 

Pendekatan (approach) adalah seperangkat asumsi yang secara 

teoretis bisa dipertanggungjawabkan mengenai hakikat bahasa, hakikat 

pembelajaran, dan hakikat pembelajaran yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pedagogis. Jadi, dapat disimpulkan pendekatan konstruktivisme 

adalah seperangkat asumsi yang secara teoritis bisa 

                                                           
5 Bansu Ansari, Komunikasi Matematik Strategi Berfikir dan Manajemen Belajar, (Banda 

Aceh: Pena, 2016), hlm. 65 
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dipertanggungjawabkan mengenai hakikat pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pedagogis yaitu keadaan dimana individu memperoleh 

pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi sendiri berdasarkan 

pada apa yang mereka ketahui dan percayai, serta ide dan fenomena 

dimana mereka berhubungan dalam lingkungan tertentu. 

Beberapa alasan digunakannya pembelajaran berpandangan 

konstruktivisme di antaranya adalah sebagai berikut: 6 

1) Adanya pandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang aktif, 

dinamik, dan generatif. 

2) Berbasis pandangan ini diharapkan siswa tidak menghapal 

pengetahuan baru, tetapi mereka menghubungkan informasi baru 

dengan pengetahuan sebelumnya sehingga membentuk pengetahuan 

baru yang bermakna. 

b. Prinsip Dasar Konstruktivisme 

Lima Prinsip-prinsip dasar pandangan konstruktivis adalah 

sebagai berikut: 7 

1) Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 

2) Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah 

pertanyaan. 

3) Mencari dan menilai pendapat siswa. 

4) Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. 

5) Menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran. 

                                                           
6 Utari Sumarmo, Berpikir dan Disposisi Matematik Serta Pembelajarannya, (Bandung: 

tidak diterbitkan, 2013), hlm. 44 
7  Yatim Riyanto, Op. Cit., hlm. 147 
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c. Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa karakter yang 

dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Karakteristik pendekatan 

konstruktivisme menurut Hanafiah dan Suhana dalam Wardoyo adalah 

sebagai berikut: 8 

1) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

2) Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru 

dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. 

3) Pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai sebagai 

tradisi dalam proses pembelajaran. 

4) Dalam proses pembelajaran peserta didik didorong untuk 

menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara 

terintegrasi. 

5) Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong 

peserta didik dalam proses pencarian yang alami 

6) Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif 

di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan. 

7) Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual yaitu peserta didik 

dihadapkan kedalam pengalaman nyata. 

Pendapat lain terkait karakteristik konstruktivisme yang 

dinyatakan oleh Winataputra meliputi: 9 

1) Mengembangkan strategi alternative untuk memperoleh dan 

menganalisis informasi. 

2) Dimungkinkannya perspektif jamak dalam proses belajar. 

3) Peran utama siswa dalam proses belajar. 

4) Penggunaan scaffolding dalam pembelajaran 

5) Pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator dan mentor. 

6) Kegiatan dan evaluasi belajar yang otentik.  

                                                           
8 Sigit M Wardoyo, Op. Cit., hlm. 38 
9 Sigit M Wardoyo, Loc. Cit. 
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Dari beberapa karakteristik pendekatan konstruktivisme yang 

telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme 

memiliki karakteristik dalam proses pembelajaran adalah berpusat pada 

siswa, adanya masalah, proses menemukan, interaksi sosial, dan 

pengetahuan atau pemahaman baru. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme memiliki berbagai kelebihan, yaitu:10 

1) Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme siswa akan aktif 

dalam pembelajaran. 

2) Menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih 

bermakna bagi siswa. 

3) Siswa membangun sendiri pengetahuannya maka siswa tidak mudah 

lupa dengan pengetahuannya. 

4) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan 

belajar. 

5) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena setiap jawaban 

siswa ada penilaiannya. 

6) Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

Dengan adanya kelebihan pada pendekatan konstruktivisme ini 

maka siswa di harapkan dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai 

cara, jadi peserta didik akan terlatih untuk dapat menerapkannya dengan 

                                                           
10 Yatim Riyanto, Op. Cit., hlm. 155 



19 
 

 
 

situasi yang berbeda atau baru. Selain memiliki kelebihan pendekatan 

konstruktivisme juga memiliki kekurangan. Namun kekurangan ini dapat 

kita atasi seperti: 11 

1) Siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. 

2) Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. 

3) Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar dalam menanti 

temannya yang belum selesai. 

4) Siswa memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar 

mengajar yang baru.  

Dari uraian tadi dapat disimpulkan kelemahan pendekatan 

konstruktivisme dapat ditolerir, maka guru hendaknya dapat 

membimbing siswa agar dapat menemukan jawabannya, kemudian guru 

menambah waktu belajar bagi siswa yang lemah dalam proses 

pembelajaran, serta memberikan nasehat agar menghargai teman dalam 

belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

e. Langkah-langkah Pendekatan Konstruktivisme 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme, yaitu sebagai berikut:12 

1) Pemanasan (Apersepsi), meliputi: 

a) Pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami 

siswa, 

                                                           
11 Ibid., hlm. 156 
12 Supraptini, Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pendekatan 

Konstruktivisme pada Siswa Kelas V Semester II SDN 3 Notorejo Kecamatan Gondang 

Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2012/2013, (Jurnal Pendidikan Profesional, Vol. 4, No. 

1, 2015), hlm. 54 
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b) Motivasi siswa dengan bahan ajar yang menarik dan berguna 

bagi siswa, dan 

c) Siswa didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru. 

2) Eksplorasi, meliputi: 

a) Materi/ keterampilan baru diperkenalkan, 

b) Kaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada pada siswa, 

dan 

c) Mencari metodologi yang paling tepat dalam meningkatkan 

penerimaan siswa akan materi baru. 

3) Konsolidasi Pembelajaran, meliputi: 

a) Libatkan siswa secara aktif dalam menafsirkan dan memahami 

materi ajaran baru, 

b) Libatkan siswa secara aktif dalam problem solving, 

c) Letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara 

materi ajar yang baru dengan berbagai aspek kegiatan/kehidupan 

di dalam lingkungan, dan 

d) Cari metodologi yang paling tepat sehingga materi ajar dapat 

terproses menjadi bagian dari pengetahuan siswa. 

4) Pembentukan Sikap dan Perilaku, meliputi: 

a) Siswa didorong untuk menerapkan konsep/pengertian yang 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, 

b) Siswa membangun sikap dan perilaku baru dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari, dan 
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c) Cari metodologi yang paling tepat agar terjadi perubahan pada 

sikap dan perilaku siswa. 

5) Penilaian Formatif, meliputi: 

a) Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran siswa, 

b) Gunakan hasil penilaian tersebut untuk melihat kelemahan atau 

kekurangan siswa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, 

dan 

c) Cari metodologi yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Berikut ini bagan langkah-langkah belajar mengajar 

konstruktivisme:13 

 

(Diadaptasi dari Supraptini) 

 

Gambar II.1 

  Bagan Langkah-Langkah Belajar Mengajar Konstruktivisme 

 

                                                           
13 Ibid.,hlm. 53 
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Pembelajaran konstruktivisme mempengaruhi cara guru mengajar 

siswa dan bagaimana siswa berpikir dalam mendapatkan pengetahuan. 

Jadi, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk mengintegrasikan dan 

menggabungkan informasi dari sumber-sumber berbeda, menciptakan 

kategori yang baru, serta kerangka dan model-model yang baru. Dalam 

hal ini peranan guru berubah dari sebagai pelayanan pengetahuan yang 

harus ditransfer kepada siswa menjadi fasilitator belajar. 

2. Pemahaman Konsep Matematis 

Tujuan pendidikan instruksional yang operasional, harus 

diklasifikasikan dalam bentuk yang lebih terinci. Klasifikasi tujuan yang 

dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom dan kawan-kawan, yang dikenal 

dengan Taksonomi Bloom, lebih banyak dipergunakan. 

Bloom dan kawan-kawan membagi tujuan pendidikan ke dalam tiga 

daerah (domain), yaitu : 14 

a. Daerah Kognitif (cognitive domain) 

Daerah kognitif mencakup tujuan-tujuan yang berkenaan dengan 

kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan, pengetahuan, 

perkembangan kemampuan dan keterampilan intelektual (akal). 

b. Daerah Afektif (affective domain) 

Daerah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Daerah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, dan nilai.  

                                                           
14 Erman Suherman dkk, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Bandung: JICA, 2001), 

hlm. 22 
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c. Daerah Psikomotorik (psychomotoric domain). 

Daerah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Daerah psikomotorik berhubungan dengan 

aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya. 

Daerah kognitif terdiri dari enam tahap yang tersusun mulai dari 

kemampuan berpikir yang paling sederhana menuju pada kemampuan berpikir 

yang paling kompleks yang merupakan suatu kontinum. Keenam tahap berpikir 

tersebut seringkali disebut jenjang kognitif, digambarkan seperti diagram di 

bawah ini.15 

                   

      Gambar II.2 

  Diagram Jenjang Taksonomi Bloom 

 

Pemahaman konsep masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu tahap 

pemahaman (comprehension). Menurut Purwanto dalam Murizal, pemahaman 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti 

                                                           
15 Ibid., hlm. 23 
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atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.16 Tahap pemahaman 

sifatnya lebih kompleks daripada tahap pengetahuan. Untuk dapat mencapai 

tahap pemahaman terhadap suatu konsep matematika, siswa harus mempunyai 

pengetahuan terhadap konsep tersebut.17 

Menurut Zakaria pemahaman konsep merupakan pengetahuan yang 

mendasari struktur suatu perkara yang menjalin hubungan dan rangkaian ide 

yang menerangkan dan memberi makna pada prosedur yang dilakukan.18 

Pemahaman konsep mampu menggabungkan ide yang baru dengan ide yang 

sudah ada. 

Menurut Raja Sulaiman dalam Zakaria pemahaman konsep dalam 

matematika adalah ide atau pengetahuan sesuatu konsep matematika, 

perwakilan ide secara wujud atau simbol dan hubungan antara satu ide dengan 

ide matematika yang lain.19 Pemahaman konsep mengkonstruk makna dari 

materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh 

guru.  

Menurut Utari pemahaman konsep matematika adalah mengerti benar 

tentang konsep matematika, yaitu siswa dapat menerjemaahkan, menafsirkan, 

dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan 

pengetahuanya sendiri, bukan sekedar menghafal.20 

                                                           
16 Angga Murizal dkk, Pemahaman Konsep Matematis dan Model Pembelajaran, (Jurnal 

Pendidikan Matematika, Vol. 1, No.1, 2012), hlm. 19 
17 Erman Suherman dkk, Op. Cit., hlm. 29 
18 Effandi Zakaria dkk, Op. Cit., hlm. 82 
19 Ibid., hlm. 83 
20 Vivi Utari dkk, Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Melalui Pendekatan 

PMR dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas, (Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1, No.1, 

2012), hlm. 34 
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Pengetahuan konseptual ini mencakup : 

a. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, 

b. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, 

c. Pengetahuan tentang teori, model dan struktur. 

Kategori proses dalam pemahaman konsep ini adalah menafsirkan, 

mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan.21 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep matematika adalah kemampuan yang mengharapkan siswa mampu 

memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya yang 

mendasari struktur suatu perkara dan mampu menjalin hubungan antara satu 

ide dengan ide matematika yang lain serta menerangkan dan memberi makna 

pada prosedur yang dilakukan. 

Adapun indikator yang menunjukkan siswa telah memahami konsep 

antara lain adalah: 22 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya). 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 

                                                           
21 Lorin W Anderson dan David R Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengajaran, dan Asesmen, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 41 
22 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta: 

Depdiknas, 2006), hlm. 59 
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f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Pedoman untuk menilai pemahaman konsep matematis siswa dapat 

dilihat dalam rubrik penskoran pada tabel II.1 berikut:23 

TABEL II.1 

PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS 

Skor Pemahaman Soal Penyelesaian Soal Menjawab Soal 

0 Tidak ada usaha 

memahami soal  

Tidak ada usaha Tanpa menjawab atau 

jawaban salah yang 

diakibatkan prosedur 

penyelesaian tidak tepat 

1 Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah komputasi, tiada 

pernyataan, jawab 

pelabelan salah 

2 Salah interpretasi 

pada sebagian soal 

Sabagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian Benar 

3 Salah interpretasi 

pada sebagian kecil 

soal 

Prosedur 

substansial benar, 

tetapi masih 

terdapat kesalahan 

 

4 Interpretasi soal 

benar seluruhnya 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 2 

   (Diadaptasi dari Zein, Mas’ud dan Darto) 

 

                                                           
23 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012), hlm. 40 
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Sedangkan kriteria pemberian skor pemahaman konsep menurut Cai, 

Lane dan Jacabcsin disajikan dalam Tabel II.2 berikut:24 

TABEL II.2 

PEDOMAN PENSKORAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 

Skor Pemahaman 

 4 

Konsep terhadap soal matematika secara lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi matematika secara tepat; 

penggunaan algoritma secara lengkap dan benar 

 3 

Konsep terhadap soal matematika hampir lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi matematika hampir benar; 

penggunaan algoritma secara lengkap; perhitungan secara 

umum benar namun mengandung sedikit kesalahan 

 2 
Konsep terhadap soal matematika kurang lengkap; jawaban 

mengandung perhitungan yang salah 

 1 
Konsep terhadap soal matematika sangat terbatas; jawaban 

sebagian besar mengandung perhitungan yang salah 

 0 
Tidak menunjukkan pemahaman konsep dan prinsip terhadap 

soal matematika 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini 

pedoman skor pemahaman konsep yang digunakan adalah pedoman skor 

pemahaman konsep menurut Cai, Lane dan Jacabcsin. 

3. Hubungan antara Pendekatan Konstruktivisme dan Pemahaman Konsep 

Matematis 

 

Guru yang efektif adalah guru yang dapat  menstimulasi  siswa  untuk  

belajar matematika. Penelitian pendidikan menawarkan sekumpulan  bukti  

bahwa  siswa  belajar matematika secara baik, hanya apabila mereka 

mengkonstruksi pemahaman matematika mereka sendiri.  

                                                           
24 Gusni Satriawati, Pembelajaran dengan Pendekatan Open Ended untuk meningkatkan 

Pemahaman dan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMP, (Jurnal Matematika dan IPA, 

Vol. 1, No.1, 2006), hlm. 112-113 



28 
 

 
 

Konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Setiap orang 

membangun pengetahuannya sendiri untuk mentransfer konsep dari seorang 

guru kepada siswa, pemindahan itu harus diinterpretasikan, ditransformasikan, 

dan dikonstruksikan oleh siswa lewat pengalamannya.25 Dengan ini konsep 

pembelajaran akan tertanam pada masing-masing siswa. 

Teori pembelajaran konstruktivisme berasas kepada keterlibatan aktif 

pelajar dalam menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal tentang aktivitas 

pembelajaran yang relevan dan menarik.26 Hal ini mendorong siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru.27 Hal 

ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme dimulai dengan 

mendorong siswa agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru (apersepsi). 

Setelah itu materi/ keterampilan baru diperkenalkan (eksplorasi).  Dari sini 

siswa akan mampu menyatakan ulang sebuah konsep. Kemudian tahap 

selanjutnya siswa dilibatkan secara aktif dalam menafsirkan dan memahami 

materi ajaran baru serta problem solving (konsolidasi pembelajaran). Melalui 

tahap ini siswa akan mampu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), memberi contoh dan non-contoh dari 

konsep, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 

serta mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Tahap 

                                                           
25 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Loc.Cit. 
26 Effandi Zakaria dkk, Op. Cit., hlm. 100 
27 Erman Suherman dkk, Op. Cit., hlm. 74  
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selanjutnya siswa didorong untuk menerapkan konsep/pengertian yang 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari (pembentukan sikap dan perilaku). 

Tahap ini akan membuat siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis. 

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bagaimana langkah-langkah 

pembelajaran konstruktivisme memenuhi pencapaian indikator pemahaman 

konsep. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme dapat 

memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa. 

4. Bahan Ajar Modul 

Bahan ajar merupakan sumber pokok dalam pembelajaran. Bahan ajar 

bagi guru berfungsi untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa. Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak 

maupun non cetak. Bahan ajar cetak salah satunya ialah modul. 

a. Pengertian Modul 

Buku Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar (2004) yang 

diterbitkan oleh Diknas mengartikan modul sebagai sebuah buku yang 

ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru. Sementara, dalam pandangan lainnya, 

modul dimaknai sebagai seperangkat bahan ajar yang disajikan secara 

sistematis, sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa 

seorang fasilitator atau guru. Dengan demikian, sebuah modul harus 

dapat dijadikan bahan ajar sebagai pengganti fungsi pendidik. Jika 
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pendidik mempunyai fungsi menjelaskan sesuatu,maka modul harus 

mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima peserta 

didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ditemukan 

pengertian yang hampir serupa bahwa modul adalah kegiatan program 

belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan 

yang minimal dari guru atau dosen pembimbing, meliputi perencanaan 

tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat 

yang dibutuhkan dan alat untuk penilai, serta pengukuran keberhasilan 

peserta didik dalam penyelesaian pelajaran.28 

Dari beberapa pandangan tersebut dapat kita pahami bahwa 

modul pada dasarnya adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai 

tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri 

(mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. 

Kemudian, dengan modul, peserta didik juga dapat mengukur sendiri 

tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang dibahas pada setiap satu 

satuan modul. 

b. Fungsi Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar, modul memiliki fungsi 

sebagai berikut: 29 

1) Bahan ajar mandiri, 

                                                           
28 Andi Prastowo, Loc. Cit. 
29 Ibid., hlm. 107 
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2) Pengganti fungsi pendidik, 

3) Sebagai alat evaluasi, dan 

4) Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. 

c. Tujuan Pembuatan Modul 

Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul, antara lain: 30 

1) Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan pendidik (yang minimal). 

2) Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3) Melatih kejujuran peserta didik. 

4) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta 

didik. 

5) Agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan 

materi yang telah dipelajari. 

d. Kegunaan Modul 

Menurut Andriani, kegunaan modul dalam proses pembelajaran 

antara lain sebagai penyedia informasi dasar, karena dalam modul 

disajikan berbagai materi pokok yang masih bisa dikembangkan lebih 

lanjut, sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik, serta 

sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. 

Disamping itu, kegunaan lainnya adalah menjadi petunjuk mengajar yang 

                                                           
30 Ibid., hlm. 108 
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efektif bagi pendidik serta menjadi bahan untuk berlatih bagi peserta 

didik dalam melakukan penilaian sendiri (self assessment).31 

e. Karakterstik Modul  

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi 

belajar, pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan sebagai modul. Karakteristik tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 32 

1) Self Instruction 

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan 

karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri 

dan tidak tergantung pada pihak lain. 

Untuk memenuhi karakter self instruction, maka modul harus: 

a) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat 

menggambarkan pencapaian Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. 

b) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit 

kegiatan yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari 

secara tuntas; 

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi pembelajaran; 

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang 

memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik; 

                                                           
31 Ibid., hlm. 109 
32 Daryanto dan Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Jogjakarta: 

GAVA MEDIA, 2014), hlm. 186 
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e) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan 

suasana, tugas atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta 

didik; 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran; 

h) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta 

didik melakukan penilaian mandiri (self assessment); 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga 

peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi; 

j) Terdapat informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran dimaksud. 

2) Self Contained 

Modul dikatakan self contained bila seluruh materi 

pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. 

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar 

dikemas kedalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan 

pembagian atau pemisahan materi dari satu standar 

kompetensi/kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan 

memperhatikan keluasan standar kompetensi/kompetensi dasar yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. 
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3) Berdiri Sendiri (Stand Alone) 

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik 

modul yang tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. 

Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar 

yang lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada modul 

tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada 

bahan ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar 

tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. 

4) Adaptif 

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika 

modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel/luwes digunakan di 

berbagai perangkat keras (hardware). 

5) Bersahabat/Akrab (User Friendly) 

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau 

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan 

mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly. 
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f. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Penulisan modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 33 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis 

silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang 

dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah 

diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan 

dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP. Pada 

dasarnya tiap satu standar kompetensi dikembangkan menjadi satu 

modul dan satu modul terdiri dari 2-4 kegiatan pembelajaran. Perlu 

disampaikan bahwa yang dimaksud kompetensi disini adalah standar 

kompetensi dan kegiatan pembelajaran adalah kompetensi dasar. 

Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan 

menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan 

dalam satu satuan program tertentu. Satuan program tersebut dapat 

diartikan sebagai satu tahun pelajaran, satu semester, satu mata 

pelajaran atau lainnya. 

Analisis kebutuhan modul sebaiknya dilakukan oleh tim, 

dengan anggota terdiri atas mereka yang memiliki keahlian pada 

program yang dianalisis. Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

                                                           
33 Ibid., hlm. 16-24 
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a) Tetapkan satuan program yang akan dijadikan batas/lingkup 

kegiatan. Apakah merupakan program tiga tahun, program satu 

tahun, program semester atau lainnya. 

b) Periksa apakah sudah ada program atau rambu-rambu 

operasional untuk pelaksanaan program tersebut. Misal 

program tahunan, silabus, RPP, atau lainnya. Bila ada, pelajari 

program-program tersebut. 

c) Identifikasi dan analisis standar kompetensi yang akan 

dipelajari, sehingga diperoleh materi pembelajaran yang perlu 

dipelajari untuk menguasai standar kompetensi tersebut. 

d) Selanjutnya, susun dan organisasi satuan atau unit bahan 

belajar yang dapat mewadahi materi-materi tersebut. Satuan 

atau unit ajar ini diberi nama, dan dijadikan sebagai judul 

modul. 

e) Dari daftar satuan atau unit modul yang dibutuhkan tersebut, 

identifikasi mana yang sudah ada dan yang belum ada/tersedia 

di sekolah. 

f) Lakukan penyusunan modul berdasarkan prioritas 

kebutuhannya 

2) Peta Modul  

Setelah kebutuhan modul ditetapkan, langkah berikutnya 

adalah membuat peta modul. Peta modul adalah tata letak atau 

kedudukan modul pada satu satuan program yang digambarkan 
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dalam bentuk diagram. Pembuatan peta modul disusun mengacu 

kepada diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam 

Kurikulum. Setiap judul modul dianalisis keterkaitannya dengan 

judul modul yang lain dan diurutkan penyajiannya sesuai dengan 

urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

3) Desain Modul 

Desain penulisan modul yang dimaksud di sini adalah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh 

guru. Di dalam RPP telah memuat strategi pembelajaran dan media 

yang digunakan, garis besar materi pembelajaran dan metoda 

penilaian serta perangkatnya. Dengan demikian, RPP diacu sebagai 

desain dalam penyusunan/penulisan modul. Namun, apabila RPP 

belum ada, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun. 

b) Tetapkan tujuan akhir (performance objective), yaitu 

kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah selesai 

mempelajari suatu modul. 

c) Tetapkan tujuan antara (enable objective), yaitu kemampuan 

spesifik yang menunjang tujuan akhir. 

d) Tetapkan sistem (skema/ketentuan, metoda dan perangkat) 

evaluasi. 
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e) Tetapkan garis-garis besar atau outline substansi atau materi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen-

komponen: kompetensi (SK-KD), deskripsi singkat, estimasi 

waktu dan sumber pustaka. Bila RPP-nya sudah ada, maka 

dapat diacu untuk langkah ini.  

f) Materi/substansi yang ada dalam modul berupa konsep/prinsip-

prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan mendukung 

untuk pencapaian kompetensi dan harus dikuasai peserta didik. 

g) Tugas, soal, dan atau praktik/latihan yang harus dikerjakan atau 

diselesaikan oleh peserta didik. 

h) Evaluasi atau penilaian yang berfungsi untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menguasai modul 

i) Kunci jawaban dari soal, latihan dan atau tugas. 

4) Implementasi 

Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan 

sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, 

media dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten 

sesuai dengan skenario yang ditetapkan. 

5) Penilaian 

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi 
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yang ada dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan 

yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian hasil belajar 

dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau 

disiapkan pada saat penulisan modul. 

6) Evaluasi dan Validasi 

Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. 

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah 

implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai 

dengan desain pengembangannya. Untuk keperluan evaluasi dapat 

dikembangkan suatu instrumen evaluasi yang didasarkan pada 

karakteristik modul tersebut. Instrumen ditujukan baik untuk guru 

maupun peserta didik, karena keduanya terlibat langsung dalam 

proses implementasi suatu modul. Dengan demikian hasil evaluasi 

dapat objektif. 

Validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul 

dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul 

sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi 

target berlajar, maka modul dinyatakan valid (sahih). Validasi dapat 

dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli yang menguasai 

kompetensi yang dipelajari. Bila tidak ada, maka dilakukan oleh 

sejumlah guru yang mengajar pada bidang atau kompetensi tersebut. 

Validator memeriksa, apakah tujuan belajar, uraian materi, bentuk 
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kegiatan, tugas, latihan atau kegiatan lainnya yang ada diyakini dapat 

efektif untuk digunakan sebagai media menguasai kompetensi yang 

menjadi target belajar. Bila hasil validasi ternyata menyatakan bahwa 

modul tidak valid maka modul tersebut perlu diperbaiki sehingga 

menjadi valid. 

g. Format/Kerangka Modul 

Sebaiknya pengembangan modul menggunakan struktur atau 

kerangka sederhana dan paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

yang ada. Kerangka atau format modul tersusun sebagai berikut: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Ibid., hlm. 193 
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Halaman Sampul 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Peta Kedudukan Modul 

Glosarium 

I. PENDAHULUAN 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

B. Deskripsi 

C. Waktu 

D. Prasyarat 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

F. Tujuan Akhir 

G. Cek Penguasaan Standar Kompetensi 

II. PEMBELAJARAN 

A. Pembelajaran 1 

1. Tujuan 

2. Uraian materi 

3. Rangkuman 

4. Tugas 

5. Tes 

6. Lembar Kerja Praktik 

B. Pembelajaran 2 – n (dan seterusnya, mengikuti jumlah 

pembelajaran yang dirancang) 

1. Tujuan 

2. Uraian materi 

3. Rangkuman 

4. Tugas 

5. Tes 

6. Lembar Kerja Praktik 

III. EVALUASI 

A. Tes Kognitif 

B. Tes Psikomotor 

C. Penilaian Sikap 

Kunci Jawaban 

Daftar Pustaka 

(Diadaptasi dari Daryanto dan Dwicahyono, Aris) 

Gambar II.3 

Format Penulisan Modul 
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h. Kriteria Kualitas Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan sesuatu yang membawa pesan atau 

informasi dengan tujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran sebagai penunjang proses pembelajaran dalam menyajikan 

atau menyerap mata pelajaran.35 Bahan ajar bisa berbentuk buku teks, 

modul, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif 

dan lain-lain. Keberadaan LKS memberi pengaruh yang cukup besar 

dalam proses belajar mengajar, sehingga penyusunan LKS harus 

memenuhi berbagai persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi 

dan syarat teknik. Berikut adalah penjelasannya:36 

1) Syarat didaktik 

Syarat didaktik merupakan syarat yang mengatur tentang 

penggunaan LKS yang bersifat universal yang dapat digunakan 

dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang pandai. Syarat 

didaktik tersebut ialah: 

a) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa 

d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa 

                                                           
35 Endang Widjajanti, Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK, (Materi dalam Kegiatan Pengabdian 

pada Masyarakat), (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2008), hlm. 1   
36 Ibid., hlm. 2-5 
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e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi. 

2) Syarat konstruksi 

Syarat konstruksi merupakan syarat yang berhubungan 

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. Syarat konstruksi tersebut 

ialah: 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

anak. 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas 

maksudnya, yaitu : 

(1) Hindarkan kalimat kompleks. 

(2) Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, 

“kira-kira”. 

(3) Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

(4) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat 

negatif. 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak. Apalagi konsep yang hendak dituju 

merupakan sesuatu yang kompleks, dapat dipecah menjadi 

bagian-bagian yang lebih sederhana dulu. 
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d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan 

dianjurkan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari 

hasil pengolahan informasi, bukan mengambil dari 

perbendaharaan pengetahuan yang tak terbatas. 

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan 

keterbacaan siswa. 

f) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan 

pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS. 

Memberikan bingkai dimana anak harus menuliskan jawaban 

atau menggambar sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini 

dapat juga memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja 

siswa. 

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat 

yang panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. 

Namun kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengundang 

pertanyaan. 

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar 

lebih dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat 

pada sifat “formal” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap 

oleh anak. 

i) Dapat digunakan oleh anak-anak, baik yang lamban maupun 

yang cepat. 
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j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi. 

k) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

Misalnya, kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama 

anggota kelompok, tanggal dan sebagainya. 

3) Syarat teknis 

Syarat teknis merupakan syarat yang menekankan pada 

penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar dan penampilan dalam 

LKS. Berikut adalah penjelasannya: 

a) Tulisan 

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin 

atau romawi. 

(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan 

huruf biasa yang diberi garis bawah. 

(3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata 

dalam satu baris. 

(4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah 

dengan jawaban siswa. 

(5) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan 

besarnya gambar serasi. 
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b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif 

kepada pengguna LKS. 

c) Penampilan 

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak pertama-tama 

akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 

Pada penelitian ini, bahan ajar yang akan peneliti kembangkan 

yaitu modul. Modul dan LKS merupakan dua jenis bahan ajar yang 

memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, peneliti akan mengadopsi 

syarat-syarat penyusunan LKS tersebut pada modul yang akan peneliti 

kembangkan, yakni Modul Berbasis Pendekatan Konstruktivisme untuk 

Memfasilitasi Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMA. Sehingga, 

syarat penyusunan modul ditambah dengan syarat pendekatan 

konstruktivisme, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan langkah-

langkah pendekatan konstruktivisme. 

5. Modul Berbasis Pendekatan Konstruktivisme 

Modul berbasis pendekatan konstruktivisme yaitu salah satu bahan ajar 

yang menyediakan kegiatan belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme mendorong 

siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan.37 Jawaban siswa atas permasalahan di dalam modul, tidak 

                                                           
37 Erman Suherman dkk, Op. Cit., hlm. 71 
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sepenuhnya dijawab benar atau tidak benar oleh guru, namun guru mendorong 

siswa untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang dan saling tukar 

menukar ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat diterima akal. 

Modul berbasis pendekatan konstruktivisme dapat memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa, karena pendekatan konstruktivisme tidak 

mengharuskan siswa untuk menghafal fakta-fakta, tetapi mendorong siswa 

untuk mengkontruksi pengetahuan yang dimilikinya sehingga para siswa 

diberdayakan oleh pengetahuan yang ada di dalam diri mereka untuk 

menemukan konsep-konsep matematika.38 Hal ini juga tidak terlepas dari 

bimbingan seorang guru sebagai fasilitator. Sehingga dengan bahan ajar modul 

berbasis pendekatan konstruktivisme selain dapat menanamkan konsep 

matematika dalam pembelajaran juga mendorong siswa berfikir secara kritis 

tentang cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah.  

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Nora Surmilasari (Mahasiswi Pendidikan Matematika UNY) 

dengan judul penelitian “Pengembangan LKS Matematika Berbasis 

Konstruktivisme Untuk Pembelajaran Materi Perkalian Dua Matriks Di Kelas 

XII SMA”39 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

dengan kesimpulan berdasarkan penilaian dari pakar konstruktivism, guru dan 

                                                           
38 Erman Suherman dkk, Loc. Cit. 
39 Nora Surmilasari, Pengembangan LKS Matematika Berbasis Konstruktivisme Untuk 

Pembelajaran Materi Perkalian Dua Matriks Di Kelas XII SMA, Prosiding Seminar Nasional 

Matematika dan Pendidikan Matematika dengan Tema Kontribusi Pendidikan Matematika dan 

Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa, (Yogyakarta: Pendidikan Matematika 

FMIPA UNY, 2012), hlm. 67 
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pemerhati matematika, LKS berbasis konstruktivisme dikategori valid, praktis, 

dan memiliki potensial efek. Tahapan small group menggambarkan kepraktisan 

LKS. Berdasarkan observasi aktivitas siswa penggunaan LKS berbasis 

konstruktivisme dalam kategori sangat baik (81%), sehingga LKS memiliki 

potensial efek terhadap aktivitas siswa. Hasil belajar siswa tahap field test yaitu 

dengan rata-rata 82 termasuk dalam kategori baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Surmilasari mempunyai kesamaan 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pendekatan 

yang digunakan, pendekatan konstruktivisme. Namun, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nora Surmilasari bahan ajar yang digunakan adalah LKS 

(Lembar Kerja Siswa). Peneliti akan menyempurnakan bahan ajar yang 

digunakan dengan mengembangkan modul. Sehingga peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Pendekatan 

Konstruktivisme Untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru” 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengembangkan modul 

matematika berbasis pendekatan konstruktivisme. Penggunaan modul ini 

diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman kosep matematis siswa. Dengan 

demikian, siswa dapat mencapai kemampuan matematis yang lebih tinggi 

dengan modal kemampuan dasar yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang 

yang diperoleh dan kajian tentang modul serta pengembangannya 
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menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka dapat dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.4 

Kerangka Berpikir 

Perlu dikembangkan bahan ajar berupa 

Modul.  Siswa hanya menggunakan 

buku paket dan LKS sebagai sumber 

belajar. Modul berbasis pendekatan 

Konstruktivisme memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa  

Perlunya membuat 

bahan ajar sesuai 

dengan kebutuhan 

siswa 

Materi sistem persamaan 

linear tiga variabel 

Tindakan : 

Mengembangkan Modul Matematika Berbasis Pendekatan 

Konstruktivisme 

Pengembangan Modul matematika berbasis pendekatan Konstruktivisme 

yang valid, praktis dan memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika pada pokok 

materi sistem persamaan linear tiga variabel 

Dikembangkan 

dengan 

menggunakan 

model 

pengembangan 
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