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BAB II    

LANDASAN TEORI  

A. Deskripsi Teori 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Setiap hari kita selalu berhadapan dengan apa yang disebut 

masalah. Menurut Reys, Suydams, Lindquist dan Smith, masalah 

adalah suatu keadaan dimana seseorang menginginkan sesuatu, akan 

tetapi tidak mengetahui dengan segera apa yang harus dikerjakan 

untuk mendapatkannya
1
. Hudoyo menyatakan bahwa suatu soal akan 

merupakan masalah jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum  

tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban 

soal tersebut.
2
 Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 

soal atau pertanyaan dikatakan masalah jika seeorang tidak langsung 

mengetahui atau tidak menemukan segera bagaimana cara pengerjaan 

atau penyelesaian dari pertanyaan tersebut. 

Melly Andriani mengutip pernyataan NCTM (2000) bahwa 

pemecahan masalah merupakan aktivitas dalam menyelesaikan tugas 

dimana cara penyelesaian belum diketahui  dengan pasti
3
.  Untuk 

                                                             
1
Jarnawi Afgani, Analisis Kurikulum Matematika,(Jakarta: Uniersitas Terbuka, 

2011) h. 4.29 
2
Melly Andriani dan Mimi Hariyani.Pembelajaran Matematika SD/MI. (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2013). h.36 
3
 Ibid.h.38 



15 
 

 
 

memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus 

memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah memerlukan suatu keterampilan dan 

kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing peserta didik, yang 

mungkin akan berbeda antar peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Kemampuan pemecahan masalah mengacu pada upaya yang 

diperlukan peserta didik dalam menentukan solusi atas masalah yang 

dihadapi. 

b. Indikator Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah dapat dicapai dengan 

memperhatikan indikator-indikatornya sebagai berikut. 

1) Menunjukkan pemahaman masalah 

2) Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relavan 

dalam pemecahan masalah. 

3) Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6) Membuat dan menafsir model matematika dari suatu masalah. 

7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin 
4
 

Indikator pemecahan masalah masalah matematika menurut 

NCTM (2000) antara lain:  

1) Membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan 

masalah  

                                                             
4
 Fadjar Shadiq, M.App.Sc, Kemahiran Matematika. (Yogyakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2009). h.14 
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2) Menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi yang tepat untuk 

memecahkan masalah  

3) Memecahkan masalah yang timbul dalam matematika dan dalam 

konteks lain 

4) Memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah 

matematika
5
. 

Beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh Sumarmo adalah sebagai berikut:. 

1) Mengidentifikasi data diketahui, data ditanya kan, kecukupan data 

untuk pemecahan masalah 

2) Mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh 

3) Menyelesaikan model matematika disertai alasan 

4) Memeriksa kebenaran solusi yang diperoleh
6
 

Indikator pemecahan masalah yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah: 

1) Mengidentifikasi data diketahui, data ditanya kan, kecukupan data 

untuk pemecahan masalah 

2) Mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh 

3) Menyelesaikan model matematika disertai alasan 

 

 

 

                                                             
5 The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), Principles and 

Standars for School Mathematics. (Reston, VA: NCTM, 2000). h.52 
6
 Utari Sumarmo. Pedoman Pemberian Skor Pada Beragam Tes Kemampuan 

Matematik.h.3 
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Berikut adalah tabel yang menunjukkan penskoran indikator 

pemecahan masalah. 

TABEL II.1 

PENSKORAN INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

Indikator 

Pemecahan Masalah 

Matematik 

Jawaban Skor 

 Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi data 

diketahui, data 

ditanya kan, 

kecukupan data untuk 

pemecahan masalah 

Mengidentifikasi data diketahui, ditanyakan, 

dan kecukuan data/unsur serta melengkapinya 

bila diperlukan dan menyatakannya dalam 

simbol matematika yang relavan. 

0-4 

Mengidentifikasi 

strategi yang dapat 

ditempuh 

Mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan model 

matematika yang bersangkutan 

0-4 

Menyelesaikan model 

matematika disertai 

alas an 

Menetapkan/memilih strategi yang paling 

relevan dan menyelesaikan model matematika 

berdasarkan gambar dan ekspresi matematik 

yang telah disusun 

0-6 

Skor satu butir tes pemecahan masalah matematik 0-14 
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c. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Matematis 

Menurut Polya dalam Melly Andriani dan Mimi Hariyani, 

disebutkan bahwa ada empat langkah dalam pemecahan masalah 

matematika yaitu: 

1) Memahami masalah 

a) Apa yang diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau 

bagaimana keterangan soal. 

b) Apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa 

yang ditanyakan. 

c) Apakah keterangan tersebut tidak cukup, atau keterangan itu 

berlebihan. 

d) Buatlah gambar atau notasi yang sesuai 

2) Merencanakan penyelesaian, langkah ini terdiri dari: 

a) Pernahkah anda menemukan soal seperti ini sebelumnya, 

pernahkah ada soal yang serupa dalam bentuk lain. 

b) Rumus mana yang dapat digunakan dalam masalah ini 

c) Perhatikan apa yang ditanyakan 

d) Dapatkah hasil atau metode yang lalu digunkan disini 

3) Melakukan perhitungan, langkah ini menekankan pada pelaksanaan 

rencana penyelesaian yang meliputi : 

a) Memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum 

b) Bagaimana membuktikan langkah yang dipilih sudah benar 

c) Melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat 

4) Memeriksa kembali proses dan hasil. Langkah ini menekankan 

pada bagaimana cara memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperoleh, yang terdiri dari : 

a) Dapatkah diperiksa sanggahannya 

b) Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain 

c) Dapatkah jawaban atau cara tersebut digunakan untuk sola-soal 

lain.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
Melly andriani dan Mimi Heriyani, Op.Cit.h.40. 
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2. Pembelajaran Dengan Menggunakan Model REACT 

a. Pengertian Model REACT 

Model pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran 

kontekstual salah satunya adalah model REACT. Model REACT 

merupakan model yang merangsang 5 bentuk dari pembelajaran: 

Pertama, Menghubungkan (relating). relating adalah belajar 

dalam suatu konteks sebuah pengalaman hidup yang nyata atau awal 

sebelum pengetahuan itu diperoleh siswa. Guru menggunakan relating 

ketika mereka mencoba menghubungkan konsep baru dengan sesuatu 

yang telah diketahui oleh siswa. Kedua, mencoba (experiencing). Pada 

experiencing mungkin saja mereka tidak mempunyai pengalaman 

langsung berkenaan dengan konsep tersebut. Akan tetapi, pada bagian 

ini guru harus dapat memberikan kegiatan yang hands-on kepada 

siswa sehingga dari kegiatan yang dilakukan siswa tersebut siswa 

dapat membangun pengetahuannya. Ketiga, mengaplikasi (applying). 

Strategi applying sebagai belajar dengan menerapkan konsep-konsep. 

Kenyataannya, siswa mengaplikasikan konsep-konsep ketika mereka 

berhubungan dengan aktivitas penyelesaian masalah yang hands-on 

dan proyek-proyek. Guru juga dapat memotivasi suatu kebutuhan 

untuk memahami konsep dengan memberikan latihan yang realistis 

dan relevan. Keempat, bekerja sama (cooperating). Bekerja sama-

belajar dalam konteks saling berbagi, merespons, dan berkomunikasi 

dengan pelajar lainnya adalah strategi instruksional yang utama dalam 

pengajaran konstektual. Pengalaman dalam bekerjasama tidak hanya 

menolong untuk mempelajari suatu bahan pelajaran, hal ini juga 

secara konsisten berkaitan dengan penitik beratan pada kehidupan 

nyata dalam pengajaran konstektual. Pemberi kerja juga menyatakan 

bahwa pekerja yang dapat berkomunikasi secara efektif, yang dapat 

secara bebas berbagi komunikasi, dan dapat bekerja dengan nyaman 

dalam sebuah tim, akan sangat dihargai di tempat kerja. Kelima, 

proses transfer ilmu (transferring). Transferring adalah strategi 

mengajar yang kita definisikan sebagai menggunakan pengetahuan 

dalam sebuah  konsteks baru atau situasi baru suatu hal yang belum 

teratasi/diselesaikan dalam kelas.
8
 

 

 

                                                             
8
 Trianto,   Mendesain model pembelajaran inpovatif-progresif,  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group,2009)  h.109 
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b. Tahap-Tahap Model REACT 

Di dalam pembelajaran dengan model REACT ada lima 

konsep yang harus digunakan selama proses belajar. COR ( Center 

For Research) di Amerika menjabarkan menjadi lima konsep 

bawahan yang disingkat REACT, yaitu Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating,  Transferring.
9
 

1) Relating (mengaitkan)  

Relating adalah bentuk belajar dalam konteks kehidupan 

nyata. Pembelajaran digunakan untuk menghubungkan situasi 

sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan 

problema untuk dipecahkan
10

. 

Peserta didik diajak untuk memperdalam pengetahuan atau 

materi yang akan dipelajari dengan cara menghubungkan 

pengalaman belajar atau pengalaman yang dialami di kehidupan 

sehari-hari. 

2) Experiencing (mengalami)  

Experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi, 

penemuan, dan penciptaan. Ini berarti bahwa pengetahuan yang 

                                                             
9
 Mansur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual 

(Jakarta : Bumi Aksara. 2011),  h.41. 
10 Ibid 
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diperoleh peserta didik melalui pembelajaran yang mengedepankan  

proses berfikir kritis lewat siklus inquiry
11

. 

Tahap experiencing adalah tahap untuk mengajak bagi 

peserta didik yang belum memiliki pengalaman yang dapat 

dihubungkan dengan materi untuk mengalaminya secara langsung. 

Siswa dilatih kembali untuk mencari dan menemukan pengalaman 

baru yang dapat dihubungkan dengan materi yang diajarkan. 

3) Applying (menerapkan)  

Konsep applying adalah belajar dalam bentuk hasil belajar 

kedalam penggunaan kebutuhan praktis. Dalam prakteknya, 

pembelajaran yang dilakukan dengan applying adalah belajar untuk 

menerapkan konsep-konsep ketika melaksanakan aktivitas 

pemecahan masalah, baik melalui Modul, Latihan Penugasan 

maupun kegiatan lain yang melibatkan keaktifan siswa dalam 

belajar. Untuk lebih memotivasi dalam memahami konsep-konsep, 

guru dapat memberikan latihan-latihan yang realistik, relevan dan 

menunjukan manfaat  dalam suatu bidang kehidupan. 

4) Cooperating (bekerja sama)  

 Konsep cooperating merupakan pembelajaran dalam 

konteks yang saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan 

sesama temannya.
12

  

                                                             
11

 Ibid 



22 
 

 
 

Pada tahap ini, hasil dari apa yang diperoleh pada tahap 

Applying, akan didiskusikan oleh masing-masing siswa dengan 

saling bekerja sama untuk menemukan satu kunci dari materi yang 

diajarkan. Di sini berlaku konsep cooperating. 

5) Transferring (mentransfer) 

Transferring merupakan kegiatan belajar dalam bentuk 

memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konsteks 

baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang 

baru.
13

 

Sehingga pada tahap akhir ini, kunci baru yang telah 

ditemukan setelah dilakukan kerja sama oleh masing-masing siswa, 

akan dituntut kembali untuk dapat mentransferkannya dalam model 

gagasan atau pengalaman baru lainnya (transferring). 

Tahap-tahap pembelajaran REACT oleh Crawford adalah : 

1) Relating (menghubungkan)   

Relating merupakan strategi pembelajaran kontektual yang 

paling kuat sekaligus merupakan inti dari kontrustivistik. Guru 

dikatakan menggunakan strategi menghubungkan ketika guru 

mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang tidak asing bagi 

siswa
14

. Ini berarti relating merupakan kegiatan awal yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yaitu mengapresiasi atau 

                                                                                                                                                
12

 Ibid. h. 42. 
13

  Ibid 
14

 Crawford, M, L. Teaching Contextually: Research, Rationale And Techniques Fir 

Improving Students Motivation And Achievement In Mathematichs And Science. (Texas: CCI 

Publishing, 2001).h.3 
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mengaitkan kemampuan siswa dengan pengetahuan yang 

diterimanya.   

Menurut American Association for the Advancement of 

Science menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran harus 

dimulai dengan pertanyaan dan fenomena-fenomena yang menarik 

dan akrab bagi siswa, bukan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak 

dan diluar jangkauan persepsi, pemahaman dan pengetahuan siswa. 

Jadi guru harus memperhatikan pengetahuan siswa awal. Untuk 

mengetahui dan menggali informasi tentang pengetahuan awal 

siswa, ada 3 sumber utama, yaitu: Pengalaman, yaitu pengalaman 

guru yang memiliki kesamaan latar belakang dengan siswa atau 

pengalaman bersama guru dengan rekan sejawat, (2) penelitian, 

yaitu dapat berupa fakta dokumen dari kebiasaan siswa, (3) 

penyelidikan, yaitu melalui pemberian pertanyaan yang sifatnya 

menggali pengetahuan awal siswa
15

. Dalam pembelajaran, langkah 

relating sangat diperlukan untuk menghubungkan materi baru 

dengan pengalaman siswa.  

2) Experiencing (mengalami) 

Experiencing adalah menghubungkan informasi baru 

dengan berbagai pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. 

Pengalaman yang dimaksud disisni adalah yang dialami siswa 

selama proses pembelajaran.  American Association for the 

Advancement of Science menyatakan bahwa: “ perkembangna 

dalam pembelajaran berawal dari sesuatu yang sifatnya konkret 

menuju ku sesuatu yang sifatnya abstrak. Pembelajar pemula akan 

lebih siap belajar apabila mereka disajikan sesuatu yang sifatnya 

nyata dan mampu ditangkap secara visual, auditori dan kinestik. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal ini 

melalui aktivitas experience. Aktivitas experience akan 

mengembangkan kesiapan siswa untuk memahami konsep-konsep 

yang sifatnya abstrak
16

. 

Pada tahap ini siswa yang belum memiliki pengalaman, 

diajak menghubungkan dengan materi untuk mengalaminya secara 

langsung.  

 

 

                                                             
15

 Ibid.h.4 
16

 Ibid.h.5 



24 
 

 
 

3) Appliying (menerapkan) 

Pada appliying, siswa belajar untuk menerapkan konsep-

konsep ketika mereka melakukan aktivitas pemecahan masalah. 

Guru harus mampu memotivasi siswa untuk memahami konsep-

konsep yang diberi dengan latihan-latihan yang lebih realistik dan 

relavan dengan kehidupan nyata. Agar proses pembelajaran dapat 

menunjukkan motivasi siswa dalam mempelajari konsep-konsep 

serta pemahamna siswa yang lebih mendalam
17

. 

Pada tahap ini siswa akan diajak untuk menerapkan 

pengetahuan yang telah dimilikinya untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan materi 

yang dipelajari. 

4) Cooperating (bekerja sama) 

Menurut American Association for the Advancement of 

Science pembelajaran akan berlangsung dengan sangat baik ketika 

pembelajar diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan 

memperoleh timbal balik dari teman sejawatnya
18

.  

Untuk memperdalam materi yang dipejari, setelah langkah 

appliying siswa bisa bekerja sama dengan teman-teman nya untuk 

memperdalam materi. 

5) Transfering  

Crawford mendefinisikan tranfering sebagai penggunaan 

pengetahuan dalam konteks baru
19

. Ini artinya siswa diharapkan 

dapat menggunakan pengetahuan kedalam konteks baru.  

REACT merupakan model pembelajaran yang mengaitkan proses 

belajar peserta didik dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Dalam penelitian ini, peneliti 

                                                             
17

 Ibid h.8 
18

 Ibid h.11 
19

 Ibid h.14 
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menggunakan langkah-langkah yang digunakan oleh crawford. Penerapan 

model REACT dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat 

mengatasi kendala-kendala yang terjadi, diantaranya dapat memotivasi 

peserta didik untuk belajar dan aktif dalam proses berfikir sehingga peserta 

didik tidak hanya mampu menghafal konsep dengan baik tetapi dapat 

memahami konsep tersebut sehingga konsep matematika yang diajarkan 

dapat mudah diterima dan dipahami. 

c. Kelebihan dan kekurangan REACT 

Kelebihan REACT adalah :  

1) Memperdalam pemahaman siswa 

2) Mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang lain, 

3) Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki 

4) Mengembangkan keterampilan untuk masa depan 

5) Membentuk sikap mencintai lingkungan 

6) Membuat belajar secara inklusif. 

Adapun kekurangan REACT adalah : 

1) Waktu yang dibutuhkan cenderung lama 

2) Membutuhkan kemmapuan khusus guru 

3) Menuntut sifat tertentu dari guru.
20

 

 

3. Bahan Ajar 

a. Pengertian 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun 

bahan tidak tertulis. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks 

                                                             
20

 Ibid. h.15 
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yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran
21

. 

b. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Untuk tujuan pembuatan bahan ajar, setidaknya ada 4 hal pokok 

yang melingkupinya, yaitu : 

1) Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada peserta didik. 

3) Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran 

4) Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik
22

 

 

c. Manfaat Pembuatan Bahan Ajar 

Adapun menfaat dan kegunaan pembuatan bahan ajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1) Kegunaan bagi guru 

Setidaknya, ada tiga kegunaan pembuatan bahan ajar bagi 

guru diantaranya sebagai berikut : 

a) Guru akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

b) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dapat dinilai 

untuk menambah angka kredit guru guna keperluan kenaikan 

pangkat 

c) Menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan. 

2) Kegunaan bagi peserta didik 

Apabila bahan ajar yang tersedia secara bervariasi, inovatif, dan 

menarik, maka paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar peserta 

didik, diantaranya sebagai berikut: 

a) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

b) Peserta didik lebih mendapatkan kesempatan belajar secara 

mandiri dengan bimbingan guru 

c) Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari 

setiap kompetensi yang harus dikuasainya
23

. 

 

 

                                                             
21

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. , 

2009. h.173 
22

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.(Yogyakarta: 

Diva Pers, 2013 )h.26-27 
23

   Ibid 



27 
 

 
 

4. Modul 

a. Pengertian Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau bimbingan guru, 

sehingga modul paling tidak berisi tentang segala komponen dasar 

bahan ajar
24

. Modul harus disajikan dengan menggunakan bahasa 

yang baik, menarik dan dilengkapi dengan berbagai ilustrasi untuk 

menambah pemahaman peserta didik. 

Modul memiliki self contained, artinya dikemas dalam satu 

kesatuan yang utuh untuk mencapai kompetensi tertentu. Modul juga 

memiliki sifat membantu dan mendorong pembacanya untuk mampu 

membelajarkan diri sendiri dan tidak bergantung pada mmedia lain. 

Sehingga dengan modul peserta didik dapat memahami pembelajaran 

secara individu, baik itu disekolah maupun dirumah. 

b. Fungsi dan Manfaat Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar modul memiliki fungsi 

sebagai berikut  

1) Bahan ajar mandiri, maksudnya penggunaan modl dalam proses 

pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk belajar sendiri 

2) Pengganti fungsi guru, maksudnya modul sebagai bahan ajar harus 

mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dimengerti oleh peserta didik sesuai tingkatan dan usia mereka 

3) Sebagai alat evaluasi, maksudnya dengan modul peserta didik 

dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat 

penguasaannya terhadap materi yang dipelajari. 

                                                             
24

Abdul Majid. Op.Cit.h.176 
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4) Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, karena modul 

mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta 

didik maka modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan 

peserta didik.  

Modul memiliki manfaat, baik bagi peserta didik maupun bagi 

guru. Bagi peserta didik manfaat modul adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik memiiliki kesempatan belajar secara mandiri 

2) Belajar menjadi menarik karena dapat dipelajari diluar kelas dan 

diluar jam pelajaran 

3) Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai 

dengan kemampuan dirinya sendiri 

4) Berkesempatan menguji diri sendiri dengan mengerjakan latihan 

yang disajikan dalam modul 

5) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajarnya 

Bagi guru penyusunan modul memiliki beberapa manfaat, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengurangi kebergantungan terhadap buku teks 

2) Memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan 

berbagai referensi 

3) Menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis 

bahan ajar 

4) Membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dengan peserta 

didik karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka 
25

:. 

 

c. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Secara garis besar, penyusunan modul atau pengembangan 

modul dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut
26

 : 

1) Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. 

2) Urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang 

diikuti dalam modul itu 
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3) Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai pra-

syarat untuk menempuh modul itu. 

4) Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul itu bagi siswa. 

Ia harus tahu apa gunanya mempelajari modul itu. 

5) Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi 

seperti dirumuskan dalam tujuan.  

 

d. Pengisian Format Modul 

Adapun format pengisian modul adalah sebagai berikut : 
27

 

1) Halaman sampul paling tidak memuat judul pokok bahasan dan 

logo. Pada halaman ini, dapat juga ditambahkan beberapa hal, 

misalnya nama penulis, pertemuan ke berapa, nama mata 

pelajaran, dan keterangan lain yang dianggap sangat perlu sebagai 

informasi. 

2) Pokok bahasan, ditulis seperti tertulis pada standar kompetensi.  

3) Pengantar berisi tentang kedudukan modul dalam suatu mata 

pelajaran, ruang lingkup materi modul, serta kaitan antar pokok 

bahan dan sub-sub pokok bahasan. 

4) Kompetensi dasar dikutip dari standar isi (kurikulum). 

5) Tujuan pembelajaran adalah rumusan tingkah laku gambaran 

tentang kemampuan tertentu yang harus dicapai siswa setelah 

menyelesaikan pengalaman belajar tertentu. 

6) Kegiatan belajar. Dalam satu modul, biasanya terdiri atas1-3 

kegiatan belajar atau lebih, sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam silabus dan RPP. 

7) Judul kegiatan belajar ditulis secara singkat, tetapi 

menggambarkan keseluruhan isi materi pembelajaran. 

8) Uraian dan contoh. Pada bagian ini, sebelum menuliskan uraian 

dan contoh, tuliskan judul dalam sub-sub unit kecil. 

9) Latihan dalam modul merupakan alat untuk menguji diri-sendiri 

bagi siswa. Butir-butir latihan hendaknya menghindari sejauh 

mungkin bentuk pilihan ganda atau isian singkat. 

10) Pada bagian rangkuman, tuliskan pokok-pokok materi yang telah 

disajikan dalam uraian dan contoh. 

11) Tes formatif pada modul dibuat untuk mengukur kemajuan 

belajar siswa dalam satu unit pembelajaran. Berbeda dengan 

latihan, butir-butir tes formatif diberikan dalam bentuk tes 

objektif (benar-salah, pilihan ganda, isian atau melengkapi 

kalimat, dan menjodohkan atau memasangkan yang sesuai). 

Pemberian tes yang objektif memudahkan siswa dalam 
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melakukan pengukuran (memberi nilai) atas kemampun diri 

sendiri. 

12) Umpan balik dan tindak lanjut. Berikan rumus yang dapat 

digunakan untuk memaknai pencapaian hasil belajar siswa 

sehingga dapat diberikan umpan balik dan tindak lanjut yang 

harus dilakukan olehnya. 

13) Kunci jawaban diberikan (pada halaman berbeda) dengan maksud 

agar siswa dapat mengukur kemampuan diri sendiri. 

14) Daftar pustaka mencantumkan daftar kepustakaan yang dijadikan 

sumber dalam penyususnan modul. 

 

5. Kriteria Kualitas Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis baik secara tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan 

atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Salah satu jenis 

bahan ajar adalah bahan ajar visual yang bersifat cetak, yaitu handout, 

buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart,Foto/gambar. 

Penyusunan bahan ajar harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 

syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. Begitu juga pada 

penyusunan modul, harus memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi 

dan syarat teknis
28

. 
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a. Syarat Didaktik 

Syarat didaktik mengatur tentang penyusunan LKS yang 

bersifat universal yang daoat digunakan dengan baik untuk siswa yang 

lamban atau yang pandai. Syarat-syarat didaktik tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 

2) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa sesuai dengan ciri kurikulum 

4) Dapat mengembangkan komunikasi sosial, emosional, moral dan 

estetika pada diri siswa 

5) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. 

 

b. Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan, yang pada hakikatnya harus tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pihak pengguna, yaitu siswa. Syarat-syarat konstruksi 

tersebut yaitu : 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

siswa 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa 

4) 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. 

5) Tidak mengacu pada sumber yang diluar kemampuan keterbacaan 

siswa 

6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan 

pada siswa untuk menulis maupun menggambar pada LKS. 
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7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat yang 

panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun 

kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengundang pertanyaan. 

8) Gunakan lebih banyak ilustrasi dari pada kata-kata. Gambar lebih 

dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat pada sifat 

format atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh siswa. 

9) Dapat digunakan oleh siswa baik yang lamban maupun yang 

cepat. 

10) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

Misalnya kelas, mata pelajaran, topik dan lain sebagainya. 

 

c. Syarat Teknis 

Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa 

tulisan, gambar dan penampilannya dalam LKS. Syarat-syarat teknis 

tersebut sebagai berikut: 

1) Tulisan 

(a) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi 

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

biasa yang diberi garis bawah 

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

satu baris 

(d) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa 

(e) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

 

2) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif 

kepada pengguna LKS. 

3) Penampilan  

Penampilan sangat penting dalam LKS. Siswa pertama-

tama akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 

Pada penelitian ini, yang akan dikembangkan adalah bahan 

ajar berupa modul, maka syarta-syarat dalam penulisan LKS diatas 
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dimodifikasi untuk syarat-syarat dalam penulisan modul, karena LKS 

dan modul memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Modul 

yang akan dikembangkan adalah modul matematika berbasis REACT, 

sehingga syarat dalam penulisan modul ditambah satu lagi, yaitu 

syarat REACT. Syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat teknis dan 

syarat  REACT akan dinilai oleh validator ahli.  

6. Modul Berbasis Model REACT untuk Memfasilitasi Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis 

Modul berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transfering ini merupakan modul yang dirancang 

sedemikian rupa, sehingga memuat serangkaian kegiatan peserta didik 

yang dapat dipergunakan secara individu maupun bantuan guru yang 

minimal. 

a. Kegiatan Relating dalam modul ini yaitu mengaitkan pengetahuan 

yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya dengan pengetahuan baru 

yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.  

b. Pada Experiencing, peserta didik akan diajak untuk mengggali 

pengetahuan/informasi baru dengan permasalahan-permasalahan yang 

dekat dengan pengetahuan peserta didik. Sehingga akan lebih 

bermakna jika permasalahan yang diberikan merupakan soal-soal 

berbasis masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  

c. Pengaplikasian (Appliying) pengetahuan peserta didik kedalam soal-

soal berbasis masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
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akan menguatkan pemahaman konsep peserta didik sehingga akan 

memudahkan peserta didik dalam meningkatka kemampuan 

pemecahan masalah .  

d. Dengan bekerja sama (Cooperating), maka akan membantu 

memotivasi siswa untuk lebih mempelajari materi yang diberikan.  

e. Pengetahuan dan pengalaman dasar yang dimiliki tersebut akan 

ditransfer (Transfering) kedalam bahasa matematika.  

Sehingga dengan adanya rangkaian kegiatan ini, maka 

keabstrakan matematika akan mudah diterima oleh peserta didik karena 

berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Peserta didik dapat menggali dan memperdalam pengetahuan 

dan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu permasalahan 

sehingga modul yang diisajikan dapat memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik.  

Dari uraian tersebut, dapat ditarik keterkaitan antara modul dengan 

REACT, serta REACT dengan memfasilitasi kemampuan pemecahan 

matematis peserta didik. 

B. Penelitian Relavan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faidah, peserta didik 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 

penelitian “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual 

REACT untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Pemahaman 

Konsep dan Pemecahan Masalah Sisaw Kelas XI Pada Materi Fungsi 
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Komposisi dan Fungsi Invers”. Dimana hasil penelitian tersebut kualitas 

bahan ajar dinilai oleh validator dengan hasil sangat baik. Efektivitas 

bahan ajar dilihat dari dampak proses dan dampak hasil. Dampak hasil 

yaitu nilai post-test dengan rata-rata pemahaman konsep 76.94 dan 

pemecahan masalah 75,16. Persentase peserta didik yang tuntas untuk 

pemahaman konsep yaitu 70,97% dan pemecahan masalah yaitu 64,52%
29

.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Luthfannisa Afif Nabila 

dan Nila Mareta m. S.Pd, M.Sc mahasiswa dan dosen di Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Materi bangun 

Datar Berorientasi Pasa Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII SMP. Hasil 

penelitian menunjukkan perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid 

ditunjukkan oleh skor rata-rata RPP yaitu 4,26 dan skor rata-rata LKS 

yaitu 4,27. Perangkat pembelajaran praktis ditunjukkan oleh skor rata-rata 

respon siswa yaitu 3,51 dan skor rata-rata respon guru yaitu 3,78 dan 

presentase hasil observasi pembelajaran yaitu 94,64. Perangkat 

pembelajaran efektif ditunjukkan oleh skor rata-rata pemahaman konsep 

yaitu 85,50 dan persentase ketuntasan siswa yaitu 78,125.
30
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Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran 

dengan menggunakan REACT ini juga bisa memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik serta mengembangkan bahan 

ajarnya dengan model REACT dapat memenuhi kriteria valid, praktis dan 

efektif pada penelitian yang akan dilakukan. Hal ini di wujudkan pada 

penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti dengan judul, 

pengembangan modul berbasis REACT untuk memfasilitasi kemampaun 

pemecahan masalah matematis peserta didik. 

C. Kerangka Berpikir 

Pada penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan bahan 

ajar berupa modul berbasis model REACT yang diharapkan mampu 

menghasilkan bahan ajar berupa modul yang efektif, sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan matematis peserta didik, khususnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan 

modul ini yaitu menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Pada langkah Analysis, 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap kinerja dan tahap kebutuhan. 

Pada langkah Design,yaitu dengan melakukan penyusunan modul dan 

merancang instrumen untuk menilai dan mengevaluasi modul. Pada 

langkah Development, yaitu berdasarkan validasi ahli dan revisi produk. 

Pada langkah Implementation, modul yang telah valid akan di uji cobakan 

di sekolah. Yaitu dengan uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang 
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dan uji caba kelompok terbatas yaitu satu kelas. Pada langkah Evaluation, 

yaitu menganalisis kevalidan, kepraktisan dan keefektifan modul yang 

dikembangkan serta melakukan revisi modul berdasarkan evaluasi pada 

saat uji coba lapangan. Berdasarkan hal tersebut, kerangka berpikir 

penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1: Kerangka Berpikir 

Mengingat begitu pentingnya bahan 

ajar, maka setiap pendidik membuat 

bahan ajar tersendiri sesuai dengan 

kebutuhan peserta didiknya. 

Kondisi bahan ajar yang 

ada belum efektif. 

Hasil Wawancara 

Kurangnya Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Peserta Didik 

Perlu dikembangkan bahan 

ajar berbentuk Modul yang 

valid, praktis dan efektif. 

Pengembangan Modul 

berbasis REACT  

Dikembangkan dengan 

model ADDIE 

Akan meningkatkan Kempuan 

Pemecahan Masalah Matematis 

Peserta Didik 


