
BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

2.1  Bahan Ajar Handout  

Handout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai 

sumber yang relevan dengan kompetensi dasar dibuat guru untuk menjadi pedoman 

dan membatu siswa dalam proses pembelajaran. Handout  merupakan bahan ajar 

yang berisikan ringkasan materi yang berasal dari beberapa sumber yang relevan 

dengan kompetensi dasar (Prastowo,2015). Menurut Depdiknas (2008) Handout 

adalah bahan ajar berbentuk tulisan dari beberapa literatur yang relevan dengan 

materi/KD yang disiapkan guru dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan 

peserta didik. Salirawati (2010) mengatakan handout merupakan bahan ajar secara 

ringkas yang berguna untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Handout dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat. Yuma (2017) 

mengatakan bahwa handout memiliki manfaat untuk meningkatkan minat siswa 

belajar, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan juga 

mingkatkankan kepahaman konsep siswa. Sedangkan handout memiliki manfaat 

lain yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar dan mengajar, 

mengurangi verbalitas materi yang disampaikan (Raharjo, 2016).  

Prastowo (2015) menjelaskan bahwa prinsip handout sama dengan prinsip 

bahan ajar yaitu : relevansi, konsistensi dan kecakupan. Prinsip relevansi adalah 

prinsip yang menjelaskan bahwa materi harus terkait dengan pecapaian kompetensi 

dasar dan standar kompetensi. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa bahan ajar 

harus memiliki materi yang sama dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

oleh siswa. Prinsip kecukupan menjelaskan bahwa bahan ajar harus dapat 

membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar. 

Bahan ajar handout memuat beberapa komponen seperti yang dikatakan Sari 

(2014) bahwa handout memuat uraian materi, bagan, tugas, dan bahan referensi 

yang telah disiapkan. Sedangkan pembelajaran membutuhkan handout yang 
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memiliki komponen sebagai berikut : kompetensi, materi pembelajaran 

sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang akan dipelajari, 

latihan, dan soal evaluasi (Hernawan, 2012) 

Berikut ini adalah langkah-langkah membuat handout menurut Depdiknas 

(2008) : 1) menganalisis kurikulum, 2) menentukan judul handout sesuai dengan 

materi pokok serta kompetensi dasar, 3) mengumpulkan referensi yang terbaru dan 

relevan dengan materi, 4) kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang, 5) 

mengevaluasi handout 6) memperbaiki kekurangan - kekurangan handout yang 

telah ditemukan dan 7) menggunakan berbagai sumber untuk menambah materi 

handout. Dalam penelitian ini, akan mengembangkan sebuah handout dengan 

langkah-langkah seperti uraian diatas. Peneliti akan menganalisis kurikulum yang 

sekarang digunakan dan kemudian menentukan judul handout yang sesuai dengan 

materi serta kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian peneliti akan 

membuat isi handout dengan kalimat yang sederhana dari berbagai sumber yang 

terbaru dan relevan. Setelah itu peneliti mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan 

handout. 

2.2 Pendekatan Realistik Matematika 

Pendekatan realistik matematika adalah suatu pendekatan pembelajaran 

matematika dengan mengaitkan aktivitas manusia dan kehidupan sehari-hari siswa 

sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami dan hasil belajar siswa menjadi 

lebih baik. Menurut Wirama (2014) pendekatan realistik matematika adalah sebuah 

pendekatan yang di kembangkan oleh Freundenthal Institate Utrecht University 

untuk proses pembelajaran matematika, dimana siswa dapat menemukan konsep 

melalui eksplorasi kehidupan nyata. Pendekatan realistik matematika juga 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika dengan menganggap 

matematika adalah aktivitas manusia (Zaini, 2014). 

Proses pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik siswa 

dapat meningkatkan daya nalar serta kemampuan dalam menerapkan pengetahuan 

matematika di kehidupan sehari – hari (Fuadiah, 2009). Sehingga dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan 
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meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa  (Supardi, 2012)Pendekatan 

realistik matematika memiliki tiga prinsip. Menurut Gravemeijer (1994) prinsip 

pendekatan realistik matematika yaitu : penemuan terbimbing dan matematisasi 

berkelanjutan (Guided reinvention and progressive  mathematization), 

fenomenologi didaktis (didactical phenomenology), pengembangan model sendiri 

(Self-developed models). Prinsip tersebut akan dijelaskan dibawah ini. 

Guided reinvention and progressive mathematization adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep/algoritma melalui masalah 

kontekstual, kemudian siswa di arahkan untuk berfikir dari bentuk formal ke 

informal. didactical phenomenology berarti masalah kontekstual yang digunakan 

harus dapat memunculkan ragam aplikasi dan sesuai untuk merubah dari masalah 

informal ke formal. Self-developed models yang artinya siswa memunculkan dan 

mengembangkan model matematika. 

Pendekatan realistik matematika juga memiliki 5 karakteristik. Menurut 

Usdiyana (2009) karakteristik pendekatan realistik matematika yaitu : masalah 

kontekstual, menggunakan model, menggunakan hasil dan kontruksi siswa sendiri, 

interaktivitas pada proses pembelajaran, menggunakan beberapa teori yang relevan. 

Lima karakteristik tersebut akan dijelaskan dibawah ini. 

Masalah kontekstual adalah suatu masalah yang menjadi aplikasi siswa untuk 

memunculkan matematika. Menggunakan model artinya siswa akan diarahkan 

untuk mengenal model, skema, dan simbolisasi. Menggunakan  hasil dan kontruksi 

siswa sendiri yang berarti siswa diharapkan berkontribusi sendiri untuk 

mengarahkan mereka dari informal kerah formal selama pembelajaran. 

Interaktivitas pada proses pembelajaran yang artinya adanya interaksi antara siswa 

dan guru agar mendapatkan bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa. 

Menggunakan beberapa teori belajar yang relevan berarti Menggunakan teori 

belajar yang relevan untuk memcahkan masalah. 
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2.3 Handout Berbasis Pendekatan Realistik Pada Topik Bangun Datar 

Menurut Helmanda (2012) handout dapat dikembangkan dengan menerapkan 

pendekatan realistik. Handout  yang dikembangkan dengan prinsip realistik 

bermanfaat untuk mendorong siswa menemukan, berfikir, mengaitkan dengan 

dunia nyata dan siswa sendiri juga dapat menemukan konsep (Rianita, 2014).  

Menurut Lismareni  (2014) bahwa matematika harus relevan dengan realistik 

atau kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan realistik harus diterapkan di 

pembelajaran matematika (Yuhasriati, 2012). Fuadiah (2009) mengatakan bahwa 

pengajaran menggunakan pendekatan realistik cocok pada materi geometri, dimana 

pendekatan realistik memiliki prinsip dan karakteristik agar siswa dapat mengaitkan 

masalah kontekstual dengan konsep matematika sehingga siswa dapat berkembang. 

Berdasarkan uraian diatas, handout  dengan pendekatan realistik akan efektif 

dan inovatif sehingga sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran. Materi yang 

cocok dengan pendekatan realistik adalah geometri. Berdasarkan penjelasan 

tersebut peneliti akan mengembangkan handout  berbasis pendekatan realistik pada 

materi Bangun Datar di SMP kelas VII. 

2.4 Bangun Datar 

Materi Bangun Datar dalam handout  akan dikemas sesuai dengan kompetensi 

dasar dan Indikator  kurikulum 2013 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator Bangun Datar 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas 

untuk berbagai jenis segiempat (persegi, 

persegi panjang, belah ketupat, jajar 

genjang, trapesium, dan lyang-layang) 

dan segitiga. 

3.11.1Siswa dapat menjelaskan 

pengertian segi empat dan segitiga 

3.11.2 Siswa dapat menjelaskan jenis-

jenis dan sifat-sifat bangun datar 

3.11.3 Siswa dapat menetukan keliling 

segitiga dan segi empat 

3.11.4 Siswa dapat menentukan luas 

segitiga dan segi empat  

4.11 menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan luas dan keliling  

segiempat (persegi, persegipanjang, 

belahketupat, jajar genjang, trapesium, 

dan layang-layang) dan segitiga 

4.11.1 siswa dapat menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan luas dan keliling  segiempat 
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2.5 Teori Pengembangan 

Pengembangan handout berbasis pendekatan realistik ini menggunakan model 

pengembangan 4-D. Menurut Helmanda (2012) 4-D adalah model pengembangan 

yang disarankan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semme (1974).  Tahapan 4-D 

terdiri dari : pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) 

dan persebaran (disseminate). 

Pendefinisian (define) adalah tahapan yang akan mendefinisikan syarat dari 

kegiatan pembelajaran. Perancangan (design)  yaitu tahapan yang bertujuan untuk 

merancang perangkat pembelajaran. Pengembangan (develop) adalah tahapan 

untuk menghasilkan suatu produk, kemudian penilain ahli dan uji coba produk yang 

dihasilkan. Pesebaran (disseminate) yaitu tahapan yang akan mempromosikan 

produk yang dihasilkan agar dapat diterima oleh kelompok atau individu.  

Pada penelitian ini Handout dikembangkan dengan tiga tahapan yaitu : define, 

design, dan develop. Penelitian ini tidak menggunakan tahapan disseminate, karena 

keterbatasan dari peneliti. Penelitian ini juga dikembangkan dengan komponen-

komponen sebagai berikut: bagian identifikasi, bagian isi dan  bagian akhir. 

Komponen – komponen tersebut akan di jelaskan secara singkat dibawah ini. 

Bagian identifikasi berisi identitas handout, kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan handout. Identitas handout bisa berupa nama sekolah, nama mata pelajaran, 

dan lain-lainnya. Kompetensi dasar dan indikator materi bangun datar. tujuan 

handout berdasarkan dengan kompetensi dasar dan indikator materi bangun datar 

serta tujuan peniliti untuk pembuatan handout. 

Bagian isi terdiri dari materi prasyarat untuk pemberian gambaran  tentang 

materi yang akan  dipelajari dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya pemberian materi dengan menerapkan lima karakteristik pendekatan 

realistik yaitu kontekstual, penggunaan model, menggunakan  hasil dan kontruksi 

siswa sendiri, interaktivitas pada proses pembelajaran serta menggunakan beberapa 

teori belajar yang relevan. Pada tahapan kontekstual diberikan ilustrasi berupa 

gambar dan penjelasannya tentang bangun ruang sisi datar yang terkait dengan 

kehidupan nyata. Siswa akan mengaitkan gambar berserta penjelasannya tersebut 
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pada pembuatan model matematika. Siswa diarahkan untuk membuat model 

matematikanya sendiri pada tahapan kontruksi siswa sendiri. Kemudian terjadinya 

interaksi guru dan siswa berupa pembenaran, pertanyaan dan diskusi yang akan 

dikaitkan dengan teori belajar yang relevan. Bagian akan akhir berupa latihan soal 

yang diberikan kepada siswa untuk mengevaluasi materi yang telah disampaikan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang sudah dijelaskan.  

2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian Wayan Somayasa, Nyoman Natajaya, dan Made Candiasa 

(2013) adalah menghasilkan suatu produk bahan ajar berbentuk modul valid dan 

praktis yang dikembangkan dengan pendekatan matematika realistik. Penelitian  

Rilfi Helmanda, Sri Elniati Nonong dan Amalita (2012) mengasilkan handout 

berbasis pendekatan realistik  yang telah dikembangkan dikatagorikan valid ditinjau 

dari segi isi , kontruksi, penulisan, teknis serta penggunaan bahasa. Penelitian 

Syutaridho, Zulkardi dan Yusuf Hartono (2012) menghasilkan suatu bahan ajar 

dengan pendekatan PMRI yang valid dan praktis. 

Penelitian Rika Rianita, Zulfaneti dan Mulia Suryani (2014) menghasilkan 

handout berbasis pendekatan realistik pada materi operasi aljabar valid dilihat dari 

segi penyajian, isi , bahasa dan kegrafisan. Penelitian Yelsi Fitria, Yulia Haryono 

dan Ainil Mardiyah (2014) menghasilkan handout berbasis realistik pada bangun 

datar yang valid dan praktis. 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah menghasilkan sebuah 

produk bahan ajar dengan basis pendekatan realistik. Perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian diatas terletak pada materi. Penelitian ini akan 

mengembangkan bahan ajar yang berupa handout dengan basis pendekatan realistik 

pada materi Bangun Datar. Penelitian diatas dapat dijadikan revensi untuk membuat 

penelitian ini agar menghasilkan produk yang layak. 

 


