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KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka termasuk bagian yang penting dalam penelitan. Menurut 

Setyosari (2010), kajian pustaka adalah uraian rujukan yang berkaitan dengan 

topik tertentu. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut beberapa uraian 

yang berkaitan dengan masalah, antara lain: 

A. Komunikasi Matematis Tertulis 

Komunikasi merupakan cara untuk menyampaikan informasi. Sejalan 

dengan itu, Menurut Lanani (2013) komunikasi adalah proses penyampaian 

gagasan dari seseorang kepada orang lain. Ini berarti komunikasi merupakan suatu 

hal penting yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, misalnya dalam 

matematika juga ada suatu komunkasi yang disebut komunikas matematis. 

Hartini, Maharani, & Rahman (2016) menyatakan komunikasi matematis 

merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam matematika untuk 

mempelajari konsep, menyampaikan atau mengungkapkan ide-ide baik secara 

lisan maupun tertulis dalam bentuk gambar, diagram, simbol, dan penggunaan 

objek. Ditahun yang sama,  Khoiriyah, Sujadi, & Subanti mengemukakan 

komunikasi matematis adalah keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide 

matematika dengan simbol/notasi, bahasa, ataupun kalimat matematika. Andriani, 

Dewi, & Halomoan (2018) mengatakan komunikasi matematika memfasilitasi 

siswa "menyuarakan" apa yang mereka pikirkan tentang pengetahuan matematika 

mereka. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan, komunikasi 

matematis merupakan keterampilan siswa untuk mengungkapkan ide atau konsep 

matematika ke dalam bentuk bahasa matematika, seperti simbol, gambar, dan 

diagram.  

Komunikasi matematis dalam pelaksanaanya ada yang tertulis dan tidak 

tertulis. Namun, pada kesempatan ini hanya akan dibahas komunikasi matematis 

tertulis. Menurut Laksananti, Setiawan, & Setiawani (2017), kemampuan 

komunikasi matematis tulis adalah bisa mengubah permasalahan yang ada 

kedalam simbol-simbol matematika, gambar, dan diagram serta membuat model 

matematika. Sependapat dengan itu, Hodiyanto (2017) menyatakan komunikasi 

tertulis itu seperti: mengungkapkan ide matematika melalui gambar/grafik, tabel, 

persamaan, atau dengan bahasa sendiri. Komunikasi matematis tertulis terdiri dari 
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mengungkapkan ide matematika pada kehidupan nyata dengan gambar/grafik, 

tabel, persamaan atau bahasa sehari-hari (Oktaviani, 2017). Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut maka disimpulkan bahwa komunikasi matematis tertulis adalah 

keterampilan mengubah ide-ide matematika ke dalam simbol-simbol matematika, 

gambar, diagram/grafik atau bahasa sendiri secara tertulis.  

Komunikasi matematis tertulis siswa dapat diukur menggunakan indikator. 

Menurut Mardhiyanti, Putri, & Kesumawati (2011) indikator untuk mengukur 

komunikasi matematis tertulis antara lain, (1) keterampilan mengkaitkan objek 

nyata, gambar atau diagram ke dalam ide matematika; (2) keterampilan 

menjelaskan ide, keadaan, atau hubungan matematika dengan objek nyata, 

gambar, atau diagram; (3) keterampilan memakai istilah, notasi/simbol 

matematika untuk menyampaikan ide; (4) keterampilan menyimpulkan, membuat 

bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap penyelesaian. Empat indikator 

tersebut yang akan digunakan pada penelitian ini. 

B. Karakteristik Modul 

Menurut Kantun, Sri, & Budiawati (2015), bahan ajar adalah materi 

pembelajaran yang tersusun teratur dan dipakai guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas dengan segala kompleksitas. Sedangkan modul adalah 

bahan ajar yang disusun utuh, teratur, menarik dan bahasanya mudah dipahami 

siswa sesuai dengan tingkat keterampilanya, supaya siswa tersebut bisa lebih 

memahami materi serta indikator pencapaian pembelajaran (Mufidah, 2014). 

Pendapat lain disampaikan Yaumi (2018) yang mengatakan bahwa, modul 

pembelajaran adalah paket belajar mandiri yang disusun secara sistematis untuk 

memfasilitasi pengalaman belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa modul 

merupakan salah satu bahan ajar mandiri yang tersusun teratur, menarik, dan 

mudah dipahami agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Suatu modul dapat dikatakan baik dan menarik apabila memenuhi 5 

karakteristik, yaitu Self Instructional, melalui modul siswa dapat belajar secara 

mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Self Contained, semua materi 

pembelajaran dari satu kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat 

didalam satu modul secara utuh. Stand Alone, modul yang dikembangkan tidak 
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bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan 

media pembelajaran lainnya. Adaptive, modul dikatakan adaptive jika dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fleksibel 

serta dapat digunakan sampai jangka waktu tertentu. User Friendly, modul 

hendaknya bersahabat dengan penggunanya. Setiap petunjuk dan informasi yang 

diberikan dapat membantu serta bersahabat dengan penggunanya (Dharma, 2008). 

Pada penelitian ini, modul “JATRABEL”  mempunyai 5 karakteristik yang 

sesuai dengan karakteristik modul menurut Dharma (2008). Pertama, modul 

“JATRABEL” dapat digunakan siswa secara mandiri tanpa bergantung pada 

pihak lain (Self Instructional), karena dalam modul “JATRABEL” sudah terdapat 

deskripsi dan tujuan dari modul, petunjuk penggunaan modul, ringkasan materi, 

contoh soal dan gambar pendukung yang dapat memperjelas materi, dan latihan 

untuk mengukur kemampuan siswa. Kedua, Self Contained, semua materi 

pembelajaran dari sub kompetensi (jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan 

layang-layang) terdapat didalam satu modul secara utuh. Ketiga, Stand Alone, 

modul “JATRABEL” yang dikembangkan tidak bergantung atau tidak harus 

digunakan dengan media lain. Keempat, modul “JATRABEL” dapat beradaptasi 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jika semakin banyaknya bahan ajar 

elektronik, modul “JATRABEL” juga bisa digunakan tidak dalam bentuk cetak 

(e-modul). Kelima, modul ini bersahabat dengan penggunanya, karena petunjuk-

petunjuk yang ada dalam modul “JATABEL” dapat membantu penggunanya.   

Pemakaian modul dalam pembelajaran menurut Budijono & Kurniawan 

(2012), bertujuan untuk meningkatkan efisien, kompetensi dan aktifitas 

pembelajaran serta meningkatkan kemandirian dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Yaumi, (2018), modul dapat berfungsi sebagai pengganti kehadiran guru, 

instruktur, atau dosen dalam ruang kelas jika dirancang dengan memperhatikan 

interaksi multi arah. 

C. Teori Pengembangan 

Setyosari (2010) penelitian pengembangan adalah suatu cara yang dipakai 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pendapat lain 

tentang penelitian pengembangan disampaikan oleh Prasetyo (2015) yang 

mengatakan bahwa penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis 
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penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk, konsep, metode, 

alat, program atau cara yang dapat membantu mempermudah dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi manusia. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut 

dapat dikatakan, penelitian pengembangan adalah penelitian yang menghasilkan 

serta memvalidasi produk, konsep, metode, alat atau program yang dapat 

digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan. Penelitian pengembangan 

biasanya juga mengunakan suatu model pengembangan. Namun, dalam 

kesempatan ini hanya akan membahas tentang model pengembangan ADDIE. 

Menurut Branch (2009) ADDIE adalah singkatan dari Analyze, Design, 

Develop, Implement, and Evaluate. Branch juga mengatakan membuat produk 

menggunakan proses ADDIE menjadi salah satu yang paling efektif saat ini, 

karena ADDIE adalah suatu proses yang berfungsi sebagai kerangka kerja 

panduan untuk situasi yang kompleks, sangat sesuai untuk mengembangkan 

produk pendidikan dan sumber daya pembelajaran lainnya. Pribadi (2014) 

mengatakan model ADDIE bersifat sederhana karena dapat dilakukan secara 

bertahap dan sistematis. Selain itu, menurut Aldoobie (2015) setiap tahap dalam 

model ADDIE berkaitan satu sama lain. Jadi, model ADDIE ini dapat dikatakan 

tahapannya tidak rumit dan terurut serta saling berhubungan. Tahap-tahap serta 

penjelasan dari model ADDIE yaitu: 

a. Analysis, kegiatan pada tahap ini adalah melakukan penilaian kebutuhan, 

mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah yang dihadapi dan 

merumuskan tujuannya. 

b. Design, tahap ini adalah tahap perancangan pengembangan sebuah produk.  

c. Development, tahap ini adalah tahap menciptakan sebuah produk. 

d. Implementation, tahap ini adalah tahap pelaksanaan atau penerapan produk 

yang telah dibuat. 

e. Evaluation, kegiatan tahap ini adalah menetukan nilai, harga dan manfaat dari 

produk yang telah dikembangkan (Pribadi, 2014). 


