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II. Kajian Pustaka 

a. Leaflet 

 Leaflet adalah selebaran kertas cetak yang berlipat 2-3 halaman. Leaflet  

merupakan media penyampai informasi dan himbauan. Penggunaan gambar, 

warna, layout, dan informasi yang disampaikan merupakan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam leaflet (Fitriah, 2018). Leaflet merupakan bentuk media 

komunikasi yang termasuk salah satu publikasi singkat berupa selebaran. 

Leaflet berisi keterangan atau informasi tentang perusahaan, produk, 

organisasi dan jasa yang bertujuan untuk informasi umum. Leaflet juga 

merupakan suatu informasi yang dapat berpengaruh terhadap pengetahuan 

seseorang (Kawuriansari, Fajarsari, & Mulidah, 2010). Leaflet juga dapat 

menjadi sebuah media pembelajaran didalam dunia pendidikan. 

 Penggunaan leaflet sebagai media pembelajaran diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Leaflet disusun dari 

berbagai sumber belajar, dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti siswa, serta ditambahkan ilustrasi yang mendukung materi 

pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat tertarik untuk 

membacanya. Siswa diharapkan akan termotivasi untuk belajar dan memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi (Futriyah, Achmad, & Marpaung, 2013).  

 Kelebihan Leaflet menurut Notoatmojo yaitu tahan lama, menjangkau 

banyak orang, dalam segi biaya terbilang rendah, mudah dibawa kemana-

mana, menampilkan estetika keindahan, mempermudah pemahaman dengan 

bahasa yang singkat, dan juga dapat meningkatkan minat (Kawuriansari et al., 

2010). Kelebihan lain dalam dunia pendidikan, leaflet merupakan salah satu 

bahan ajar yang lebih menarik dari buku paket, karena bahan ajar leaflet 

sangatlah sederhana dan lebih menarik dalam segi tampilan (Septiani et al., 

2014). Selain itu, menurut Purnomo leaflet juga memberikan pemahaman 

yang lebih mudah bagi siswa bahwa matematika tidak serumit buku cetak 

yang tebal, tetapi matematika dapat diringkas menjadi hal yang indah dan 

menarik (Winarso & Yuliyanti, 2017). 

 Selain kelebihan, syarat pembuatan leaflet juga perlu diperhatikan. Syarat 

pembuatan leaflet menurut Agustiansyah antara lain: (1) leaflet harus dibuat 
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menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti pembaca, (2) 

pemberian judul harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat 

pemabaca, (3) tidak banyak tulisan yang nantinya akan membuat bosan 

pembaca, (4) mengkombinasikan anatara tulisan, gambar, dan tampilan agar 

menimbulkan kesan menarik bagi pembaca, dan (5) materi harus sesuai 

dengan target sasaran yang dituju (Kawuriansari et al., 2010). Supaya materi 

leaflet sesuai dengan target sasaran yang dituju, dalam hal ini leaflet tidak 

berdiri sendiri, namun dengan memasukkan investigasi matematis dalam 

pertanyaan yang akan dicantumkan. 

   

b. Investigasi Matematis 

 Investigasi secara bahasa adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam 

fakta atau melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan 

memperoleh jawaban atas pertanyaan (KBBI, 2018). Pembelajaran investigasi 

menurut Evans merupakan pembelajaran yang memberi kesempatan pada 

siswa untuk memikirkan, mengembangkan, menyelidiki hal-hal menarik dan 

meningkatkan rasa kingintahuan siswa. Hal ini siswa dihadapkan pada situasi 

banyak pertanyaan yang dapat menimbulkan pertentangan intelektual dan 

mendorong terciptanya investigasi (Syaban, 2009). 

 Matematika dalam prosesnya tidak dapat terpisah dari kegiatan investigasi. 

Melalui kegiatan investigasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat tercapai 

(Maulana, 2019). Kegiatan investigasi matematis merupakan salah satu cara 

pembelajaran matematika yang ditujukan untuk dapat mendorong siswa 

menemukan proses matematis sehingga mengalami sendiri dan melalui proses 

matematika (Lidinillah, 2014). Disimpulkan bahwa investigasi matematis 

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis, 

mandiri, dan menemukan sendiri pada proses matematis, sehingga siswa 

memperoleh jawaban mereka sendiri secara matematis. 

 Kegiatan pembelajaran matematika, siswa harus dirangsang untuk 

mencari, melakukakan penyelidikan (investigasi), melakukan pembuktian 

terhadap suatu dugaan secara mandiri, serta mencari tahu jawaban atas 

pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran didalam kelas (Turmudi, 2008). 
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Proses membangun pemahaman mandiri seperti hal diatas berlangsung dalam 

pembelajar investigasi. Menurut Committee of Inquiry into the Teaching of 

Mathematics in School  pembelajaran matematika dalam setiap jenjang 

pendidikan harus meliputi : (1) eksposisi atau pemaparan guru, (2) diskusi 

anatara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, (3) dipraktekkan, (4) 

latihan soal sebagai pemantapan, (5) pemecahan masalah dengan penerapan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan (6) kegiatan investigasi atau 

penyelidikan (Lidinillah, 2014). 

 Kegiatan investigasi penting untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang cara-cara di mana data yang relevan dan memadai dapat 

dikumpulkan. Investigasi matematika memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja dalam situasi matematis, dalam kegiatan ini siswa bekerja untuk 

dapat menemukan pemecahan masalah dan ketrampilan berpikir untuk 

memecahkan masalah investigasi dengan data-data yang dikumpulkan 

(Crown, 2018). Pemecahan masalah investigasi matematis dapat dibantu 

dengan menggunakan sebuah aplikasi. Salah satu aplikasi yang sesuai dengan 

pemecahan masalah ini adalah aplikasi Matlab. 

 

c. Aplikasi Matlab 

 Aplikasi adalah sebuah program komputer atau perangkat lunak yang 

didesain untuk mengerjakan tugas tertentu (KBBI, 2018). Secara istilah 

pengertian aplikasi merupakan suatu program siap pakai yang dibuat untuk 

melakukan suatu fungsi bagi user guna memudahkan suatu pengerjaan dalam 

sasaran tertentu. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi berarti 

pemecahan masalah menggunakan pemrosesan data yang biasanya berpacu 

pada pemrosesan data yang diinginkan (Juansyah, 2015). 

 Matlab adalah singkatan dari MATRIX LABORATARY (Matrix 

Laboratorium), yang pertama kali digunakan oleh Dr. CleveMoler di New 

Mexico University Amerika Serikat untuk mengajar kursus aljabar linier dan 

merupakan sebuah aplikasi. Unit data dasar adalah sebuah matriks tanpa 

pembatasan dimensi. Aplikasi Matlab membuat komputasi matriks menjadi 

sangat mudah (Feng, 2011).  
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 Matlab produk dari Math Work Inc, merupakan aplikasi pemrograman 

untuk analisa matriks, desain control, identifikasi sistem dan teknik 

penggambaran grafik (Sutrisno, 2009). Matlab juga merupakan sebuah 

program dengan kemampuan tinggi dalam bidang komputasi (Sugiharto, 

2006). Matlab telah berkembang menjadi sebuah sebuah lingkungan 

pemrograman yang canggih dan berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan 

tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan kalkulasi matematis lainnya 

(Arhami & Desiani, 2005).  

 Aplikasi Matlab sering digunakan untuk teknik komputasi numerik, 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi 

matematika elemen, matriks, optimasi, aproksimasi, dan sebagainya. Matlab 

banyak digunakan pada : (1) matematika dan komputasi; (2) pengembangan 

dan algoritma; (3) pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan 

prototype; (4) analisa data, eksplorasi, dan visualisasi; (5) analisis numerik 

dan statistic; dan (6) pengembangan aplikasi teknik (Arhami & Desiani, 2005) 

 Aplikasi Matlab dapat membuat Grafik dari fungsi satu atau dua variabel 

dengan mudah ditarik dalam domain yang dipilih. Oleh karena itu, fungsi 

dapat dipelajari oleh visualisasi untuk Karakteristik utama mereka (Feng, 

2011). Kombinasi dari kemampuan analisis, fleksibilitas, keandalan dan 

kehandalan grafik menjadikan Matlab sebagai suatu aplikasi yang sangat 

membantu di dunia pendidikan (Sutrisno, 2009). Pada penelitian ini, aplikasi 

Matlab digunakan untuk membuat program grafik fungsi trigonometri yang 

bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan tahapan investigasi 

matematis yang terdpat pada media leaflet. Pemaparan program aplikasi 

Matlab tersebut dapat memperkuat penulis dalam penelitian pengembanagn 

leaflet bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi matlab.  

 

d. Leaflet Bercirikan Investigasi Matematis Berbantuan Aplikasi Matlab 

Media leaflet bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi Matlab 

ini merupakan media yang memuat lembar investigasi matematis pada materi 

grafik fungsi trigonometri. Leaflet tersebut merupakan sarana dalam 

pembelajaran, dimana leaflet ini merupakan perlengkapan pembelajaran yang 
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dapat dipindah-pindah atau merupakan sebuah media pembelajaran (Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional, 2007). Berikut merupakan sketsa awal dari 

leaflet bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi Matlab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media leaflet diatas menggunakan jenis kertas F4 yang dibagi menjadi 3 

bagian sehingga membentuk persegi panjang berukuran              dan 

memiliki 6 halaman. Konten dari leaflet tersebut memuat seperti : (1) cover, 

(2) daftar isi, (3) prosedur leaflet, (4) cara penggunaan Matlab, dan (5) lembar 

kegiatan siswa bercirikan investigasi. 

Cover merupakan bagian awal dari sebuah konten yag diangkat pada 

media leaflet ini, dimana cover memuat judul utama dan profile singkat 

penulis. Dilanjutkan pada halaman kedua yaitu daftar isi, dalam bagian ini 

Gambar 1. Sketsa Leaflet Bagian Depan 

Gambar 2. Sketsa Leaflet Bagian Belakang 
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halaman memuat daftar konten apa saja yang terdapat pada leaflet. Setelah itu, 

dilanjutkan pada halaman ketiga yang memuat prosedur leaflet. 

Prosedur leaflet pada leaflet berisi ciri-ciri dari investigasi matematis. 

Menurut Setiawan, ciri-ciri investigasi  matematis antara lain : mencermati 

objek, mengeksplorasi objek, saling tukar informasi, menganalisis informasi 

yang diperoleh dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. (Darma & 

Sujadi, 2011). Ciri-ciri itulah yang termuat dalam konten prosedur 

penggunaan leaflet. Setelah itu, pada halaman ke empat berisi petunjuk 

penggunaan aplikasi matlab. 

Aplikasi Matlab pada media leaflet ini berupa program grafik fungsi 

trigonometri yang telah dibuat dengan menggunakan sebuah aplikasi Matlab 

yang berperan sebagai prasarana media leaflet yang nantinya akan membantu 

siswa menyelesaikan lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa 

merupakan konten terakhir pada leaflet, dimana lembar kegiatan siswa 

memuat pertanyaan-pertanyaan investigasi yang harus diselesaikan siswa pada 

materi grafik fungsi trigonometri. Setelah tahap sketsa awal dilakukan, 

selanjutnya tahap validasi media. 

Leaflet yang sudah dicetak nantinya akan dilakukan tahap validasi. 

Adapun aspek dan pernyataan pada lembar validasi diadopsi dari penelitian 

sebelumnya. Lembar validasi akan dibuat menjadi dua bagian, yaitu lembar 

validasi media oleh ahli materi dan lembar validasi media oleh ahli media. 

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam lembar validasi ahli materi seperti : 

isi, kebahasaan/komunikasi,  penyajian, dan efek bagi strategi pembelajaran. 

Sedangkan aspek yang dinilai dari lembar validasi oleh ahli maedia, anatara 

lain : pewarnaan, pemakaian kata/ bahasa grafis, desain, dan tampilan 

menyeluruh (Purwono, 2008). Selanjutnya, untuk pernyataan dikembangkan 

dari tahapan investigasi matematis yang dikembang berdasarkan aspek yang 

dinilai.  

 


