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2. KAJIAN PUSTAKA

a. Tujuan Pembelajaran Matematika SMK

Pendidikan di sekolah kejuruan memiliki tujuan untuk meningkatkan

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan siswa 

untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan kejuruannya (Permendiknas no 22 tahun 2006). Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menjadikan 

matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib bagi setiap jenjang 

pendidikan termasuk pada jenjang SMK. Matematika adalah salah satu ilmu 

berfikir terurut, bernalar logis dan pemecahan masalah. Sebagai salah satu 

alasan mempelajari matematika adalah karena matematika sangat berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. Seiring dengan hal tersebut, matematika juga digunakan 

dalam dunia pekerjaan seperti ilmuwan, insinyur, akutan pajak dan sebagainya. 

Harapannya dengan adanya matematika sebagai mata pelajaran wajib di 

sekolah kejuruan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing 

dan berkompeten dalam dunia kerja. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas generasi bangsa. 

Pembelajaran matematika diharapkan mampu untuk meningkatkan 

pengetahuan, kepribadian dan keterampilan siswa SMK melalui materi-materi 

yang diajarkan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.  

Pembelajaran matematika di SMK tentunya memiliki beberapa tujuan 

diantaranya yaitu : memahami konsep matematika, menggunakan pola untuk 

menyelesaikan suatu masalah, mampu memecahkan masalah dalam konteks 

matematika yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

mengomunikasikan gagasan, melakukan kegiatan motorik yang berkaitan 

dengan pengetahuan matematika (Permendikbud No 60 tahun 2014). Setiap 

pembelajaran matematika tentunya memiliki standar isi guna menjadi acuan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Materi yang akan diambil pada pembahasan 

ini  yaitu trigonometri. 

b. Trigonometri

Trigonometri tentunya memiliki beberapa standar isi. Standar merupakan

patokan atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur minimal. Standar berdasar atas 

hasil minimal, standar isi menurut UUSP no.20 tahun 2003 merupakan standar 
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minimal, batasan, pedoman serta peningkatan mutu pendidikan merupakan 

syarat yang wajib diraih. Kriteria yang harus dicapai pada saat penyusunan 

perencanaan disebut standar isi. Standar isi yang baik haruslah memuat struktur 

kurikulum dan kerangka dasar, kalender akademik, beban belajar dan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Trigonometri merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh karena 

itu peneliti mengambil materi tersebut. Tinjauan materi matematika di SMK, 

trigonometri merupakan materi yang diajarkan pada kelas X semester II. Siswa 

mengalami kesulitan ketika dipemahaman konsep trigonometri, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengenai 

standar isi (SI), standar kompetensi (SK) modul berisikan beberapa 

Kompetensi dasar terkait materi trigonometri. Pada hal ini peneiti mengambil 

beberapa KD terkait materi trigonometri yang dicantumkan didalam modul. 

Upaya yang dapat dilakukan yaitu seperti yang sudah dijelaskan dipendahuluan 

karena kurangnya waktu bertatap muka di kelas dan materi tersebut 

membutuhkan waktu yang lama untuk pemahaman konsep maka modul sangat 

diperlukan oleh siswa karena modul dapat dipelajari tanpa harus melalui tatap 

muka secara langsung dengan guru atau dapat digunakan dengan bebas.  

c. Modul  

Paket program yang dibuat dengan terencana dalam bentuk satuan untuk 

membantu siswa dalam proses pembelajaran yang bertujuan mencapai tujuan 

belajar disebut modul (Rudi & Riyana, 2008). Modul pada dasarnya 

merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkatannya, agar siswa dapat 

belajar secara mandiri (Daryanto, 2013). Dari pendapat beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan suatu alat yang disusun secara sistematis 

yang berisi petunjuk, materi, metode, evaluasi dan tentunya menarik yang 

berguna untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demi 

menciptakan suatu modul yang bisa meningkatkan kemampuan motivasi 

pemakainya tentunya modul wajib memenuhi beberapa kriteria (Dir 

PembSMK, 2008).   
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Modul yang ingin dikembangkan harus memenuhi 5 kriteria yaitu, Self 

Instruction, dengan menggunakan modul siswa diharapkan mampu belajar 

secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Untuk memenuhi Self 

Instruction modul harus memuat: tujuan pembelajaran, materi yang dikemas 

dengan bagian kecil sehingga memudahkan untuk dipelajari, berisi contoh yang 

jelas untuk mendukung materi yang akan dibahas, menyediakan contoh dan 

latihan soal atau tugas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pengguna, 

kontekstual, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti, adanya 

rangkuman materi, adanya instrumen penilaian mandiri, adanya umpan balik 

atas penilaian siswa dan adanya informasi tentang daftar rujukan. Self 

Contained, semua materi yang diperlukan terdapat didalam modul secara utuh. 

Tujuan dari karakteristik ini bertujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri 

materinya sampai tuntas. Stand Alone, modul yang dipakai tidak harus 

bergantung dan digunakan secara bersama-sama pada media atau bahan ajar 

yang lain. Kriteria selanjutnya yaitu Adaptive, modul mudah digunakan dan 

harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi dan 

pengetahuan serta dapat digunakan sesuai kurun waktu tertentu. User Friendly, 

setiap petunjuk dan informasi yang diberikan bersifat bersahabat dan 

membantu dengan penggunanya, termasuk kemudahan peengguna dalam 

meemahami dan digunakan sesuai dengan keinginan. Ciri dari user firendly  

yang lain yaitu terdapat pada bahasa yang sederhana, mudah dipahami serta 

memakai sebutan yang umum. Penerapan modul dapat mengkondisikan 

kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan 

hasil (output) yang jelas (Suaidin, 2010). 

Tujuan dari modul yaitu, membuat siswa dapat belajar secara mandiri tanpa 

harus dengan dampingan dari guru, guru tidak terlalu dominan dalam proses 

pembelajaran serta membantu agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat 

penguasaan materi yang telah dipelajari Dari beberapa tujuan pembuatan 

modul diatas dapat disimpulkan bahwa jika tujuannya adalah membuka 

kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatan dan caranya masing-

masing. Untuk menghasilkan modul yang bagus, tentunya harus memiliki 

beberapa unsur, adapun unsur yang harus dimiliki modul antara lain: petunjuk 
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belajar, judul, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-

latihan, petunjuk kerja atau lembar kerja, evaluasi berupa soal tes. Modul 

dibuat dengan desain yang menarik, mudah dipelajari, dan dapat menjawab 

kebutuhan akan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar (Oka, 2009). 

Tentunya untuk mengembangkan modul tersebut juga diperlukannya model 

pembelajaran agar proses pembelajaran lebih efektif. 

d. Model Treffinger 

Model pembelajaran merupakan perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman selama proses pembelajaran dikelas (Trianto, 2010). Model 

pemebelajaran fokus kepada pendekatan yang digunakan, dimana didalamnya 

mengandung unsur tujuan pembelajaran, tahapan selama pembelajaran, 

lingkungan dan pengelolan kelas. Model pembelajaran merupakan rencana 

pembelajaran dalam jangka panjang untuk membentuk kurikulum, merancang 

bahan pembelajaran dan membimbing proses pembelajaran dikelas. Guru dapat 

memilih model pembelajaran yang diinginkan yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pembelajaran didalam kelas. Dapat didefinisikan jika model 

adalah pola yang sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran dimana didalamnya terdapat teknik, metode,  

strategi, media dan alat penilaian pembelajaran. Model pembelajaran yang 

akan digunakan untuk membantu mengembangkan modul tersebut adalah 

model Treffinger. 

Model Treffinger merupakan model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan persoalan dengan caranya 

sendiri sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingatnya dan lebih 

mengutamakan dari segi langkah (Sari, 2016). Model Treffinger akan 

membantu siswa sekolah menengah kejuruan karena model tersebut 

mengaitkan proses pemahaman pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari atau 

lingkungan sekitar dan pada hakikatnya siswa sekolah menengah kejuruan 

lebih menyukai dengan cara praktik secara langsung. Untuk memecahkan 

masalah dan membantu siswa dalam memahami konsep materi yang dipelajari 

dan membantu siswa untuk berfikir kreatif  merupakan ciri dari model 

Trefingger. Terdapat 3 tahapan dalam model Trefingger. Tahapan pertama 

yaitu, mengembangkan fungsi divergen. Tahap kedua, yaitu mengembangkan 
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pola berfikir secara kompleks. Tahapan yang terakhir yaitu, pengembangan 

keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Model treffinger memiliki 

karakteristik yang berbeda dan dominan. 

       Karakteristik model Treffinger yang paling dominan yaitu guru hanya 

bertugas membimbing siswa serta usaha dalam penggabungan afektif dan 

kognitif siswa untuk mencari arah-arah penyelesaian yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan, pada hal ini siswa diberikan kebebasan 

untuk berkreasi dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai cara 

yang ia inginkan (Sarson, 2013). Karakteristik model Treffinger adalah 

memiliki ketergantungan dan hubungan antara afektif dan kognitif pada setiap 

prosesnya demi mendorong siswa untuk belajar kreatif (Shoimin, 2014). Sama 

halnya dengan model pembelajaran pada umumnya yang memiliki beberapa 

tahapan tentunya model Trefingger juga memiliki beberapa tahapan yang ciri 

khas, berikut tahapan Model Treffinger: 

a. Tahap I: basic tools  

Teknik kreativitas melingkupi keahlian berpikir kreatif. Terdapat 2 tahap 

dalam proses ini, tahap I yaitu (1) guru menyampaikan hal yang berkaitan 

pada materi yang pernah di pelajari sebelumnya agar siswa mampu mengingat 

kembali dan berfikir (2) guru mendampingi siswa selama diskusi untuk 

menyampaikan idenya serta memberi nilai terhadap siswa yang maju. Setelah 

melalui tahap pertama guru akan meleanjutkan pada tahap kedua. 

 

 

 

b. Tahap II: practice with process 

Yaitu memberi peluang terhadap siswa untuk memperaktikan keahlian 

yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu guru mengarahkan dan 

mendampingi siswa untuk mengerjakan hasil yang diperoleh didepan kelas. 

c. Tahap III: working with real problems 

Pada tahap ini guru megecek solusi jawaban yang telah dijawab oleh siswa 

dan memberikan permasalahan baru agar siswa lebih dalam memahami 

materi tersebut. 
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e. Modul Trigonometri Menggunakan Model Treffinger 

Dalam mengembangakan modul trigonometri mennggunakan model 

Treffinger terdapat beberapa isi yaitu: 

1. Karakteristik 

a. Basic Tools merupakan tapahan awal model Treffinger kegiatan 

tersebut siswa diminta untuk mengukur sudut dengan 

menggunakan alat bantu busur pada gambar yang sudah disediakan 

didalam modul. 

b. Practice with process merupakan tahapan kedua, kegiatan yang 

dilakukan pada tahap 2 yaitu siswa diminta untuk memahami 

materi yang terdapat pada modul.  

c. Working with real problem merupakan tahap ketiga, kegiatan yang 

dilakukan yaitu setelah memahami materi siswa diberikan soal 

yang terkait dengan kehidupan nyata dan siswa diminta untuk 

menyelesaikannya.  

2. Komponen 

Dalam pembuatan modul terdapat beberapa komponen yaitu, cover , 

latihan soal, materi , petunjuk, model pembelajaran Treffinger, daftar isi 

dan daftar pustaka. 

3. Tujuan Pengembangan Modul 

Pengembangan memiliki 3 kriteria yang harus terpenuhi yaitu valid, 

praktis dan efektif. 

a. Valid, dikatakan valid untuk mengetahui sejauh mana modul yang 

dikembangkan sesuai atau tidak dengan kriteria modul dan materi 

yang dipelajari. Untuk mengetahui valid tidaknya modul maka 

dilakukan validasi oleha validator yang hasil validasi dengan 

kategori minimal valid menurut (Rochmad, 2012). 

b. Praktis, menurut ( Rochmad, 2012) kepraktisan dapat dilihat dari 

tingkat kemudahan dan keterebantuannya menggunakan modul. 

Kepraktisan modul dapat dikur menggunakan Angket respon untuk 

mengetahui tanggapan pengguna perangkat pembelajaran yang 
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dikembangkan mengenai seberapa cocok dan mudah. Jika angket 

memenuhi kategori respon positif maka memenuhi kriteria praktis.  

c. Efektif, dapat dilihat modul dapat dilihat dari tujuan penelitian dan 

pengembangan modul. Indikator yang menyatakan modul 

trigonometri efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa atau 

pengerjaan soal evaluasi (Rochmad, 2012). 

 


