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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terjadinya proses pembelajaran ditandai dengan adanya perpindahan 

informasi yang harus diserap oleh siswa. Keseluruhan informasi tersebut disusun 

sebagaimana rupa menjadi sebuah bahan ajar yang bertujuan untuk mencapai 

kompetensi dalam materi yang dipelajari. Menurut Prastowo (2012: 17) bahan 

ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Sehingga penggunaan 

bahan ajar yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga 

bahan ajar yang akan disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti 

oleh siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, guru dituntut lebih kreatif dalam memilih bahan 

ajar yang akan dipakai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP 

Negeri 11 Kota Jambi, guru yang mengajar matematika disana hanya 

menggunakan buku teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Berdasarkan hasil 

wawancara pada siswa, mereka mengatakan belajar menggunakan buku teks 

merupakan hal yang telah biasa, bahasa yang digunakan monoton sebagaimana 

buku teks kebanyakan dan tampilannya yang tidak menarik perhatian, sehingga 
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minat siswa untuk membaca kurang. Begitu pula ketika belajar menggunakan 

LKS yang selalu digunakan selama ini. Sehingga kurang menarik siswa untuk 

membacanya.  

Hal ini berdampak pada keinginan belajar mandiri siswa. Bisa dilihat 

ketika ketika ada materi yang tidak dimengerti oleh siswa, mereka tidak membaca 

buku terlebih dahulu melainkan memilih bertanya langsung ke guru. Ketika siswa 

ditanyakan tentang materi yang telah dipelajari di hari sebelumnya, mereka tidak 

bisa menjawab langsung, setelah melihat buku catatan masing-masing barulah 

mereka bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ini membuktikan 

bahwa kebanyakan siswa tidak mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari 

di rumah. Hal ini menandakan bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran hanya sebatas mengingat saja, belum pada tahap memahami. 

Hal yang menyebabkan guru lebih memilih menggunakan buku teks 

dikarenakan telah disediakan oleh sekolah. Dalam penggunaannya pun tidak 

memerlukan waktu yang lama, mengingat semua siswa memilikinya, sehingga 

guru bisa langsung mengajar. Guru juga tidak perlu repot-repot menyiapkan 

bahan ajar, dikarenakan semua materi telah tercangkup di dalam buku semua. 

Seperti yang disebutkan di atas, maka dibutuhkan suatu bahan ajar yang 

dapat memacu minat siswa untuk belajar terutama dalam belajar mandiri. Salah 

satu bahan ajar pembelajaran yang bisa dipakai adalah modul dengan tampilan 

majalah. Modul adalah salah satu contoh bahan ajar cetak yang dapat digunakan 

guru. Beberapa kelebihan modul adalah disusun dengan menggunakan bahasa 

yang lebih mudah dipahami dan dapat dipelajari sendiri oleh siswa. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Darma, dkk (2014: 2-3) modul adalah sebuah bahan 



3 
 

 

ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik dan dapat dipelajari secara mandiri, sehingga hasil 

belajar yang diharapkan dapat ditingkatkan. 

Agar modul dapat menarik perhatian siswa, maka tampilannya akan dibuat 

seperti majalah. Menurut Darma (2014: 3) modul memiliki tampilan menarik jika 

dibuat dengan tampilan majalah, karena tampilan yang berbeda dan menarik ini 

yang membuat banyak anak menyukainya. Kebanyakan anak muda gemar 

membaca majalah, karena tampilannya yang bervariasi, perpaduan warna yang 

indah, menampilkan gambar/foto dan isi konten yang tidak baku. Siswa yang 

kebanyakannya merupakan anak muda, pasti akan menyukai membaca majalah. 

Daya tarik majalah terletak pada bagian cover, perpaduan warna dan gambar yang 

digunakan, sehingga modul yang dibuat dengan tampilan seperti majalah dapat 

menarik perhatian siswa untuk mempelajarinya. Menurut Rangsing (2015: 244) 

penggunaan media visual seperti tampilan warna atau gambar dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan siswa tentang suatu materi, karena siswa 

cenderung menyukai bacaan yang menarik dengan sedikit uraian dan banyak 

gambar atau warna. 

Modul dengan tampilan majalah yang akan dikembangkan berbasis CTL 

(Contextual Teaching and Learning), hal ini bertujuan agar siswa dapat 

memahami materi yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Majid (2014: 179) dengan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) siswa dapat memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks 
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kehidupan sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan yang secara fleksibel 

dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. 

Perbedaan modul yang akan dikembangkan oleh peneliti dengan modul 

yang biasa digunakan terletak pada tampilannya. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

Modul yang digunakan Modul dengan Tampilan Majalah 

 
 

Pengembangan modul dengan tampilan majalah akan lebih menarik 

perhatian siswa daripada tampilan pada kebanyakan modul yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Pada modul dengan tampilan majalah, setiap 

halamannya dimasukkan gambar atau foto yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. Ukuran gambar yang digunakan semakin besar semakin baik dan 

deskripsi yang ditulis menjelaskan gambar sebagai objek yang dibicarakan. 

Sedangkan pada modul yang telah dikembangkan sebelumnya, tidak semua 

halaman memuat gambar. Banyak halaman yang hanya terdiri dari penjabaran 

materi saja. Jika memakai gambar hanya berukuran kecil dan beberapa gambar 

hanya dijadikan sebagai penghias. Pengembangan modul dengan tampilan 
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majalah juga menggunakan perpaduan warna yang dapat menarik perhatian siswa. 

Warna yang digunakan merupakan warna yang terang. Dimulai dari penggunaan 

warna untuk latar belakang modul yang dipadukan dengan warna pada layout- 

layout yang berisikan penjabaran materi. Sedangkan pada pengembangan modul 

sebelumnya, warna latar belakang modul adalah putih dan perpaduan warna yang 

sedikit monoton. 

Salah satu materi yang dipelajari siswa di SMP kelas VIII adalah koordinat 

kartesius yang termasuk ke dalam bidang geometri. Menurut Maarif (2015:5) 

pengkajian tentang pembelajaran geometri harus terus ditumbuhkembangkan, 

supaya peserta didik mampu menganalisis benda-benda menjadi suatu konsep 

geometri dan dapat mengkonstruksi suatu pengetahuan geometri dengan 

pembuktian formal. Materi ini dipilih sebab berdasarkan wawancara awal yang 

dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 11 

Kota Jambi didapatkan bahwa materi koordinat kartesius merupakan materi 

penunjang yang harus benar-benar dipahami oleh peserta didik, karena jika 

peserta didik tidak memahami materi ini, maka peserta didik akan kesulitan 

memahami materi yang akan dipelajari selanjutnya yakni materi fungsi dan 

persamaan garis lurus, namun peserta didik masih kesulitan dalam mempelajari 

materi koordinat kartesius. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah model ADDIE. Model ini terdiri dari tahap anlisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi. Penggunaan model ADDIE pada penelitian ini 

dikarenakan berdasarkan langkah-langkah utama yang diterapkan, maka terlihat 

bahwa model ADDIE menggunakan langkah atau fase yang terstruktur dan jelas, 
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sehingga memberikan petunjuk yang jelas pula bagi peneliti dalam melakukan 

setiap langkah pada penelitian menggunakan model ini. Menurut Tegeh, dkk 

(2014:41) model ADDIE memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap 

aktivitas pengembangan pada setiap tahap. Sehingga hal ini akan berdampak 

positif bagi produk yang dikembangkan karena dapat meminimalisir kelemahan 

atau kekurangan pada produk. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memandang penting untuk 

mengembangkan modul dengan tampilan majalah. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul dengan 

Tampilan Majalah Berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning) pada 

Materi Koordinat Kartesius di  Kelas VIII SMP” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL 

(Contextual Teaching and Learning) pada Materi Koordinat Kartesius di  Kelas 

VIII SMP dengan menggunakan model ADDIE? 

2. Bagaimana  kelayakan modul dengan tampilan dengan majalah berbasis CTL 

(Contextual Teaching and Learning) pada Materi Koordinat Kartesius di  Kelas 

VIII SMP? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengembangkan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual 

Teaching and Learning) pada Materi Koordinat Kartesius di  Kelas VIII SMP. 

2. Mendeskripsikan kelayakan penggunaan modul dengan tampilan majalah 

berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning) pada Materi Koordinat 

Kartesius di  Kelas VIII SMP dalam pembelajaran. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi pengembangan produk yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan adalah modul dengan tampilan majalah berbasis 

CTL (Contextual Teaching and Learning) pada Materi Koordinat Kartesius di  

Kelas VIII SMP. 

2. Bagian-bagian dari modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual 

Teaching and Learning) adalah sebagai berikut: 

a. Cover, bagian cover atau sampul adalah bagian awal dari modul yang 

berisi judul, kelas, serta beberapa gambar awal. 

b. Kata Pengantar. Bagian ini berisi ucapan terima kasih atas 

terselesaikannya modul, alasan penulisan modul secara singkat, dan 

manfaat yang bisa diperoleh dengan membaca modul tersebut. 
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c. Daftar Isi. Bagian ini menginformasiikan kepada pembaca topik-topik 

yang ditampilkan dalam modul sesuai dengan urutan tampilan dan nomor 

halaman.  

d. Manfaat. Bagian manfaat adalah menjelaskan tentang manfaat yang 

diperoleh oleh peserta didik (pembaca) dan didalamnya berisi keterangan 

tentang berbagai kegunaan dari modul tersebut. 

e. Petunjuk Penggunaan Modul. Bagian ini berisi cara menggunakan modul. 

Jadi, pada bagian ini ditunjukkan apa saja yang mesti dilakukan pembaca 

(peserta didik) ketika membaca modul. 

f. Peta Konsep. Peta konsep inilah yang akan memberikan informasi 

tentang hubungan antartopik, sehingga peserta didik (pembaca) lebih 

mudah melihat ruang lingkup materi secara komprehensif. 

g. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Perilaku akhir yang diharapkan 

yang dapat diperoleh oleh pembaca dari hasil proses belajar yang 

ditempuhnya. 

h. Tujuan pembelajaran. Bagian ini akan diberikan diawal modul, pembaca 

dapat menjadikan tujuan ini sebagai pegangan pada saat mempelajari 

modul. 

i. Materi Pokok. Bagian ini berisi sejumlah materi pokok yang akan dibahas 

agar pembaca (peserta didik) menguasai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan.  

j. Uraian Materi. Jika materi pokok telah ditentukan, maka pada bagian 

inilah materi pokok itu dijabarkan ke bagian-bagian yang lebih rinci dan 

mendetail.  
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k. Rangkuman. Bagian ini memuat rangkuman materi dalam satu bab, 

sehingga terletak di akhir materi di setiap bab. 

l. Latihan atau Tugas. Bagian ini memuat berbagai latihan dan bentuk tugas 

yang diberikan kepada peserta didik. 

m. Post Test. Diberikan diakhir modul untuk melihat penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang sudah selesai dipelajari. Waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan post test dinyatakan tidak melebihi 

waktu yang digunakan untuk mempelajari modul. 

n. Tindak Lanjut. Bagian tindak lanjut berisi feedback kepada pembaca. 

Bagi yang telah menguasai materi, disarankan untuk mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperolehnya. Sedangkan bagi yang masih belum 

mencapai belajar tuntas, disarankan untuk mengulangi bagian yang masih 

dirasa sulit. 

o. Daftar Pustaka. Sejumlah referensi yang digunakan sebagai bahan 

rujukan ditulis dalam bagian ini. Sehingga, jika pembaca ingin 

mengetahhui lebih lengkap atau lebih jauh tentang suatu persoalan dari 

sumber referensi tertentu, maka dapat dilacak keberadaannya. 

3. Modul dengan tampilan majalah berisi materi pelajaran dan latihan yang 

disusun berdasarkan karakteristik CTL. 

4. Materi yang digunakan dalam modul dengan tampilan majalah CTL 

(Contextual Teaching and Learning) adalah materi Koordinat Kartesius. 

5. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) juga akan dilengkapi dengan artikel atau informasi ringan terkait 

informasi atau hal-hal yang relevan dengan materi. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL 

(Contextual Teaching and Learning) memiliki beberapa unsur penting, yakni 

sebagai berikut: 

1. Pada modul yang telah dikembangkan sebelumnya, tidak semua halaman 

memuat gambar, jika memakai gambar hanya berukuran kecil dan beberapa 

gambar hanya dijadikan sebagai penghias dan warna latar belakang modul 

adalah putih dan perpaduan warna yang sedikit monoton. 

2. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) digunakan sebagai alternatif bahan ajar untuk diberikan kepada 

siswa dalam pembelajaran dan menarik minat baca siswa dan meningkatkan 

keinginan untuk belajar mandiri 

3. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru dan pembaca lain untuk 

mengembangkan modul dengan tampilan majalah. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi 

Pada penelitian pengembangan ini, modul dengan tampilan majalah 

berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning) pada materi Koordinat 

Kartesius dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

1. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) yang dibuat berfungsi sebagai pelengkap dalam mempelajari 

materi Koordinat Kartesius selain yang terdapat pada buku teks. 
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2. Penggunaan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual 

Teaching and Learning) pada materi Koordinat Kartesius dapat membantu 

siswa dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Agar tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka dari itu penelitian ini 

harus dibatasi. Keterbatasan pada pengembangan ini adalah: 

1. Bahan ajar yang akan dikembangkan adalah modul dengan tampilan majalah 

berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning) pada materi Koordinat 

Kartesius. 

2. Penelitian dilakukan dikelas VIII SMP Negeri 11 Kota Jambi. 

 

1.7 Defenisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam 

penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini agar tidak membuat pembaca salah mengartikan. Beberapa 

istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan dapat 

dipelajari secara mandiri, sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat 

ditingkatkan. 

2. Majalah adalah media cetak yang memuat gambar-gambar yang bertujuan 

sebagai ilustrasi dari tulisan sesuai dengan topik yang dibicarakan. 

3. Modul dengan tampilan majalah adalah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dengan menggunakan tampilan seperti majalah. 



12 
 

 

4. Model CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah pembelajaran dimana 

siswa mengkaitkan materi yang dipelajarinya dengan kehidupannya sehari-hari. 

5. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan tampilan 

atau desain seperti majalah, yang mempunyai ciri khas dilengkapi gambar yang 

beragam dan paduan warna yang bervariasi dan disusun berdasarkan 

karakteristik model CTL. 


