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ABSTRAK 

 

Yuniarti, Fifi. 2015. “Implementasi Teori SOLO pada Modul Bermuatan Karakter 

Kerja Keras dan Koneksi Matematik Materi Statistika Sekolah”. Tesis. 

Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Drs. YL Sukestiyarno, M.S., Ph.D., 

Pembimbing II Prof. Dr. Sri Mulyani E.S., M.Pd. 

 

Kata Kunci: teori SOLO, kerja keras, koneksi matematik, statistika sekolah 

 

Terbatasnya bahan ajar yang disusun berdasarkan teori SOLO mendasari 

diterapkannya teori tersebut untuk mengembangkan modul referensi bermuatan 

kerja keras dan koneksi matematik. Penyusunan modul dari tahap prestructural 

yang memuat materi, unistructural mengarahkan pembaca mengidentifikasi 

informasi pada contoh, multistructural mengarahkan pembaca menggunakan 

prosedur matematika, tahap relational dan extended abstract yang mengarahkan 

pembaca menyelesaikan permasalahan terkait disiplin ilmu lain dan kehidupan 

sehari-hari. Penyajian materi dari sederhana sampai aplikasi kompleks dapat 

mendorong kerja keras dan pembiasaan menyelesaikan permasalahan tersebut 

dapat membawa pada koneksi matematik pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi sejauh mana eksistensi bahan ajar berdasarkan teori SOLO dan 

mengetahui kevalidan serta kepraktisan modul statistika.  

Desain penelitian ini adalah pengembangan dengan tahap Borg & Gall (1983) 

yang dibatasi sampai tahap keenam yaitu uji coba lapangan terbatas. Subjek 

penelitian adalah guru, orang tua, dan siswa SD, SMP, SMA di Kabupaten Tegal. 

Variabel penelitian ini adalah karakter kerja keras dan koneksi matematik. 

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan 

portofolio serta dianalisis dengan uji validitas dan kualitatif deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan sekolah 

berdasarkan teori SOLO masih kurang pada tahap relational dan extended 

abstract. Modul statistika sekolah yang disusun valid dengan rata-rata skor 

kevalidan 4,31 dengan kriteria sangat baik. Modul statistika sekolah yang disusun 

praktis ditunjukkan dengan respon positif dari guru dan orang tua bahwa modul 

dapat digunakan sebagai referensi belajar siswa; kemunculan karakter kerja keras 

siswa terlihat pada siswa SD bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas, meneliti 

hasil pekerjaan, dan menggunakan sumber belajar serta siswa SMP dan SMA juga 

mampu mengelola waktu yang dimiliki; kemunculan koneksi matematik siswa 

terlihat pada siswa SD dapat mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide 

matematika, memahami hubungan antara ide-ide matematika dan siswa SMP serta 

SMA juga mampu menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. 

Respon positif siswa terhadap modul diketahui dari siswa yang belajar 

menggunakan modul ini dari tingkat SD sampai SMA dapat memanfaatkannya 

sebagai referensi belajar. 
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ABSTRACT 

 

Yuniarti, Fifi. 2015. “Implementation of SOLO Theory on Statistic Module 

Contain of Work Hard Character and Mathematical Connection for 

School”. Thesis. Mathematics Education Program. Graduate Program. 

Semarang State University. Supervisor I Prof. Drs. YL Sukestiyarno, M.S., 

Ph.D., Supervisor II Prof. Dr. Sri Mulyani E.S., M.Pd. 

 

Key Word: SOLO theory, work hard, mathematical connection, school statistic 

 

The limited availability of teaching materials are arranged based on SOLO 

theory underlying the implementation of the theory to develop a reference module 

focused on the character work hard and mathematical connection. The module 

was arranged from prestructural stage that containing material, unistructural that 

directs the reader to identify the information in the example, multistructural which 

directs the reader to use mathematical procedures, relational and extended abstract 

stage which directs the reader to solve the problems related to other disciplines 

and the daily life. Materials are presented from simple to complex applications 

can push work hard and a habit to solve the problem can bring the reader into 

mathematical connection. This research aimed to evaluate the existence of 

teaching materials based on SOLO theory and to examine the validity and also 

practicability of the statistic modules.  

This research used research and development design with Borg & Gall (1983) 

stages that are limited to the sixth stages is main field testing. The subject of 

research are teachers, parents, and students of Elementary, Junior, and Senior 

High School in Tegal. Variables of this research was the character of work hard 

and mathematical connection. Collecting data using interviews, questionnaires, 

observations, and the portfolio then analyzed by validity and qualitative 

descriptive. 

The results showed that the teaching materials which are used at schools 

based on SOLO theory was still lacking at relational and extended abstract stage. 

A valid statistic module that was arranged by validity average score of 4.31 with 

criteria was very good. The practicability of statistic module that was arranged, 

was indicated by a positive response from teachers and parents because the 

module can be used as a student reference for learning; the appearance of 

students’ work hard, was shown by elementary students in completing the task 

seriously, examining the results of their work, and using learning resources and 

also for junior and senior high school students were able to manage their time so 

can complete the task on time; the appearance of students’ mathematical 

connection can be seen from the elementary students can recognize and use 

connections between mathematical ideas, also to understand the relationship 

between mathematical ideas whereas junior and senior high school students are 

able to apply mathematics in contexts outside of mathematics. Module also 

received a positive response from students who learned using this modul from 

elementary until high school level because they can used it as a learning reference. 

 



 
 

vii 

PRAKATA 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Implementasi Teori SOLO pada Modul Bermuatan Karakter Kerja Keras dan 

Koneksi Matematik Materi Statistika Sekolah” ini dengan baik. Tesis ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari 

berbagai pihak, peneliti tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan tesis ini 

dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Direksi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

2. Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Matematika Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 

3. Prof. Drs. YL Sukestiyarno, M.S., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. 

Dr. Sri Mulyani E.S., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 

memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan tesis ini. 

4. Dr. Mulyono, M.Si. selaku evaluator draf dan penguji utama sekaligus 

validator ahli yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan 

tesis ini. 



 
 

viii 

5. Prof. Dr. Kartono, M.Si., Khamidah, M.Pd., dan Sumarno, M.Pd. selaku 

validator ahli yang telah banyak memberikan masukan dalam menilai modul 

dan instrumen yang disusun oleh peneliti. 

6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh 

pendidikan. 

7. Bapak dan Ibu Guru serta Orang Tua Siswa yang telah bersedia menjadi subjek 

penelitian sekaligus memberikan saran untuk perbaikan modul yang disusun 

oleh peneliti. 

8. Kepala SMP Negeri 1 Slawi dan SMA Negeri 1 Dukuhwaru beserta staff TU 

yang telah memberikan ijin dan membantu selama peneliti melaksanakan 

penelitian. 

9. Siswa SD, SMP, dan SMA yang telah bersedia menjadi subjek penelitian. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam 

penyelesaian tesis ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat 

kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini 

bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

Semarang,  Januari 2016 

 

 

Fifi Yuniarti 



 
 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................... i 

PERSETUJUAN PENGUJI DRAF TESIS  ........................................................ ii 

PERNYATAAN KEASLIAN  ............................................................................ iii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ....................................................................... iv 

ABSTRAK  ......................................................................................................... v 

ABSTRACT  ....................................................................................................... vi 

PRAKATA  ......................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................... xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  ...................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah  ............................................................................. 9 

1.3 Cakupan Masalah  ................................................................................. 10 

1.4 Rumusan Masalah  ................................................................................ 10 

1.5 Tujuan Penelitian ..................................................................................  10 

1.6 Penegasan Istilah  .................................................................................. 11 

1.7 Manfaat Penelitian  ............................................................................... 14 

1.7.1 Manfaat Teoritis  ......................................................................... 14 

1.7.2 Manfaat Praktis  ........................................................................... 14 

1.8 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  ............................................. 15 

1.9 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  ........................................... 15 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka  ..................................................................................... 17 

2.1.1 Teori Belajar yang Mendukung  .................................................. 17 

2.1.2 Teori SOLO  ................................................................................ 20 

2.1.3 Buku Referensi  ........................................................................... 25 

2.1.4 Modul  ......................................................................................... 26 



 
 

x 

2.1.5 Pendidikan Karakter  ................................................................... 29 

2.1.6 Koneksi Matematik  .................................................................... 32 

2.1.7 Hasil Belajar  ............................................................................... 34 

2.1.8 Model Pengembangan Borg & Gall  ........................................... 38 

2.1.9 Tinjauan Materi Statistika  .......................................................... 40 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan  ........................................................... 41 

2.3 Kerangka Berpikir  ................................................................................ 42 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  ................................................................................. 46 

3.2 Prosedur Penelitian  .............................................................................. 46 

3.2.1 Penelitian dan Pengumpulan Data  .............................................. 47 

3.2.2 Perencanaan  ................................................................................ 48 

3.2.3 Pengembangan Draf Produk  ....................................................... 48 

3.2.4 Uji Coba Lapangan Awal  ........................................................... 49 

3.2.5 Merevisi Hasil Uji Coba  ............................................................. 49 

3.2.6 Uji Coba Lapangan  ..................................................................... 49 

3.3 Sumber Data atau Subjek Penelitian  .................................................... 52 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data  .............................................................. 53 

3.4.1 Lembar Analisis Bahan Ajar  ...................................................... 53 

3.4.2 Lembar Validasi  ......................................................................... 53 

3.4.3 Kuesioner  .................................................................................... 53 

3.4.4 Lembar Pengamatan Karakter Kerja Keras  ................................ 54 

3.4.5 Pedoman Wawancara  ................................................................. 54 

3.4.6 Portofolio  .................................................................................... 54 

3.4.7 Dokumentasi  ............................................................................... 55 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  ................................................................... 55 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Analisis Bahan Ajar  ........................ 55 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data Validasi  ........................................... 55 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data Respon Guru, Orang Tua, Siswa ..... 56 

3.5.4 Teknik Pengumpulan Data Karakter Kerja Keras  ...................... 56 

3.5.5 Teknik Pengumpulan Data Koneksi Matematik ......................... 56 



 
 

xi 

3.6 Teknik Keabsahan Data  ....................................................................... 57 

3.6.1 Derajat Kepercayaan (Credibility)  ............................................. 57 

3.6.2 Keteralihan (Transferability)  ...................................................... 57 

3.6.3 Kebergantungan (Dependability)  ............................................... 58 

3.6.4 Kepastian (Confirmability)  ......................................................... 58 

3.7 Teknik Analisis Data ............................................................................ 58 

3.7.1 Analisis Data Kualitatif  .............................................................. 58 

3.7.2 Analisis Eksistensi Bahan Ajar Berdasarkan Teori SOLO  ........ 61 

3.7.3 Analisis Data Validasi  ................................................................ 61 

3.7.4 Analisis Data Kepraktisan Modul  .............................................. 63 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  .................................................................................... 65 

4.1.1 Penelitian dan Pengumpulan Data  .............................................. 65 

4.1.2 Perencanaan  ................................................................................ 85 

4.1.3 Draf Produk  ................................................................................ 90 

4.1.4 Validasi Modul Oleh Ahli  .......................................................... 91 

4.1.5 Revisi Hasil Validasi Ahli  .......................................................... 94 

4.1.6 Kualitas Modul Berdasarkan Respon Pembaca  .......................... 100 

4.2 Pembahasan .......................................................................................... 172 

4.2.1 Modul Statistika Sekolah Berdasarkan Teori SOLO Bermuatan  

Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik  .......................... 172 

4.2.2 Kualitas Modul Statistika Sekolah Berdasarkan Teori SOLO 

Bermuatan Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik  ........ 175 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan  .............................................................................................. 186 

5.2 Saran  .................................................................................................... 187 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................ 189 

LAMPIRAN  ....................................................................................................... 194 

 

 

 



 
 

xii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1   Karakteristik Modul Statistika Berdasarkan Teori SOLO Bermuatan 

  Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik................................. 13 

Tabel 2.1   Karakteristik Modul Berdasarkan Teori SOLO  ............................... 29 

Tabel 2.2   Deskripsi Pendidikan Karakter  ........................................................ 31 

Tabel 2.3   Indikator Karakter Kerja Keras  ........................................................ 36 

Tabel 2.4   Indikator Kemampuan Koneksi Matematik  ..................................... 38 

Tabel 3.1   Kualifikasi Hasil Analisis Bahan Ajar Berdasarkan Teori SOLO  ... 61 

Tabel 3.2   Kriteria Penilaian Validator  ............................................................. 63 

Tabel 3.3   Kualifikasi Persentase Skor Respon Guru  ....................................... 63 

Tabel 3.4   Penskoran Hasil Kuisioner Siswa  .................................................... 64 

Tabel 4.1   Skor Eksistensi Bahan Ajar Berdasarkan Teori SOLO  ................... 66 

Tabel 4.2   Tujuan Belajar Modul Statistika Sekolah Berdasarkan Teori SOLO  

  Bermuatan Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik  ............. 86 

Tabel 4.3   Revisi Modul Sebelum Validasi Ahli  .............................................. 91 

Tabel 4.4   Hasil Validasi Modul  ....................................................................... 92 

Tabel 4.5   Komentar dan Saran Validator terhadap Modul  .............................. 92 

Tabel 4.6   Hasil Validasi Instrumen Penelitian  ................................................. 93 

Tabel 4.7   Komentar dan Saran Validator terhadap Instrumen Penelitian  ........ 94 

Tabel 4.8   Revisi Modul Berdasarkan Hasil Validasi  ....................................... 95 

Tabel 4.9   Revisi Pedoman Wawancara Guru Berdasarkan Hasil Validasi  ...... 96 

Tabel 4.10 Revisi Pedoman Wawancara Orang Tua Berdasarkan Hasil 

 Validasi  ............................................................................................. 97 

Tabel 4.11 Revisi Kuesioner Respon Guru dan Orang Tua Berdasarkan Hasil .  

  Validasi  ............................................................................................ 97 

Tabel 4.12 Revisi Lembar Pengamatan Karakter Kerja Keras Berdasarkan Hasil 

  Validasi  ............................................................................................ 98 

Tabel 4.13 Revisi Pedoman Wawancara Karakter Kerja Keras Berdasarkan 

  Hasil Validasi  .................................................................................. 98 

Tabel 4.14 Revisi Pedoman Wawancara Koneksi Matematik Berdasarkan Hasil 

  Validasi  ............................................................................................ 99 

Tabel 4.15 Revisi Pedoman Wawancara Respon Siswa Berdasarkan Hasil 

  Validasi  ............................................................................................ 99 



 
 

xiii 

Tabel 4.16 Revisi Kuesioner Respon Siswa Berdasarkan Hasil Validasi  .......... 100 

Tabel 4.17 Hasil Kuesioner Respon Guru terhadap Modul  ............................... 101 

Tabel 4.18 Komentar dan Saran Siswa terhadap Modul  .................................... 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1     Cuplikan Bahan Ajar SMP  ......................................................... 3 

Gambar 2.1     Bagan Kerangka Berpikir  ........................................................... 45 

Gambar 3.1     Tahap-tahap Penelitian  ............................................................... 51 

Gambar 4.1     Tahap Prestructural pada BSD-1  ............................................... 67 

Gambar 4.2     Tahap Prestructural pada BSD-2  ............................................... 67 

Gambar 4.3     Tahap Unistructural pada BSD-1  .............................................. 68 

Gambar 4.4     Tahap Unistructural pada BSD-2  .............................................. 68 

Gambar 4.5     Tahap Multistructural pada BSD-1  ............................................ 69 

Gambar 4.6     Tahap Multistructural pada BSD-2  ............................................ 70 

Gambar 4.7     Tahap Relational pada BSD-1 .................................................... 71 

Gambar 4.8     Tahap Relational pada BSD-2 .................................................... 71 

Gambar 4.9     Tahap Extended Abstract pada BSD-1  ....................................... 72 

Gambar 4.10   Tahap Extended Abstract pada BSD-2  ....................................... 72 

Gambar 4.11   Tahap Prestructural pada BSP-1  ............................................... 73 

Gambar 4.12   Tahap Prestructural pada BSP-2  ............................................... 73 

Gambar 4.13   Tahap Unistructural pada BSP-1  ............................................... 74 

Gambar 4.14   Tahap Unistructural pada BSP-2  ............................................... 74 

Gambar 4.15   Tahap Multistructural pada BSP-1  ............................................ 75 

Gambar 4.16   Tahap Multistructural pada BSP-2  ............................................ 75 

Gambar 4.17   Tahap Relational pada BSP-2  .................................................... 76 

Gambar 4.18   Tahap Extended Abstract pada BSP-1  ....................................... 77 

Gambar 4.19   Tahap Extended Abstract pada BSP-2  ....................................... 77 

Gambar 4.20   Tahap Prestructural pada BSA-1  ............................................... 78 

Gambar 4.21   Tahap Prestructural pada BSA-2  ............................................... 78 

Gambar 4.22   Tahap Unistructural pada BSA-1  .............................................. 79 

Gambar 4.23   Tahap Unistructural pada BSA-2  .............................................. 79 

Gambar 4.24   Tahap Multistructural pada BSA-1  ............................................ 80 

Gambar 4.25   Tahap Multistructural pada BSA-2  ............................................ 81 

Gambar 4.26   Tahap Relational pada BSA-2 .................................................... 82 



 
 

xv 

Gambar 4.27   Tahap Extended Abstract pada BSA-1  ....................................... 83 

Gambar 4.28   Cuplikan Modul Statistika Berdasarkan Teori SOLO Bermuatan 

Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik  .......................... 96 

Gambar 4.29   Hasil Pekerjaan Subjek SD-1  ..................................................... 133 

Gambar 4.30   Hasil Pekerjaan Subjek SD-2  ..................................................... 134 

Gambar 4.31   Hasil Pekerjaan Subjek SD-3  ..................................................... 135 

Gambar 4.32   Hasil Pekerjaan Subjek SD-4  ..................................................... 136 

Gambar 4.33   Hasil Pekerjaan Subjek SD-5  ..................................................... 137 

Gambar 4.34   Hasil Pekerjaan Subjek SD-6  ..................................................... 138 

Gambar 4.35   Hasil Pekerjaan Subjek SP-1  ...................................................... 140 

Gambar 4.36   Hasil Pekerjaan Subjek SP-2  ...................................................... 141 

Gambar 4.37   Hasil Pekerjaan Subjek SP-3  ...................................................... 143 

Gambar 4.38   Hasil Pekerjaan Subjek SP-4  ...................................................... 144 

Gambar 4.39   Hasil Pekerjaan Subjek SP-5  ...................................................... 145 

Gambar 4.40   Hasil Pekerjaan Subjek SP-6  ...................................................... 147 

Gambar 4.41   Hasil Pekerjaan Subjek SA-1  ..................................................... 149 

Gambar 4.42   Hasil Pekerjaan Subjek SA-2  ..................................................... 150 

Gambar 4.43   Hasil Pekerjaan Subjek SA-3  ..................................................... 151 

Gambar 4.44   Hasil Pekerjaan Subjek SA-4  ..................................................... 152 

Gambar 4.45   Hasil Pekerjaan Subjek SA-5  ..................................................... 154 

Gambar 4.46   Hasil Pekerjaan Subjek SA-6  ..................................................... 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN A 

Lampiran A      Modul Statistika Berdasarkan Teori SOLO Bermuatan  Karakter 

Kerja Keras dan Koneksi Matematik  ....................................... 196 

LAMPIRAN B 

Lampiran B-1   Lembar Analisis Bahan Ajar Berdasarkan Teori SOLO  .......... 198 

Lampiran B-2   Pedoman Wawancara Guru Matematika Terkait Modul  .......... 202 

Lampiran B-3   Pedoman Wawancara Orang Tua Siswa Terkait Modul  .......... 205 

Lampiran B-4   Kuesioner Respon Guru dan Orang Tua Terhadap Modul  ....... 208 

Lampiran B-5   Lembar Pengamatan Karakter Kerja Keras Siswa  ................... 215 

Lampiran B-6   Kuesioner Karakter Kerja Keras Siswa  .................................... 222 

Lampiran B-7   Pedoman Wawancara Karakter Kerja Keras Siswa  .................. 227 

Lampiran B-8   Pedoman Wawancara Koneksi Matematik Matematik  ............ 230 

Lampiran B-9   Pedoman Wawancara Respon Siswa terhadap Modul  ............. 233 

Lampiran B-10 Kuesioner Respon Siswa Terhadap Modul  .............................. 236 

LAMPIRAN C 

Lampiran C-1   Lembar Penilaian Validator Terhadap Modul  .......................... 245 

Lampiran C-2   Lembar Penilaian Validator Terhadap Pedoman Wawancara  

Guru Matematika  ..................................................................... 258 

Lampiran C-3   Lembar Penilaian Validator Terhadap Pedoman Wawancara  

Orang Tua Siswa  ...................................................................... 264 

Lampiran C-4   Lembar Penilaian Validator Terhadap Kuesioner Respon Guru 

dan Orang Tua Terhadap Modul  .............................................. 270 

Lampiran C-5   Lembar Penilaian Validator Terhadap Lembar Pengamatan  

Karakter Kerja Keras Siswa  ..................................................... 277 

Lampiran C-6   Lembar Penilaian Validator Terhadap Kuesioner Karakter  

Kerja Keras Siswa  .................................................................... 283 

Lampiran C-7   Lembar Penilaian Validator Terhadap Pedoman Wawancara  

Karakter Kerja Keras Siswa  ..................................................... 289 

Lampiran C-8   Lembar Penilaian Validator Terhadap Pedoman Wawancara  

Koneksi Matematik Siswa ........................................................ 295 

Lampiran C-9   Lembar Penilaian Validator Terhadap Pedoman Wawancara 

Respon Siswa Terhadap Modul  ............................................... 301 



 
 

xvii 

Lampiran C-10 Lembar Penilaian Validator Terhadap Kuesioner Respon  

Siswa Terhadap Modul  ............................................................ 307 

LAMPIRAN D 

Lampiran D-1   Hasil Wawancara Guru  ............................................................ 314 

Lampiran D-2   Hasil Wawancara Orang Tua  ................................................... 326 

Lampiran D-3   Hasil Kuesioner Respon Guru dan Orang Tua  ......................... 332 

Lampiran D-4   Hasil Pengamatan Karakter Kerja Keras  .................................. 333 

Lampiran D-5   Hasil Kuesioner Karakter Kerja Keras  ..................................... 334 

Lampiran D-6   Hasil Kuesioner Respon Siswa  ................................................ 336 

LAMPIRAN E 

Lampiran E-1   Surat Permohonan Validasi  ...................................................... 339 

Lampiran E-2   Surat Ijin Penelitian dari Direktur Pasca Sarjana Unnes  .......... 340 

Lampiran E-3   Surat Keterangan Penelitian dari SMP Negeri 1 Slawi  ............ 342 

Lampiran E-4   Surat Keterangan Penelitian dari SMA Negeri 1 Dukuhwaru  .. 343 

Lampiran E-5   Surat Keterangan Penelitian dari SMP Negeri 2 Dukuhwaru  .. 344 

Lampiran E-6   Surat Keterangan Penelitian dari SMA Negeri 3 Slawi  ............ 345 

Lampiran E-7   Foto Kegiatan Penelitian  ........................................................... 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahan ajar memiliki peran penting dalam proses belajar baik bagi guru 

maupun bagi siswa karena bahan ajar dapat dikatakan sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Bahan ajar yang digunakan 

harus dapat mengkomunikasikan informasi, konsep, pengetahuan, dan 

mengembangkan kemampuan sehingga dapat dipahami baik oleh guru maupun 

siswa. Kebanyakan dari sekolah-sekolah saat ini menggunakan bahan ajar yang 

diberikan oleh pemerintah. Bahan ajar atau buku-buku yang saat ini digunakan di 

sekolah pada dasarnya sudah baik. Bahan ajar yang disusun sudah mengacu pada 

prinsip konstruktivisme dimana siswa diajak untuk membangun pengetahuannya 

sendiri berdasarkan pengalaman belajarnya.  

Salah satu jenis bahan ajar adalah modul. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini peneliti membuat bahan ajar berupa modul referensi yang disusun berdasarkan 

teori SOLO materi statistika sekolah. Modul di sini bukan berupa buku pelajaran 

seperti pada umumnya, namun berupa modul yang dapat digunakan sebagai 

referensi jenjang sekolah. Modul yang disusun berdasarkan teori SOLO yang 

dapat digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA materi statistika secara 

spesifik belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Firmasari, et al. (2013) berfokus mengembangkan bahan ajar berdasarkan teori 

SOLO untuk materi geometri SMA.  
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Teori SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) merupakan teori 

yang dikemukakan oleh Biggs & Collis yang terdiri dari lima tahapan atau level 

respon siswa terhadap apa yang telah dipelajari. Kelima tahapan tersebut adalah 

prestructural, unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract. 

Tahapan tersebut semakin tinggi maka semakin kompleks. Jika level prestructural 

siswa hanya dapat mengetahui informasi-informasi tanpa mengetahui hubungan 

antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, maka level unistructural 

siswa sudah dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antara informasi satu 

dengan informasi yang lain meskipun belum dipahami dengan baik koneksi 

tersebut, begitu seterusnya hingga level abstract, siswa dapat mengeneralisasikan, 

merefleksikan, membangun suatu konsep apa yang sedang siswa pelajari, maupun 

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

Tahapan teori SOLO dari yang mudah atau sederhana ke yang sukar atau 

abstrak ini sesuai dengan tahap berpikir anak dimana anak harus dibiasakan untuk 

belajar hal-hal yang mudah terlebih dahulu sebelum belajar sesuatu yang lebih 

sukar sehingga siswa mempelajari materi menjadi lebih terstruktur. Selain 

daripada itu, di dalam masing-masing tahap teori SOLO juga memuat koneksi 

yang dengan melewati tahap itu dapat melatih koneksi siswa. 

Bahan ajar yang saat ini banyak digunakan siswa baik siswa SD, SMP, 

maupun SMA di Kabupaten Tegal pada dasarnya sudah disusun sesuai dengan 

teori SOLO dimana materi disajikan dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang 

kompleks meskipun teori SOLO belum termuat secara menyeluruh dalam bahan 

ajar tersebut. Hal ini terlihat pada cuplikan bahan ajar SMP pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Cuplikan Bahan Ajar SMP 

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa dalam satu topik 

statistika yang dibahas dalam bahan ajar tersebut yaitu pengumpulan data, 

memuat materi dan contoh soal sederhana yang belum berkaitan dengan masalah 

disiplin ilmu yang lain maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. Materi atau pengertian yang berhubungan dengan pengumpulan data dan 

contoh sederhana yang disajikan merupakan tahap atau level prestructural dan 

unistructural. Oleh karena itu, dalam satu topik pengumpulan data masih belum 

tampak tahap atau level multistructural, relational, dan extended abstract dimana 

dalam ketiga tahap ini siswa diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan 

menggunakan prosedur matematika dan permasalahan terkait dengan disiplin ilmu 

lain maupun kehidupan sehari-hari. 
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Pembelajaran matematika sebagai salah satu pembelajaran di sekolah 

memiliki peran dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan menguatkan 

karakter siswa. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan dan ditanamkan pada diri setiap siswa. Penanaman karakter dalam 

diri siswa bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya pintar dan cerdas 

namun juga memiliki watak atau sikap yang baik. Karakter siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat dikembangkan dan dikuatkan melalui penanaman 

dan pembiasaan perilaku yang berkarakter selama proses belajar. Pada dasarnya, 

dalam hakekat matematika melekat nilai-nilai yang dapat membangun karakter 

siswa. Salah satu nilai pembentuk karakter hasil kajian Pusat Kurikulum yang 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika adalah kerja keras. 

Matematika sebagai pola berpikir, pola mengorganisasikan, dan hubungan. 

Menurut hakekat ini, siswa harus mampu menganalisis keteraturan pola dan 

memahami aturan-aturan matematika yang telah disepakati bersama, sehingga 

nilai karakter yang dapat dikuatkan dalam belajar matematika adalah bekerja 

keras, disiplin, jujur, dan tertib dalam menggunakan aturan-aturan dan konsep-

konsep matematika. Matematika juga sebagai ilmu terstruktur mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, postulat, dan teorema. 

Menurut hakekat matematika ini, siswa didorong untuk tidak mudah menyerah 

dan putus asa, siswa dituntut untuk lebih tajam dalam menganalisis masalah yang 

diberikan. Jika siswa belum mendapatkan jawaban yang tepat, maka siswa 

dituntut penuh kerja keras untuk meneliti langkah-langkah yang sudah mereka 

lakukan apakah sudah benar atau ada yang kurang tepat (Sugandi, 2012: 114).  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru matematika, 

karakter kerja keras kurang tertanam dengan baik dalam diri siswa. Ketika siswa 

diberikan tugas atau tes matematika, siswa kurang bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. Sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas atau 

tes itu hanya terlihat pada siswa yang unggul atau pintar di kelas, namun untuk 

siswa yang kurang pintar, kurang bersungguh-sungguh dan bahkan terkesan 

menyepelekan. Siswa juga kurang berinisiatif untuk menyelesaikan soal-soal 

latihan yang ada jika tidak diminta oleh guru. Inisiatif untuk bertanya atau 

mencari sumber lain jika menemui kesulitan belajar atau dalam menyelesaikan 

soal matematika juga kurang terlihat pada semua siswa. 

Kemampuan lain dalam matematika yang menjadi perhatian selain 

karakter kerja keras pada ranah afektif adalah ranah kognitif yang salah satunya 

yaitu koneksi matematik. Koneksi matematik merupakan salah satu standar proses 

yang dikemukakan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). 

NCTM (2000: 7) mengemukakan lima standar proses dalam matematika yaitu, 

pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and 

proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), dan representasi 

matematik (representations). Koneksi matematik merupakan salah satu 

kompetensi yang penting untuk dapat dikuasai oleh siswa.  

NCTM (2000: 274) mengemukakan bahwa matematika tidak dapat 

dipisahkan dengan ilmu selain matematika maupun dengan masalah-masalah yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada koneksi, maka siswa harus 

mempelajari dan mengingat begitu banyak konsep dan prosedur matematika yang 
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saling terpisah. Koneksi memudahkan siswa untuk dapat membangun pemahaman 

baru yang berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. 

Apabila siswa mampu mengkoneksikan ide-ide matematika, maka pemahaman 

matematika siswa juga semakin dalam dan bertahan lama karena siswa mampu 

melihat keterkaitan antar topik dalam matematika, dengan konteks selain 

matematika, dan dengan pengalaman hidup sehari-hari.  

Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematik siswa di 

Indonesia secara umum masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiman (2008: 10) yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

koneksi matematik siswa sekolah menengah pertama secara umum masih rendah. 

Siswa masih belum mampu melihat matematika sebagai suatu disiplin ilmu 

dimana antar topik yang satu dan lainnya saling terkait serta memiliki manfaat 

untuk disiplin ilmu lain dan kehidupan. Hasil yang sama juga diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan Kusmaydi (dalam Nurhajati, 2014: 2) bahwa sebagian 

siswa mempunyai kemampuan rendah dalam kemampuan koneksi matematik.  

Penelitian lain yang juga menunjukkan kemampuan koneksi matematik 

siswa masih rendah adalah penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Putri. 

Hasil penelitian Kumalasari dan Putri (2013: 13) mengungkapkan bahwa 

kesulitan belajar mengarah pada kesulitan siswa dalam mengenali dan 

memanfaatkan hubungan antara gagasan dalam matematika itu sendiri, kesulitan 

memahami bagaimana gagasan matematika saling berhubungan dan mendasari 

satu sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan yang koheren, dan kesulitan 

dalam mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru matematika, 

mengungkapkan bahwa koneksi matematik siswa masih kurang. Siswa kurang 

terbiasa untuk menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. 

Menyelesaikan soal matematika sesuai dengan konsep masih menjadi kesulitan 

tersendiri bagi siswa. Siswa terkadang kurang tepat dalam menggunakan konsep 

matematika. Siswa masih bingung ketika diberikan masalah kehidupan sehari-hari 

yang erat kaitannya dengan matematika. Hal itu terlihat ketika siswa 

menyelesaikan, siswa masih bertanya kepada guru bagaimana menyelesaikannya 

meskipun sebenarnya permasalahan tersebut sudah pernah diberikan sebelumnya. 

Siswa juga tidak terbiasa menuliskan model matematika dari masalah kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan matematika.  

Pokok materi matematika yang erat kaitannya dengan koneksi matematik 

salah satunya adalah materi statistika. Aplikasi statistika banyak digunakan orang 

dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, pemerintah melakukan sensus penduduk, 

ekonomi, maupun pertanian. Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan pemerintah 

mengenai kependudukan, lapangan kerja, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya 

dapat ditetapkan. Contoh ini menunjukkan pentingnya cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data. Peneliti yang mengembangkan 

suatu teori yang baru dalam bidang pendidikan, kedokteran, dan biologi juga 

seringkali harus mengambil kesimpulan tentang suatu hal berdasarkan 

pengamatan, pengukuran, maupun pencacahan (Shadiq, 2009: 2). 

Guru matematika SD, SMP, dan SMA umumnya tidak menemui banyak 

kesulitan dalam pembelajaran materi statistika, namun berdasarkan hasil analisis 
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yang dilakukan Isgiyanto (2011: 322) menunjukkan bahwa masih banyak 

kesalahan yang dilakukan siswa ketika menyelesaikan masalah terkait statistika. 

Kesalahan tertinggi ketika siswa menyelesaikan masalah terkait statistika adalah 

kesalahan interpretasi bahasa. Kesalahan interpretasi bahasa ini terdiri dari siswa 

tidak dapat memaknai bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika dengan 

benar, siswa tidak dapat menginterpretasikan notasi, simbol, grafik, tabel atau 

gambar ke dalam bahasa matematika dengan benar, dan siswa tidak dapat 

memaknai bahasa matematika ke dalam bahasa sehari-hari dengan benar.  

Kemampuan statistika siswa masih kurang juga terlihat dari hasil Ujian 

Nasional. Berdasarkan laporan pengolahan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 

2013/2014 dalam kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

statistika untuk tingkat SMP diperoleh daya serap tingkat Provinsi Jawa Tengah 

sebesar 53,94 dan daya serap tingkat nasional sebesar 58,01. Tingkat SMA IPA 

diperoleh daya serap tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,19, dan daya serap 

tingkat nasional sebesar 60,02. Tingkat SMA IPS diperoleh daya serap tingkat 

Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,37 dan daya serap tingkat nasional sebesar 

43,38. Hasil ini masih tergolong kurang jika dibandingkan dengan kemampuan 

siswa pada materi yang lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat 

modul statistika yang tidak hanya disusun berdasarkan teori SOLO tetapi juga di 

dalamnya memuat karakter kerja keras dan koneksi matematik, karena modul 

yang secara spesifik memfasilitasi siswa untuk mengembangkan atau 

memunculkan karakter kerja keras dan koneksi matematik juga belum ada.  
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Masalah yang diberikan menurut level teori SOLO yaitu dari masalah yang 

sederhana ke masalah yang kompleks dapat mendorong kerja keras siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adanya pembiasaan menyelesaikan 

masalah-masalah ini dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan konsep 

matematika yang saling berhubungan, membiasakan siswa menyelesaikan 

masalah matematika yang berhubungan dengan disiplin ilmu atau mata pelajaran 

lain, dan masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

evaluasi terhadap eksistensi bahan ajar materi statistika yang ada saat ini 

berdasarkan teori SOLO, membuat modul referensi materi statistika tingkat 

sekolah berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter kerja keras dan koneksi 

matematik siswa, serta menganalisis kevalidan dan kepraktisan modul tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul sebagai berikut. 

1. Masih kurangnya karakter kerja keras siswa. 

2. Masih kurangnya kemampuan koneksi matematik siswa. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan statistika berdasarkan daya serap hasil Ujian Nasional 2014. 

4. Belum adanya bahan ajar yang secara khusus memfasilitasi siswa untuk 

mendorong karakter kerja keras dan koneksi matematik. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Keberhasilan penelitian ini tidak terletak pada luasnya masalah melainkan 

pada kedalamnya, untuk mencapai hal tersebut maka perlu ditetapkan cakupan 

masalah penelitian. Cakupan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut.  

1. Penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana eksistensi bahan ajar materi 

statistika yang saat ini digunakan berdasarkan teori SOLO. 

2. Penelitian ini membuat modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter 

kerja keras dan koneksi matematik serta menganalisis kevalidan dan 

kepraktisan modul tersebut. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan cakupan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sejauh mana eksistensi bahan ajar yang ada saat ini berdasarkan teori SOLO? 

2. Apakah modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter kerja keras dan 

koneksi matematik materi statistika sekolah valid? 

3. Bagaimana kepraktisan modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter 

kerja keras dan koneksi matematik materi statistika sekolah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan modul berdasarkan 

teori SOLO bermuatan karakter kerja keras dan koneksi matematik materi 

statistika sekolah. Tujuan ini dirinci menjadi beberapa tujuan sebagai berikut. 
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1. Mengevaluasi sejauh mana eksistensi bahan ajar yang ada saat ini 

berdasarkan teori SOLO. 

2. Menguji kevalidan modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter kerja 

keras dan koneksi matematik materi statistika sekolah yang disusun. 

3. Menganalisis kepraktisan modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter 

kerja keras dan koneksi matematik materi statistika sekolah yang disusun. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru (Depdiknas, 2008a: 

13), sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Depdiknas, 2007) adalah sumber acuan, rujukan, dan petunjuk. Modul 

referensi dalam hal ini adalah buku yang dapat dipelajari siswa secara mandiri 

dan dapat digunakan sebagai sumber acuan atau rujukan. 

2. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007) 

adalah melaksanakan atau menerapkan rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci. Implementasi teori SOLO pada modul bermuatan 

karakter kerja keras dan koneksi matematik dalam penelitian ini adalah 

menerapkan teori SOLO pada modul yang penyusunannya disesuaikan 

dengan tahapan teori SOLO dan di dalamnya juga termuat indikator karakter 

kerja keras dan koneksi matematik. Modul yang disusun dalam penelitian ini 

berupa modul statistika sebagai referensi belajar untuk siswa sekolah. 
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3. Teori SOLO menurut Biggs dan Collis (dalam Chan, et al., 2002: 516) 

merupakan tahapan yang digunakan untuk memahami hubungan antara tahap 

perkembangan mental dan kualitas belajar siswa. Tahapan tersebut terdiri dari 

prestructural, unistructural, multistructural, relational, dan extended 

abstract.  

4. Kerja keras merupakan suatu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya (Kemdiknas, 2010: 9). Kesuma, 

et al. (2011: 19) mengungkapkan indikator-indikator dari kerja keras yaitu: 

(1) merasa risau jika pekerjaannya belum terselesaikan sampai tuntas; (2) 

mengecek atau memeriksa terhadap apa yang harus dilakukan atau apa yang 

menjadi tanggung jawabnya; (3) mampu mengelola waktu yang dimiliki; (4) 

mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas. 

5. Koneksi matematik yaitu mengenal dan menggunakan koneksi atau hubungan 

antar ide dalam matematika, memahami bagaimana ide-ide matematika saling 

terhubung dan mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu kesatuan 

yang koheren, serta mengenal dan menerapkan matematika dalam konteks di 

luar matematika (NCTM, 2000: 274). Penelitian ini menggunakan indikator 

penilaian koneksi matematik siswa yang telah dikemukakan oleh NCTM 

tersebut.  

6. Karakteristik modul berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter kerja keras 

dan koneksi matematik adalah seperti pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Karakteristik Modul Statistika Berdasarkan Teori SOLO 

Bermuatan Karakter Kerja Keras dan Koneksi Matematik 

Level Pemahaman  

Teori SOLO 
Karakteristik Modul 

Pre-Structural Informasi-informasi sederhana atau pengertian-

pengertian yang terkait dengan konsep statistika. 

Siswa didorong untuk memahami dengan baik 

pengertian-pengertian tersebut. 

Unistructural Mengidentifikasi informasi yang diberikan, 

contoh sederhana, serta melakukan prosedur 

sederhana. Siswa didorong untuk menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dari contoh yang 

diberikan. 

Multistructural Contoh sederhana yang memuat informasi yang 

dapat digunakan langsung dan melibatkan 

beberapa konsep yang terkait dengan statistika 

dengan langkah penyelesaian sesuai dengan 

penyelesaian soal-soal koneksi matematik, serta 

melakukan prosedur matematika. 

Relational Contoh aplikasi serupa yang memuat informasi 

yang tidak dapat digunakan langsung dan juga 

lebih kompleks yang melibatkan koneksi antar 

konsep matematika dan koneksi matematik 

dengan disiplin ilmu yang lain sehingga 

memotivasi siswa agar dapat menghubungkan 

antar konsep dalam matematika, dan dapat 

menghubungkan antara matematika dengan 

disiplin ilmu lainnya. Siswa didorong untuk 

menyelesaikan soal sesuai dengan pemahaman 

atau kemampuan mereka sendiri. 

Extended Abstract Contoh atau tugas yang memuat informasi yang 

tidak dapat digunakan langsung tetapi 

menggunakan informasi yang ada untuk 

memperoleh informasi yang baru yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikannya. Contoh atau 

tugas tersebut juga berkaitan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari, kemudian 

menggeneralisasikan atau menyimpulkan hasil 

belajar. Siswa didorong untuk menyelesaikan 

tugas dengan kemampuan sendiri atau berdiskusi 

dengan teman jika menemui kesulitan. 
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7. Eksistensi dalam penelitian ini maksudnya adalah keberadaan dan kualitas 

bahan ajar yang ada jika dilihat dari karakteristik teori SOLO. 

8. Modul dikatakan valid apabila modul yang dikembangkan telah divalidasi 

oleh ahli bahwa modul telah benar-benar disusun sesuai teori SOLO dan 

memuat karakter kerja keras serta koneksi matematik. 

9. Kepraktisan modul dalam penelitian ini dilihat dari beberapa hal yaitu: (1) 

respon guru dan orang tua siswa terhadap modul bahwa modul dapat 

digunakan sebagai referensi belajar bagi siswa; (2) munculnya karakter kerja 

keras siswa setelah belajar modul; (3) munculnya koneksi matematik siswa 

setelah belajar modul; dan (4) respon siswa yang membaca modul bahwa 

siswa dapat menggunakan modul sebagai referensi atau rujukan belajar.  

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

1. Mengetahui indikator tiap-tiap level atau tingkatan dalam teori SOLO pada 

bahan ajar berupa modul referensi materi statistika sekolah. 

2. Memberikan kontribusi tentang karakter kerja keras dan koneksi matematik 

siswa dalam mempelajari materi statistika. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa, sebagai referensi belajar untuk lebih memahami materi statistika, 

mengembangkan dan meningkatkan karakter kerja keras serta koneksi 

matematik siswa. 
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2. Bagi guru, sebagai referensi kepada guru tentang teori yang dapat digunakan 

untuk rujukan dalam membuat modul untuk siswa, mengukur karakter kerja 

keras dan koneksi matematik siswa, serta sebagai referensi yang dapat 

digunakan guru untuk mengajar. 

3. Bagi pembaca, menambah wawasan pembaca secara umum tentang modul 

yang disusun berdasarkan teori SOLO bermuatan karakter kerja keras dan 

koneksi matematik.  

 

1.8 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa modul statistika 

sekolah yang dapat digunakan sebagai referensi belajar bagi siswa tingkat sekolah 

baik SD, SMP, maupun SMA. Hal yang membedakan modul ini dengan modul 

yang lain adalah modul ini dikembangkan dengan berdasarkan teori SOLO dan 

bermuatan karakter kerja keras serta koneksi matematik. 

 

1.9 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Validator bersikap objektif dalam memberikan penilaian terhadap modul 

bahwa modul yang disusun sesuai dengan teori SOLO dan memuat karakter 

kerja keras serta koneksi matematik. 

2. Subjek penelitian dalam hal ini pembaca yang meliputi siswa, guru, dan orang 

tua SD, SMP, serta SMA bersikap objektif dalam memberikan penilaian 
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terhadap modul melalui pengisian kuesioner sehingga respon yang diperoleh 

benar-benar mencerminkan pendapat subjek penelitian. 

Adapun keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini adalah bahwa 

pengembangan modul statistika sekolah ini hanya berfokus pada menganalisis 

kevalidan dan kepraktisan modul tersebut berdasarkan validasi ahli dan respon 

pembaca tidak sampai pada keefektifan modul. Pengembangan modul pada 

penelitian ini juga hanya berfokus pada materi statistika tingkat sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


