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ABSTRAK 

Fahmy, Ahmad Faridh Ricky. 2019. “Kemandirian Belajar Siswa melalui Flipped 

Classroom Berbasis Modul Berbantuan Whatsapp untuk Meningkatkan 

Literasi Matematika. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika. 

Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. 

YL Sukestiyarno, M.S, Ph.D., Pembimbing II Dr. Scolastika Mariani, 

M.Si. 

Kata Kunci: Literasi Matematika, Kemandirian Belajar, Flipped Classroom, 

Modul, Whatsapp. 

Kemandirian belajar dan Literasi matematika adalah hal yang penting bagi 

siswa untuk mengatur kemampuan siswa secara efektif dalam belajar dan 

mengenal peran matematika dalam kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui kemandirian belajar siswa melalui flipped classroom berbasis modul 

berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat, (2) mengetahui pembelajaran  

flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp terhadap literasi 

matematika siswa, dan (3) mendeskripsikan literasi matematika berdasarkan 

kemandirian belajar siswa melalui  flipped classroom berbasis modul berbantuan 

whatsapp.  

Penelitian ini berjenis mixed method tipe concurrent embedded design, 

dimana desain penelitian kuantitatif adalah Pre-Experimental Design jenis One-

Group Pretest-Posttest Design. Pada penelitian kualitatif dianalisis enggunakan 

model Miles dan Huberman. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Islam 

Al Azhar 23 Semarang.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) kemandirian belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah memperoleh pembelajaran flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp; (2) pembelajaran flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp efektif terhadap literasi matematika; (3) 

siswa dengan kemandirian belajar tinggi mengalami pemantapan dalam 

menguasai tujuh aspek proses literasi matematika dengan sangat baik. Siswa 

dengan kemandirian belajar sedang, mengalami peningkatan pada aspek 

communication, representation, using symbolic, formal and technical language 

and operation dan using mathematic, dan dapat dikuasai dengan sangat baik, 

sedangkan aspek lainnya dikuasai dengan baik. Siswa dengan kemandirain belajar 

rendah mengalami peningkatan dalam menguasai tiga aspek dengan sangat baik 

yaitu communication dan using symbolic, formal and technical language and 

operation. Untuk aspek representation dan using mathematic tools dapat dikuasai 

dengan baik. Pada aspek mathematizing dan devising strategies for solving prblem 

dapat dikuasai dengan kategori cukup. Sedangkan aspek reasoning and argument 

siswa masih kurang dalam menguasainya.  
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ABSTRACT 

Fahmy, Ahmad Faridh Ricky. 2019. "Student’s Self Regulated Learning by 

Flipped Classroom with Whatsapp Module to Increase Mathematical 

Literacy". Thesis. Mathematics Education.Postgraduate Program.Semarang 

State University. Supervisor I Prof. YL Sukestiyarno, M.S, Ph.D., 

Supervisor II Dr. Scolastika Mariani, M.Si. 
 

 

Keywords: Mathematical Literacy, Self-Regulated Learning, Flipped Classroom, 

Module, Whatsapp. 
 

Self regulated learning and mathematical literacy are important for 

students to effectively manage student’s abilities in learning and recognize the 

role of mathematics in life. This study aims to (1) describe student’s self regulated 

learning by flipped classroom with whatsapp module; (2) determine the learning 

of flipped classroom with whatsapp module on student mathematical literacy, (2) 

describe mathematical literacy based on self regulated learning by flipped 

classroom with whatsapp module.  

This research is mixed method type concurrent embedded design, where 

quantitative research design is pre-experimental type one-group pretest-posttest. 

In qualitative research analyzed using the Miles and Huberman models. The 

research subjects were class VII students of Al Azhar Islamic Junior high school 

23 Semarang.  

Based on the results of the research it was obtained (1) the student’s self 

regulated learning increased after getting flipped classroom learning with 

whatsapp module; (2) flipped classroom learning with whatsapp module was 

effective against mathematical literacy; (3) students with high self regulated 

learning experience stabilization in mastering the seven aspects of the 

mathematical literacy process very well. Students with medium self regulated 

learning, increased in communication, representation, using symbolic, formal and 

technical language and operation and using mathematic, and can be mastered very 

well, while other aspects are well mastered. Students with low self regulated 

learning, increased in mastering three aspects very well, namely communication 

and using symbolic, formal and technical language and operation. For aspects of 

representation and using mathematic tools, it can be mastered well. On the 

mathematising and devising aspects of strategies for solving problems can be 

mastered with sufficient categories. While the reasoning and argument aspects of 

students are still lacking in mastering it. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, dan 

mengembangkan daya pikir manusia (Mulyono & Lestari, 2016). Hal ini juga 

sesuai dengan pernyataan Zevenbergen et al., (2004), dan Suherman et al., (2003) 

bahwa matematika mampu memberikan peluang untuk dimanfaatkan dalam studi 

dan pengembangan ilmu-ilmu lain, terlebih ilmu pengetahuan dasar dan teknologi. 

Siswa memerlukan matematika dikarenakan siswa perlu memahami kebutuhan 

praktis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Waluya, 2012). 

Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta bekerjasama. 

Junaedi & Asikin (2012) menjelaskan pembelajaran matematika perlu 

dirancang sedemikian hingga mampu mendorong siswa memiliki kemahiran 

matematis, seperti kemampuan pemahaman, komunikasi, koneksi, penalaran dan 

pemecahan masalah matematis. Kemampuan itu diperlukan supaya siswa dapat 

menerapkan, mengelola dan memanfaatkan informasi tentang matematika dalam 

kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

kompetitif, dan tidak pasti.  
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Programme for International Student Assessment (PISA) adalah penilaian 

internasional yang masih berjalan hingga sekarang yang diselenggarakan oleh 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PISA 

merupakan survei tiga tahunan yang menilai pengetahuan dan keterampilan siswa 

usia 15 tahun (OECD, 2016). Domain penilaian dan kerangka analisis PISA 2015 

adalah literasi sains (science literacy), literasi membaca (reading literacy), dan 

literasi matematika (mathematical literacy). Fokus dari PISA adalah literasi yang 

menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah 

dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai situasi.  

Literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, 

menerapkan, dan menafasirkan metematika ke dalam berbagai konteks, termasuk 

kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, 

prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan atau 

memperkirakan fenomena/kejadian (OECD, 2016). Literasi matematika 

membantu seseorang untuk mengenal peran matematika dalam dunia dan 

membuat pertimbangan maupun keputusan yang dibutuhkan sebagai warga negara 

(Johar, 2012). Menurut Kuswidyanarko, et al., (2017) literasi matematika adalah 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dasar matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengetahuan dan pemahaman 

tentang konsep matematika sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi adalah 

kemampuan untuk mengaktifkan literasi matematika itu untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Wardono et al., (2018) menyebutkan bahwa Indonesia dalam PISA belum 

menunjukkan hasil yang tidak banyak perubahan selama keikutsertaannya. Hasil 

PISA 2000 menunjukkan, skor literasi matematika siswa Indonesia adalah 367 

dan berada di peringkat 39 dari 41 negara (OECD, 2001). Hasil PISA 2003 

menunjukkan skor literasi matematika siswa Indonesia adalah 382 dan berada di 

peringkat 39 dari 40 negara (OECD, 2004). Hasil PISA 2006 menunjukkan skor 

literasi matematika siswa Indonesia adalah 393 dan berada di peringkat 48 dari 56 

negara (OECD, 2007). Hasil PISA 2009 menunjukkan skor literasi matematika 

siswa Indonesia adalah 402 dan berada di peringkat 57 dari 65 negara (OECD, 

2010). Hasil PISA 2012 menunjukkan skor literasi matematika siswa Indonesia 

adalah 375 dan berada di peringkat 64 dari 65 negara (OECD, 2013), sedangkan 

hasil PISA 2015 menunjukkan skor literasi matematika siswa Indonesia berada 

pada peringkat 63 dari 72 negara dengan rata-rata skor yang diperoleh adalah 386 

(OECD, 2016). 

Hasil survei tahun 2015 menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan di 

Indonesia sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 

keempat dalam hal kenaikan pencapaian siswa dibanding hasil survei sebelumnya 

pada tahun 2012. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir 

Effendy mengungkapkan, peningkatan capain anak-anak kita patut diapresiasi dan 

membangkitkan optimisme nasional, tapi jangan lupa masih banyak PR untuk 

terus meningkatkan mutu pendidikan karena capaian masih jauh di bawah rerata 

negara-negara OECD. 
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Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri 

dan orang lain (soft skill) (Waluya, 2012; Retnowati & Aqilah, 2017;). Salah satu 

soft skill yang penting untuk dimiliki siswa adalah kemandirian belajar (self 

regulated learning) (Qohar & Sumarmo, 2013; Alkusaeri, 2013; Hendriana et al., 

2017).  

Zimmerman & Schunk (1989) menggambarkan kemandirian belajar 

adalah individu yang secara aktif terlibat dalam lingkungan belajar, mengatur, 

melatih, dan menggunakan kemampuannya secara efektif, dan memiliki 

keyakinan motivasi yang positif tentang kemampuannya dalam pembelajaran. 

Menurut Sumarni & Sumarmo (2016) dengan kemandirian, siswa cenderung baik, 

mampu memantau, mengevaluasi, serta mengarahkan dan mengendalikan diri 

sendiri dalam berpikir dan bertindak. Siswa yang mempunyai kemandirian belajar 

mampu bekerja secara individual maupun kerja sama dengan kelompok. 

Kemandirian belajar juga mengambil bagian dalam penentuaan kesuksesan belajar 

dan mempunyai dampak positif dalam prestasi siswa (Kurniawati, et al, 2015; 

Arifin & Herman 2017). 

Siswa yang memiliki kemandirian belajar relatif lebih mampu menghadapi 

segala permasalahan yang ada dalam hidupnya dan tidak bergantung pada orang 

lain (Nanang, 2016). Tidak adanya kemandirian belajar pada siswa akan 

menghasilkan berbagai macam problem perilaku, misalnya pemalu, tidak punya 

motivasi sekolah, dan kebiasaan belajar yang jelek. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Riza’i, et al., (2018) bahwa siswa yang memiliki kemandirian belajar 
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yang tinggi dapat mencapai hasil yang lebih baik dibanding siswa yang memiliki 

kemandirian belajar yang rendah.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru matematika SMP 

Islam Al Azhar 23 Semarang didapat bahwa ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran matematika, antara lain: (1) Kemampuan siswa 

yang masih rendah yaitu kemampuan menyelesaikan soal kontekstual dan soal 

yang berhubungan dengan bilangan, aljabar, geometri, dan peluang; (2) siswa 

masih bergantung pada penjelasan materi dari guru walaupun guru sudah 

mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif; (3) Sebagian besar siswa kurang 

persiapan dalam menghadapi pembelajaran. Seharusnya sebelum pembelajaran 

dimulai, siswa sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari materi terlebih 

dahulu, atau dengan kata lain siswa harus memiliki kemandirian belajar, tetapi 

pada kenyataannya sebagian besar siswa belum melakukan hal tersebut dan siswa 

masih bergantung pada penjelasan materi dari guru; (4) Belum tersedianya modul 

bermuatan karakter yang bisa menjadi bahan belajar siswa secara mandiri baik 

dengan maupun tanpa bimbingan guru. 

Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya 

literasi matematika dan kemandirian belajar dalam pembelajaran matematika. 

Beranjak dari pemikiran di atas, maka diperlukan suatu inovasi pembelajaran dan 

perangkat pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran sehingga nantinya bisa mengembangkan kemandirian belajar dan 

meningkatkan literasi matematika. Menurut Lestari, Dwijanto & Hendikawati 

(2016) pembelajaran yang berpusat pada pada guru menyebabkan siswa bosan 
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dengan pelajaran matematika, dikarenakan siswa tidak dilibatkan secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa hanya pasif mendengarkan uraian materi, 

menerima, dan menelan begitu saja ilmu atau informasi dari guru. Trianto (2017) 

juga menjelaskan salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan 

formal adalah masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami 

pelajaran. Hal ini dikarenakan kondisi pembelajaran masih bersifat konvensional 

atau guru masih mendominasi dan tidak memberikan akses bagi peserta didik 

untuk berkembang secara mandiri melalui proses berpikirnya. Selama proses 

pembelajaran, tidak selalu siswa dapat menyerap informasi dengan baik, serta 

merasa kesulitan dalam memahami konsep matematika (Istiyani et al., 2018).  

Matematika tidak hanya subjek untuk dipelajari dan dipikirkan, tetapi juga 

dihasilkan. Oleh karena itu, proses berpikir matematika membutuhkan pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat (Syamsuri et al., 2018). Salah satu pembelajaran 

yang dapat melibatkan siswa aktif dan meningkatkan kemandirian belajar 

sehingga nantinya juga bisa meningkatkan hasil belajar matematika adalah flipped 

classroom (Yulierti et al, 2015; Lai et al, 2015; Damayanti & Sutama, 2016; Sun 

et al, 2017; Sinaga, 2017; Saputra & Mujib, 2018). Ozdamli & Asiksoy (2016) 

mendefinisikan secara sederhana, flpped classroom  adalah “apa yang dikerjakan 

di kelas dikerjakan di rumah dan apa yang dikerjakan di rumah dilengkapi di 

kelas. Menurut Bishop dan Verleger (2013) flipped classroom adalah metode 

pembelajaran yang berpusat pada siswa yang terdiri dari dua komponen yaitu 

pembelajaran langsung di luar kelas melalui video pembelajaran, dan 

pembelajaran dengan kelompok atau grup interaktif di dalam kelas. Dengan 
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demikian, melalui flipped classroom, siswa tidak akan menghabiskan banyak 

waktu mendengarkan ceramah panjang di kelas, tetapi akan memiliki lebih banyak 

waktu untuk menyelesaikan masalah secara individual atau kolaboratif melalui 

pembelajaran jarak jauh. Siswa juga dapat mengontrol langkah belajar mereka 

sendiri, dan bertanggungjawab dalam proses belajarnya. 

Menurut Damayanti & Sutama (2016)  flipped classroom adalah salah satu 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan efektifitas 

pembelajaran. Model pembelajaran ini memanfaatkan media yang mendukung 

materi pembelajaran bagi siswa di luar kelas, seperti: bahan ajar, video 

pembelajaran, power point, dan lain sebagainya sehingga siswa dapat 

mempelajarinya di rumah masing-masing. Sebaliknya, sesi belajar di kelas 

digunakan untuk diskusi kelompok dan mengerjakan tugas. Pada proses 

pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator untuk memotivasi, 

membimbing, dan memberikan umpan balik tentang kinerja siswa.  

Penelitian ini, media yang digunakan dalam pembelajaran flipped 

classroom adalah modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan 

agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru 

(Depdiknas, 2008). Modul tersebut diharapkan bisa menuntun siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematika siswa. Menurut Prastowo (Tjiptiany, et al., 2016) 

pembelajaran dengan menggunakan modul bertujuan: (1) Siswa mampu belajar 

secara mandiri atau dengan bantuan guru seminimal mungkin; (2) Peran guru 

tidak mendominasi dan tidak otoriter dalam pembelajaran; (3) Melatih kejujuran 
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siswa; (4) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa; (5) 

Siswa dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang dipelajari. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat berpengaruh terhadap dunia 

pendidikan (Ratnaningtyas et al., 2017). Perkembangan TIK dalam dunia 

pendidikan memberikan kemudahan bagi pendidik baik dosen maupun guru dan  

peserta didik baik mahasiswa maupun siswa. Pembelajaran seperti ini dapat 

terlaksana dengan bantuan komputer dan internet. Smartphone adalah perangkat  

elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat (Suryanto et al., 2018). 

Perkembangan aplikasi pada perangkat smartphone juga bisa digunakan dalam 

dunia pendidikan. Untuk itu guna mendukung keberhasilan pengembangan 

kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran flipped classroom berbasis modul 

diperlukan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pembelajaran, yaitu salah satunya adalah whatsapp. Menurut Bouhenik & Deshen 

(2014) Whastsapp merupakan salah satu media sosial sebagai sarana mengirim 

pesan ke dan dari individu atau kelompok (grup) yang mencakup berbagai fungsi 

seperti pesan teks, dokumen, gambar, foto, audio, maupun video. Hasil penelitian 

Winardi & Wardono (2017) dalam penggunaan whatsapp pada pembelajaran 

menyebutkan bahwa melalui grup diskusi belajar pada whatsapp dapat membantu 

siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dengan whatsapp guru bisa 

mendampingi siswa dalam belajar di luar jam sekolah. Hal ini berdampak pada 

kualitas pembelajaran sehingga mampu meningkatkan literasi matematika, 

tercapainya ketuntasan, dan respon yang baik terhadap pembelajaran. 
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Berdasarkan deskripsi di atas, model pembelajaran yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah flipped classroom dengan menggunakan bahan belajar modul 

serta memanfaatkan media whatsapp untuk berkomunikasi dan  mendampingi 

siswa belajar di luar kelas. Alternatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan literasi matematika.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang terdapat beberapa masalah yang 

teridentifikasi, antara lain: 

1) Literasi matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 Semarang masih 

tergolong rendah dikarenakan kurangnya kemandirian siswa dalam belajar. 

2) Kurang adanya variasi model dan perangkat pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dan literasi matematika. 

1.3 Cakupan Masalah  

Berdasarkan judul, latar belakang, dan identifikasi masalah, maka perlu 

adanya pembatasan masalah agar penelitian ini dapat secara fokus untuk 

memcahkan masalah yang muncul. Beberapa hal yang dibatasi adalah sebagai 

berikut; 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 

Semarang semester gasal tahun pelajaran 2018/2019 materi bilangan bulat. 

2. Menerapkan pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan 

whatsapp untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dan literasi 

matematika. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kemandirian belajar siswa melalui flipped classrom berbasis 

modul berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat? 

2. Bagaimana pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan 

whatsapp pada materi bilangan bulat terhadap literasi matematika siswa kelas 

VII SMP Islam Al Azhar 23 Semarang? 

3. Bagaimana literasi matematika siswa melalui flipped classrom berbasis 

modul berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat ditinjau dari 

kemandirian belajar siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kemandirian belajar siswa melalui flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat. 

2. Untuk mengetahui pembelajaran flipped classroom berbasis modul 

berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat terhadap literasi matematika 

siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 Semarang. 

3. Untuk mendiskripsikan literasi matematika melalui flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp pada materi bilangan bulat ditinjau dari 

kemandirian belajar siswa. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai 

kemandirian belajar siswa dan literasi matematika, sebelum dan sesudah 

penerapan flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi siswa dan guru. Siswa mendapat pengalaman 

belajar yang baik sehingga kemandirian belajar siswa dan literasi 

matematikanya meningkat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran 

flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp yang dapat 

digunakan oleh guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dan 

literasi matematika. 

c. Penelitian ini diharapkan sebagai pintu terhadap peneliti lainnya 

mengenai kemandirian belajar dan literasi matematika. 

1.7 Penegasan Istilah 

1.7.1 Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar adalah individu yang secara aktif terlibat dalam 

lingkungan belajar, mengatur, melatih, dan menggunakan 

kemampuannya secara efektif, dan memiliki keyakinan motivasi yang 
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positif tentang kemampuannya dalam pembelajaran (Schunk & 

Zimmerman, 1989). Indikator kemandirian belajar pada penelitian ini 

menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Yoseva (2016), yaitu: 

(1) inisiatif belajar, (2) mendiagnosa kebutuhan, (3) menetapkan tujuan, 

(4) memilih dan menggunakan sumber, (5) memilih dan menerapkan 

strategi, (6) belajar mandiri, (7) bekerjasama dengan orang lain, (8) 

mengontrol diri (Hendriana, et al., 2017).  

1.7.2 Literasi Matematika 

Literasi matematika dalam penelitian ini terkait dengan kemampuan 

siswa untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran 

matematik dan penggunaan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika 

untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Hal 

ini menuntun individu untuk mengenali peranan matematika dalam 

kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan 

yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif, dan reflektif. Definisi 

tersebut dapat dianalisis dalam 3 bagian, yaitu: (1) proses, yang 

mencakup communication, mathematising, representation, reasoning and 

argument, devising strategies for solving problems, using symbolic, 

formal and technical language and operation, dan using mathematics 

tools; (2) konten, yang mencakup change and relationships, space and 

shape, quantity, dan uncertainty and data; dan (3) konteks, yang 

mencakup personal, occupational, societal, dan scientifik (OECD, 2016). 
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1.7.3 Flipped Classroom 

Flipped classroom adalah model pembelajaran yang memberikan apa 

yang umumnya di lakukan di kelas dan apa yang umumnya dilakukan 

sebagai pekerjaan rumah kemudian dibalik atau ditukar. Sebelumnya 

siswa datang ke kelas untuk mendengarkan penjelasan guru selanjutnya 

mereka pulang untuk mengerjakan latihan soal. Sekarang pada 

pembelajaran flipped classroom adalah siswa belajar mandiri dengan 

membaca materi atau melihat video pembelajaran sebelum mereka 

datang ke kelas dan mereka mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, 

menyelesaikan masalah, dengan bantuan siswa lain maupun guru.    

1.7.4 Modul  

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga 

modul berisi paling tidak tentang: petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru), 

kompetensi yang akan dicapai, content atau isi materi, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja 

(LK), evaluasi, dan balikan terhadap hasil evaluasi (Depdiknas, 2008). 

1.7.5 Whatsapp 

Menurut Bouhnik & Deshen (2014) Whatsapp adalah sebuah aplikasi 

pada smartphone untuk mengirim pesan singkat berbasis internet yang 

mencakup berbagai fungsi seperti pesan teks, gambar/foto, dokumen file, 

file audio, dan file video. Sedangkan menurut Kustijono & Zuhri (2018)  

WhatsApp adalah aplikasi messenger gratis yang bekerja di berbagai 
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platform seperti iPhone dan ponsel Android, dan aplikasi ini banyak 

digunakan di kalangan siswa untuk mengirim pesan multimedia seperti 

foto, video, audio bersama dengan pesan singkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Literasi Matematika 

Literasi yang dalam bahasa inggrisnya “literacy” berasal dari bahasa Latin 

“littera” (huruf) yang artinya suatu penguasaan yang melibatkan sistem-sistem 

tulisan dan konvensi-konvensi atau aturan-aturan yang menyertainya. Literasi 

utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan, 

sementara sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder (Mahdiansyah & Rahmawati, 

2014). 

Program for International Student Assesment (PISA) adalah penilaian 

internasional yang tiga tahunan yang menilai pengetahuan dan keterampilan siswa 

usia 15 tahun yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD). Domain penilaian dan kerangka analisis 

PISA 2015 adalah sains (science literacy), membaca (reading literacy), dan 

matematika (mathematical literacy) (OECD, 2016).  

PISA mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan siswa untuk 

memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik dan penggunaan konsep, prosedur, 

fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi 

fenomena. Hal ini menuntun individu untuk mengenali peranan matematika dalam 
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kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang 

dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif, dan reflektif (OECD, 2016). 

Pengertian ini mengisyaratkan literasi matematika tidak hanya pada penguasaan 

materi saja akan tetapi hingga kepada pengunaan penalaran, konsep, fakta dan alat 

matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari. Selain itu, literasi matematika 

juga menuntut seseorang untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan fenomena 

yang dihadapinya dengan konsep matematika.   

Hara et al., (2017) mendefinisikan literasi matematika sebagai kapasitas 

individu untuk merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika. 

Merumuskan melibatkan mengenali dan mengidentifikasi peluang untuk 

menggunakan matematika, memberikan struktur matematika pada masalah yang 

disajikan dalam beberapa bentuk kontekstual. Penggunaan konsep, fakta, 

prosedur, dan penalaran matematis untuk memecahkan masalah yang 

diformulasikan secara matematis dan untuk mendapatkan kesimpulan matematis. 

Selanjutnya, untuk menafsirkan matematika melibatkan pemantapan solusi, hasil, 

atau kesimpulan matematis dan menafsirkannya dalam konteks dunia nyata. 

Literasi matematika menurut Ojose (2011) dalam Wardono et al, (2016) adalah 

pengetahuan untuk memahami dan menerapkan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari pada masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Stecey 

(2010) dalam Rusminingsih et al., (2014) juga menyatakan bahwa literasi 

matematika adalah kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan memahami 

peran matematika dalam kehidupan nyata. Literasi matematika adalah hal penting 

yang dapat membantu seseorang untuk memahami matematika dan kemudian 
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dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang masalah dunia nyata 

(Mulyono & Lestari, 2016). 

Literasi matematika dimulai dari masalah realistik, yang dikategorikan ke 

dalam kategori konteks dan konten. Proses literasi matematika mulai dari 

mengidentifikasi masalah realistik dan merumuskan masalah secara matematis 

berdasarkan konsep dan hubungan yang melekat dalam masalah. Setelah 

mendapatkan bentuk matematis yang sesuai dari masalah, langkah selanjutnya 

adalah menerapkan prosedur matematika tertentu untuk memperoleh hasil 

matematis, yang kemudian menafsirkannya kembali ke masalah awal (Oktarianum 

et al., 2016). 

Berdasarkan definisi literasi matematika di atas, terdapat tiga hal utama 

yang menjadi pokok pikiran dari konsep literasi matematika. Ketiga hal tersebut 

adalah: (1) kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika 

dalam berbagai konteks; (2) pelibatan penalaran matematis dan penggunaan 

konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendiskripsikan, menjelaskan, 

dan memprediksi fenomena; dan (3) manfaat kemampuan literasi matematika, 

yaitu membantu seseorang menerapkan matematika ke dalam kehidupan sehari-

hari. 

Keunggulan PISA menurut Wardono (2013) yaitu (1) PISA berorientasi 

pada kebijakan desain dan metode penilaian dan pelaporan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing negara peserta PISA; (2) PISA menggunakan 

pendekatan literasi yang inovatif, suatu konsep belajar yang berkaitan dengan 

kapasitas siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mata 
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pelajaran kunci disertai dengan kemampuan untuk menelaah, memberi alasan dan 

mengkomunikasikannya secara efektif; (3) Konsep belajar dalam PISA 

berhubungan dengan konsep belajar sepanjang hayat, yaitu konsep belajar yang 

tidak membatasi pada penilaian kompetensi siswa sesuai dengan kurikulum dan 

konsep lintas kurikulum, melainkan juga motivasi belajar, konsep diri mereka 

sendiri, dan strategi belajar yang diterapkan; (4) Pelaksanaan penilaian dalam 

PISA teratur dalam rentang waktu tertentu yang memungkinkan negara-negara 

peserta untuk memonitor kemajuan mereka.  

Tiga komponen besar diidentifikasi pada studi PISA, yaitu konten, proses, 

dan konteks adalah sebagai berikut: 

2.1.1.1 Komponen Konten 

Komponen konten dalam PISA dimaknai sebagai isi atau materi 

matematika yang dipelajari di sekolah. Materi yang diujikan dalam komponen 

konten berdasarkan PISA 2015 meliputi:  

1) Konten ruang dan bentuk (space and shape) berkaitan dengan goemetri. Soal 

tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa mengenali bentuk, 

mencari persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi 

bentuk, serta mengenali ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan 

posisi benda tersebut. 

2) Konten perubahan dan hubungan (change and relationship) berkaitan dengan 

aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dalam berbagai simbol 

aljabar, grafik, bentuk geometris dan tabel. 
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3) Konten bilangan (quantity) berkaitan dengan bilangan dan pola bilangan, 

yaitu kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Konten probabilitas dan ketidakpastian (uncertanty) berkaitan dengan statistik 

dan probabilitas yang sering digunakan dalam informasi masyarakat. 

2.1.1.2 Komponen Konteks 

Salah satu aspek yang penting pada literasi matematika adalah kemampuan 

mengaplikasikan matematika untuk menyelesaikan masalah nyata. Komponen 

konteks dalam PISA 2015 dibedakan menjadi empat bagian yaitu:  

1) Konteks pribadi (personal) 

Konteks pribadi yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi 

siswa sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu para siswa 

menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan pemecahan 

secepatnya. Matematika diharapkan dapat berperan dalam 

menginterpretasikan permasalahan dan kemudian memecahkannya. 

2) Konteks pendidikan dan pekerjaan (occupational) 

Konteks pendidikan dan pkerjaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di 

sekolah dan atau di lingkungan tempat bekerja. Pengetahuan siswa tentang 

konsep matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, 

melakukan klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan 

pekerjaan pada umumnya. 
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3) Konteks umum (societal) 

Konteks umum berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam 

kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa dapat menyumbangkan pemahaman mereka tentang 

pengetahuan dan konsep matematikanya itu untuk mengevaluasi berbagai 

keadaan yang relevan dalam kehidupan di masyarakat. 

4) Konteks ilmiah (scientific) 

Konteks ilmiah yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang 

bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam 

melakukan pemecahan masalah matematika 

2.1.1.3 Komponen Proses 

Komponen proses didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

merumuskan (formulate), menggunakan (employed), dan menafsirkan (interpret) 

matematika untuk memecahkan masalah. Dalam komponen proses melibatkan 

tujuh hal penting (OECD, 2016), yaitu: 

1) Communicatioon  

Literasi matematika melibatkan kemampuan utnuk mengkomunikasikan 

masalah. Untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, siswa harus mengenali 

dan memahami permasalahan tersebut. Membuat model matematika untuk 

memahamai, memperjelas, dan merumuskan suatu masalah. Selanjutnya, 

ketika penyelesaian ditemukan, hasil juga perlu disajikan kepada orang lain 

disertai penjelasan serta justifikasi. Kemampuan komunikasi diperlukan 

untuk bisa menyajikan hasil penyelesaian masalah. 
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2) Mathematising 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mengubah permasalahan 

dari nyata ke bentuk matematika atau sebaliknya, yaitu menafsirkan suatu 

hasil atau model matematika ke dalam permasalahan aslinya. 

3) Representation 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali suatu 

permasalahan atau suatu objek matematika melalui hal-hal seperti: memilih, 

menafsirkan, menerjemahkan, dan menggunakan grafik, tabel, gambar, 

diagram, rumus, persamaan, maupun benda kongkret untuk memotret 

permasalahan sehingga lebih jelas.  

4) Reasoning and Argument 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menalar dan memberikan alasan 

dalam menyelesaikannya. Kemampuan berlogika merupakan akar dari proses 

untuk menjelaskan dan menghubungkan unsur masalah untuk membuat 

kesimpulan dari masalah tersebut, melakukan pengecekan dan  pembenaran 

dari yang diberikan atau menyediakan suatu pembenaran dari pernyataan atau 

solusi masalah. 

5) Devising Strategis for Solving Problem 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan strategi untuk 

memecahkan masalah. Hal ini merupakan kumpulan dari proses kritis untuk 

membimbing siswa untuk mengenali masalah secara efektif, rumus dan 

pemecahkan masalah. Kemampuan ini dikategorikan sebagai pemilihan atau 

menemukan atau merencanakan strategi dalam menggunakan matmatika. 
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6) Using Symbolic, Formal and Technical Languange, and Operation 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk memahami, 

menginterpretasikan, memanipulasi, dan menggunakan simbol-simbol 

matematika dalam pemecahan masalah. 

7) Using Mathematical Tool  

Literasi matematika melibatkan kemampuan penggunaan alat-alat 

matematika. Alat matematika itu berupa alat fisik seperti alat ukur dan hitung, 

alat berbasis komputer yang keberadaannya lebih luas. Kemampuan ini 

mencakup pengetahuan tentang penggunaan variasi alat dalam aktivitas 

matematika dan mengetahui tentang pendekatan dalam penggunaan alat 

tersebut. 

2.1.2 Pendidikan Karakter 

Proses pendidikan terjadi dalam tiga macam yaitu: (1) Pendidikan yang 

terjadi dalam keluarga atau pendidikan informal; (2) Pendidikan yang terjadi di 

sekolah atau pendidikan formal; dan (3) pendidikan yang terjadi di luar 

sekolah/masyarakat pendidikan non formal. Ketiga area pendidikan ini 

mempengaruhi karakter manusia (Nurhayati & Hadis, 2017). 

Karakter dalam kamus Bahasa Indonesia (2008) disebutkan sebagai 

“tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain, dan watak.” Kata ini berasal dari Yunani, charassein, yang 

berarti to engrave atau mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang 

keras (Thamrin, 2018). Kemendiknas (2010) mendeskripsikan karakter sebagai 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 
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internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Mounir (1956) 

dalam Astra et al., (2012) karakter dibagi menjadi dua hal, yaitu pertama sebagai 

sekumpulan kondisi yang telah diberikan atau kodrat (given). Kedua karakter 

sebagai tingkat kekuatan dimana seorang individu mampu menguasai kondisi 

tersebut atau sebagai proses yang dikehendaki (willed). Menurut Khusniawati 

(2012) karakter merupakan nilai-nilai kebajikan (tahu nilai kebajikan, mau 

berbuat, dan nyata berkehidupan baik) yang tertanam dalam diri dan terwujud 

dalam perilaku. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan mmembentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Rambe & Surya (2017) mendifinisikan Pendidikan karakter 

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. Menurut Waluya (2012) pendidikan karakter adalah pengenalan nilai-nilai, 

fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-hari melalui 

proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada 

semua mata pelajaran. Sedangkan menurut Taneo et al.,  (2015) mengungkapkan 

pendidikan karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk 

membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak 
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(budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan 

tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan 

karakter diharapkan siswa mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya 

sekolah. Pengembangan pendidikan karakter perlu dilakukan secara terintegrasi 

dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan siswa dari lingkungan 

sosial (Wardono, 2013).  

Pendidikan karakter penting digalakkan seperti yang tersirat dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang memiliki makna bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakter 

atau watak yang dimaksud adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter kini menjadi orientasi pembelajaran saat ini, 

dikarenakan tuntutan dan tantangan yang dihadapi siswa di masa depan yang 

makin kompleks dan menggoda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 

Integrasi nilai-nilai pendidikan karakter untuk semua mata pelajaran di sekolah 

perlu ditempuh sebagai paradigma bahwa semua guru mata pelajaran harus 

berperan dalam pendidikan karakter (Nur et al., 2016). Keprihatinan dan harapan 



25 
 

 
 

masa depan itu mendorong peran aktif guru serta pihak-pihak lainnya dalam 

mengembangkan strategi pendidikan yang sesuai, yaitu dengan pendidikan 

karakter. Membentuk karakter tidak semudah memberi nasihat, tidak semudah 

memberi instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan dan pengulangan 

(Rachman, 2013). Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung 

seumur hidup.  

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah 

mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, 

dari SD sampai Perguruan Tinggi. Kedelapan belas karakter tersebut yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kemandirian, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, tanggung jawab (Kemendiknas, 2011). Pengertian singkat ke-18 karakter 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Deskripsi Pendidikan Karakter 

Karakter Deskripsi 

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

diianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain. 

2. Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 
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Karakter Deskripsi 

5. Kerja keras  Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis  Cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politk bangsa. 

12. Menghargai prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13. Bersahabat/ komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasama dengan orang lain. 

14. Cinta damai  Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca  Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan manfaat bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan  Sikap dan tindakan yang berupaya 

mencegah kerusakan lingkungan alam 

disekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 
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Karakter Deskripsi 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya , 

yang seharusnya dia lakukan terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial, budaya), negara, dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

  

2.1.3 Kemandirian Belajar  

Kemandirian belajar atau self regulated learning merupakan hal yang 

penting dalam proses pembelajaran (Risnanosantri, 2013). Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan 

pendidikan karakter menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang 

berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cintai damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan 

karakter.  

Nilai kemandirian didefinisikan Kemendiknas (2010) sebagai sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. Menurut Bandura kemandirian belajar adalah sebagai kemampuan 

memantau perilaku sendiri, dan merupakan kerja keras personalitas manusia 

(Hendriana et al., 2017). Zimmerman & Schunk  (1989) menggambarkan 

kemandirian belajar adalah individu yang secara aktif terlibat dalam lingkungan 

belajar, mengatur, melatih, dan menggunakan kemampuannya secara efektif, dan 
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memiliki keyakinan motivasi yang positif tentang kemampuannya dalam 

pembelajaran. Selanjutnya menurut Sunawan et al., (2013) dan Adicondro & 

Purnamasari (2011) kemandirian belajar adalah suatu proses aktif-konstruktif di 

mana siswa mencanangkan tujuan belajarnya dan kemudian berusaha memonitor, 

meregulasi dan mengontrol kognisi, motivasi, perilaku, dan karakter konteks 

lingkungan belajar guna mencapai tujuan belajarnya tersebut. Kemandirian belajar 

bukanlah kemampuan mental atau keterampilan kinerja akademik; melainkan itu 

adalah proses pengaturan diri dimana siswa mengubah kemampuan mental 

mereka menjadi keterampilan akademik (Zimmerman, 2002). Kemandirian belajar 

merupakan aktivitas belajar yang berlangsungnya timbul atas dorongan dari dalam 

diri sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain (Alkusaeri, 2013) 

Zimmerman (2005) dalam Jakesova & Kalenda (2015) memaparkan ada 

tiga tahap utama siklus kemandirian belajar. Tahap pertama adalah perencanaan 

belajar. Pada tahap ini siswa menetapkan tujuan pembelajaran, mengaktifkan 

pengetahuan, dan rencana awal tentang bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. 

Tahap kedua adalah kinerja. Selama tahap ini, siswa memantau kemajuan saat 

menerapkan rencana dengan menyadari kognisi, motivasi, dan perilaku. Tahap 

ketiga adalah refleksi diri. Di sini siswa mengevaluasi kinerja dan menentukan 

apa yang berhasil dan apa yang dapat ditingkatkan agar proses belajar lebih baik. 

Kemandirian belajar memegang peranan penting dan membawa dampak 

positif bagi siswa (Yulianti et al., 2012). Siswa yang mempunyai kemandirian 

belajar mampu berusaha sendiri menyelesaikan masalahnya sehingga tidak 

tergesa-gesa meminta bantuan orang lain. Setiap individu dikatakan mandiri 
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bukan berarti tatkala dia mampu melakukan aktivitasnya sendiri atau 

menyelesaikan permasalahan sendiri. Akan tetapi mampu bekerjasama dengan 

orang lain juga termasuk dalam kategori mandiri. Kemandirian belajar merupakan 

keterampilan yang kompleks, namun kemampuan tersebut dapat diajarkan atau 

dipelajari (Sinaga, 2017) 

Di era global ini kemandirian belajar menjadi hal yang perlu diamati dan 

diperhatikan. Ketidakmandirian akan berakibat pada rendahnya motivasi belajar 

siswa, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan rendahnya nilai hasil 

belajar, serta menghambat proses pembelajaran (Elfira, 2013). Hal ini tentu akan 

menghambat tujuan pembelajaran, sehingga ketercapaian hasil belajar tidak 

terpenuhi. Motivasi dipandang sebagai faktor penentu belajar dan prestasi siswa. 

Siswa yang hilang motivasinya tentu akan menjadi penghambat dalam belajarnya. 

Untuk menghindari hambatan ini, dibutuhkan kemampuan siswa untuk merancang 

dan memantau motivasi dirinya, dimana hal ini dipandang sebagai aspek penting 

dalam kemandirian belajar.  

Indikator kemandirian belajar dalam penelitian ini menggunakan indikator 

yang dikemukakan oleh Yoseva (2016) adalah: (1) inisiatif belajar; (2) 

mendiagnosa kebutuhan; (3) menetapkan tujuan belajar; (4) memilih dan 

menggunakan sumber; (5) memilih dan menerapkan strategi; (6) belajar mandiri; 

(7) bekerjasama dengan orang lain; (8) mengontrol diri (Hendriana, dkk. 2017). 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub indikator dan 

dituangkan dalam lembar angket kemadirian belajar siswa. Lembar angket 

kemandirian belajar siswa dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Indikator Kemandirian Belajar 

No Pernyataan 

A Indikator: Inisiatif Belajar 

1 Saya menunggu bantuan guru ketika mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika (-) 

2 Saya berusaha keras menyelesaikan soal matematika yang sulit sendiri (+) 

3 Saya mengerjakan soal matematika atas perintah guru (-) 

4 Saya malas mengerjakan sendiri soal matematika yang sulit (-) 

5 Saya mengerjakan soal matematika atas kenginginan sendiri (+) 

6 Saya menghindar menceritakan kelemahan sendiri dalam belajar matematika 

(-) 

7 Saya mencoba menyelesaikan sendiri soal matematika yang sulit (+) 

8 Belajar matematika tanpa target meringankan saya (-) 

B Indikator: Mendiagnosa Kebutuhan 

9 Saya berusaha mengulang pekerjaan matematika yang salah (+) 

10 Saya putus asa ketika gagal dalam ulangan(-) 

11 Saya mencermati kelemahan saya dalam belajar matematika (+) 

12 Saya menyadari kesalahan yang saya lakukan ketika mengerjakan soal 

ulangan matematika (+) 

13 Saya membiarkan materi materi matematika yang sulit dipelajari (-) 

14 Kelemahan saya dalam belajar matematika saya konsultasikan kepada guru 

(+) 

C Indikator: Menetapkan Tujuan Belajar 

15 Belajar matematika memudahkan saya mengikuti pelajaran lain (+) 

16 Belajar matematika menghamburkan waktu (-) 

17 Saya menyusun target belajar matematika (+) 

18 Belajar matematika mtujuhbah beban pikiran (-) 

19 Tugas matematika saya kerjakan bersama teman-teman (-) 

D Indikator: Memilih dan Menggunakan Sumber 

20 Saya mencari informasi matematika tambahan dari bergam sumber (+) 
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21 Saya mengelak mempelajari materi matematika di luar bku yang ditetapkan 

guru (-) 

E Indikator: Memilih dan Menerapkan Strategi  

22 Saya membiarkan pekerjaan matematika yang salah (-) 

23 Saya memeriksa kembali pekerjaan ulang matematika (+) 

F Indikator: Belajar Mandiri 

24 Saya lebih suka bekerja bersama mengerjakan tugas matematika (-) 

25 Saya lebih mudah memahami matematika ketika belajar sendiri (+) 

G Indikator: Bekerjasama denganorang lain  

26 Belajar matematika melatih saya berpikir rasional (+) 

27 Kerja kelompok matematika menghamburkan waktu (-) 

H Indikator: Mengontrol Diri 

28 Saya menghindari soal matematika yang sulit (-) 

29 Saya merasa kesal terhadap kritikan teman terhadap pekerjaan matematika 

saya (+) 

30 Saya dapat menerima kritikan teman atas pekerjaan metamatika saya yang 

salah (+) 

 

2.1.4 Modul  

Modul merupakan bahan ajar yang meiliki peran penting dalam 

pembelajaran (Arianti et al., 2014; Parmin & Peniati, 2012). Modul adalah sebuah 

buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru (Depdiknas, 2008).  

Modul merupakan buku yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan 

cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya yang dapat 

digunakan secara mandiri (Yuliawati et al., 2013; Setiawan et al., 2018). 
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Menurut Tjiptiany, et al., (2016) pembelajaran dengan menggunakan 

modul bertujuan: 

1. Siswa mampu belajar secara mandiri atau dengan bantuan guru seminimal 

mungkin; 

2. Peran guru tidak mendominasi dan tidak otoriter dalam pembelajaran; 

3. Melatih kejujuran siswa; 

4. Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa; 

5. Siswa dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang dipelajari. 

Menurut Depdiknas (2008) sebuah modul dikatakan baik apabila 

memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Self Instructional 

Melalui modul siswa mampu belajar sendiri, tidak tergantung pada 

guru. Hal ini sesuai dengan tujuan modul adalah agar siswa mampu belajar 

mandiri. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka modul harus : 

a. Terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun 

tujuan antara. 

b. Terdapat materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau 

kegiatan yang spesifik sehingga memudahkan siswa belajar secara tuntas. 

c. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran. 

d. Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan siswa 

memberikan respon dan mengukur penguasaannya. 
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e. Kontekstual yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks 

tugas dan lingkungan nyata siswa. 

f. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

g. Terdapat rangkuman materi pembelajaran. 

h. Terdapat instrumen penilaian/assesment, yang memungkinkan siswa 

melakukan “self assesment”. 

i. Terdapat instrumen yang dapat digunakan menetapkan tingkat penguasaan 

materi untuk menetapkan kegiatan belajar selanjutnya. 

j. Tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung 

materi pembelajaran yang dimaksud. 

2.  Self Contained 

Self contained yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi 

atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. 

Maka dengan penggunaan modul akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas 

ke dalam satu kesatuan yang utuh.  

3.  Stand Alone 

Stand alone atau berdiri sendiri yaitu modul yang dikembangkan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau harus digunakan bersama-sama dengan 

bahan ajar lain. Dengan menggunakan modul, siswa tidak memerlukan bahan 

ajar lain untuk bisa mempelajari atau mengerjakan tugas yang terdapat pada 

modul tersebut.  
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4.  Adaptif 

Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan di berbagai tempat. Modul yang adaptif dapat digunakan dimana 

saja dan dapat mengikuti perkembangan yang berlaku. 

5. User Friendly 

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah “user friendly” atau 

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi 

yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Salah satu 

ciri user friendly antara lain penggunaan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti serta menggunakan istilah yang umum digunakan. 

Beberapa manfaat penggunaan modul dalam pembelajaran antara lain: 

1. Bagi siswa 

a. Modul memberikan balikan (feedback) yang banyak dan langsung. 

Sehingga, siswa dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki. Dengan 

menggunakan modul siswa dapat melakukan evaluasi sendiri terhadap 

kemampuannya. 

b. Modul disusun dengan menggunakan kaidah self instructional sehingga 

rumusan tujuan pembelajaran jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh siswa. 

Adanya tujuan pembelajaran yang jelas, usaha siswa lebih terarah untuk 
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mencapai kompetensi atau kemampuan yang diajarkan dengan mudah 

dan langsung. 

c. Modul dapat meningkatkan motivasi siswa. Karena modul disusun dalam 

bentuk unit-unit kecil dan materi dalam modul disusun menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh siswa (user friendly) sehingga siswa 

lebih mudah memahami materi secara tuntas dan cepat. 

d. Modul dapat digunakan sesuai dengan perbedaan siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan pelajaran. Karena 

untuk mencapai kompetensi atau pengetahuan tertentu yang ingin 

dikuasai, siswa dapat memilih modul-modul yang disediakan. 

e. Modul dapat membentuk karakter siswa, dengan penggunaan modul 

maka dapat membentuk karakter yang positif yang dimiliki oleh siswa. 

Beberapa karakter yang dapat dibentuk antara lain karakter kemandirian, 

metakognisi, dan lain sebagainya. 

2. Bagi guru 

a. Membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena 

dengan adanya modul belajar secara mandiri tanpa tergantung sama guru. 

b. Memberikan kesempatan bagi guru dalam memberikan bantuan 

individual kepada setiap siswa tanpa mengganggu kelas. Karena dengan 

adanya modul, guru tidak harus menjelaskan semua materi dalam modul, 

melainkan hanya menjelaskan materi yang perlu-perlu saja. 
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c. Meringkas materi pengajaran yang diberikan. Karena materi disusun 

dalam bentuk unit-unit kecil sehingga guru membatasi materi yang 

diberikan agar tidak meluas dan dapat dicapai oleh siswa dengan mudah. 

2.1.5 Flipped Classroom 

Ada beberapa definisi mengenai flipped classroom. Menurut Ozdamli & 

Asiksoy (2016) flpped classroom  adalah “apa yang dikerjakan di kelas dikerjakan 

di rumah dan apa yang dikerjakan di rumah dilengkapi di kelas. Bishop dan 

Verleger (2013) mendefinisiakan flipped classroom adalah metode pembelajaran 

yang berpusat pada siswa yang terdiri dari dua komponen yaitu pembelajaran 

langsung di luar kelas melalui video pembelajaran, dan pembelajaran dengan 

kelompok atau grup interaktif di dalam kelas. Menurut Chung & Hew (2017) 

flipped classroom atau pembelajaran berbalik adalah model pembelajaran yang 

“membalik” metode tradisional, di mana biasanya materi diberikan di kelas dalam 

pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di rumah, dan yang biasanya 

dilaksanakan di rumah sebagai tugas menjadi dilaksanakan di kelas. Johnson 

(2013) mengungkapkan flipped classroom adalah model pembelajaran yang 

meminimalkan jumlah instruksi langsung tetapi memaksimalkan interaksi satu-

satu. Strategi ini memanfaatkan teknologi yang mendukung materi pembelajaran 

tambahan bagi siswa yang dapat diakses secara online maupun offline kapanpun 

dan dimanapun. Sedangkan waktu pembelajaran di kelas digunakan siswa untuk 

berdiskusi dengan teman kelas, keterampilan praktik, dan menerima umpan balik 

tentang kemajuan mereka. 
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Saputa & Mujib (2018) menyatakan flipped classroom adalah 

pembelajaran yang dilakukan di kelas namun dikerjakan di rumah sehingga siswa 

dapat belajar mandiri. Sebelumnya siswa datang ke kelas untuk mendengarkan 

penjelasan guru selanjutnya mereka pulang untuk mengerjakan latihan soal. 

Sekarang melalui pembelajaran flipped classroom, sebelum datang ke sekolah 

siswa belajar mandiri dengan berbagai sumber belajar sesuai insrtruksi guru, 

kemudian ketika pembelajaran di kelas siswa berdiskusi, bertukar pengetahuan, 

menyelesaikan masalah mengenai apa yang telah dipelajari dengan bantuan siswa 

lain maupun guru. Dalam pembelajaran flipped classroom, siswa dapat 

mengontrol langkah belajar mereka sendiri, dan bertanggungjawab dalam proses 

belajarnya (Lai & Hwang, 2016). Dengan demikian, melalui flipped classroom, 

siswa tidak akan menghabiskan banyak waktu mendengarkan ceramah panjang di 

kelas, tetapi akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah 

secara individual atau kolaboratif melalui pembelajaran jarak jauh.  

Flipped classroom merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa untuk belajar di mana siswa dituntut lebih aktif di dalam maupun di luar 

kegiatan kelas. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator untuk memotivasi, 

membimbing, dan memberikan umpan balik tentang kinerja siswa. Flipped 

classroom tidak sama dengan pembelajaran on line, poin pentingnya adalah (1) 

melakukan interaksi aktif selama pembelajaran di kelas; (2) tidak menggunakan 

video sebagai pengganti guru; (3) siswa belajar dengan sistematis; (4) siswa tidak 

menghabiskan waktu belajar di depan computer; dan (4) tidak berarti siswa belajar 

sendiri (Ozdamli & Asiksoy, 2016). 
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Menurut Lai & Hwang (2016) ada empat kelebihan pada model 

pembelajaran flipped classroom, yaitu: (1) proses belajar siswa lebih aktif; (2) 

menumbuhkan sikap belajar siswa; (3) memanfaatkan waktu kelas dengan baik; 

dan (4) memberi penekanan pada status belajar siswa dan memecahkan masalah 

pribadi siswa. Sedangkan Berret dalam Yulierti et al., (2015) menyebutkan 

kelebihan pembelajaran flipped classroom adalah (1) siswa memiliki waktu 

mempelajari materi di rumah sebelum pembelajaran di kelas; (2) siswa dapat 

mempelajari materi dalam kondisi dan suasana yang nyaman sesuai dengan 

kemampuannya memahami materi; (3) siswa mendapatkan perhatian penuh dari 

guru ketika mengalami kesulitan dalam belajar; (4) siswa dapat belajar dari 

berbagai jenis sumber belajar.  

Studi tentang flipped classroom didasarkan pada teori taksonomi yang 

direvisi dari domain kognitif Bloom. Taksonomi ini menyediakan enam tingkat 

pembelajaran. Penjelasannya diatur dari level terendah ke level tertinggi 

(Zainuddin & Halili, 2016). 

1. Mengingat: pada tahap ini, siswa mencoba mengenali dan mengingat 

informasi yang mereka terima; mereka juga mencoba memahami konsep dan 

prinsip dasar dari konten yang telah mereka pelajari. 

2. Memahami: para siswa mencoba menunjukkan pemahaman mereka, 

menafsirkan informasi dan meringkas apa yang telah mereka pelajari 

3. Menerapkan: para siswa mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari atau 

menerapkan pengetahuan pada situasi aktual. 



39 
 

 
 

4. Menganalisis: para siswa menggunakan pemikiran kritis mereka dalam 

memecahkan masalah, berdebat dengan teman, membandingkan jawaban 

dengan teman sebaya, dan menghasilkan ringkasan. Para siswa mendapatkan 

pengetahuan dan ide baru setelah menerapkan pemikiran kritis atau 

perdebatan dalam kegiatan kelompok. Dalam level pembelajaran ini, para 

siswa juga menghasilkan pemikiran kreatif 

5. Mengevaluasi: pada tahap ini, siswa mengevaluasi seluruh konsep 

pembelajaran dan mereka dapat mengevaluasi atau membuat penilaian 

tentang sejauh mana mereka berhasil belajar. 

6. Menciptakan: siswa dapat merancang, membangun, dan menghasilkan 

sesuatu yang baru dari apa yang telah mereka pelajari. 

Dalam menerapkan model pembelajaran flipped classroom, mengingat dan 

memahami sebagai tingkat terendah domain kognitif dipraktikkan di luar jam 

kelas. Sementara di dalam kelas, siswa fokus pada bentuk-bentuk kerja kognitif 

yang lebih tinggi, termasuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

menciptakan. Gambar 2.1 berikut menggambarkan tingkat pembelajaran siswa 

dalam pembelajaran flipped classroom menurut taksonomi Bloom  yang direvisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Taksonomi Bloom yang direvisi dalam flipped classroom 
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Menerapkan model pembelajaran flipped classroom memungkinkan siswa 

untuk menghabiskan lebih banyak waktu mendukung tugas-tugas belajar tingkat 

yang lebih tinggi seperti diskusi kelompok, sementara tugas tingkat yang lebih 

rendah seperti pengetahuan dan pemahaman diselesaikan secara mandiri di luar 

kelas. Berikut pada tabel 2.3 adalah perbandingan tingkat kognitif dalam 

pembelajaran ekspositori dan pembelajaran flipped classroom.  

Tabel 2.3 Perbandingan antara Ekspositori dan Flipped Classroom pada 

tingkatan Kognitif Bloom 

Tingkatan Kognitif Ekspositori Flipped Classroom 

Mengingat Tatap muka dengan 

guru 

Mempelajari materi 

secara mandiri di luar 

kelas 

Memahami Tanya jawab Refleksi atau diskusi 

dengan teman atau guru 

di luar kelas 

Menganalisis Tugas rumah Kegiatan kelas seperti 

diskusi kelompok 

Menerapkan, Evaluasi, 

Mencipta 

Tugas Rumah atau tidak 

sama sekali 

Proyek siswa, evaluasi 

teman dan evaluasi guru 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran flipped classroom adalah sebagai 

berikut (Jhonson, 2013) : 

1) Sebelum tatap muka, siswa diminta untuk belajar mandiri di rumah mengenai 

materi untuk pertemuan berikutnya, dengan mempelajari modul bilangan 

bulat karya peneliti sendiri dan bisa memperdalam dengan mempelajari video 

pembelajaran atau sumber lain. 

2) Pada pembelajaran di kelas, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok 

heterogen. 
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3) Peran guru pada saat kegiatan belajar berlangsung adalah memfasilitasi 

berlangsungnya diskusi dengan metode kooperatif learning. Di samping itu, 

guru juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan (soal) dari materi tersebut. 

4) Guru memberikan kuis/tes sehingga siswa sadar bahwa kegiatan yang mereka 

lakukan bukan hanya permainan, tetapi merupakan proses belajar, serta guru 

berlaku sebagai fasilitator dalam membantu siswa dalam pembelajaran serta 

menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi. 

2.1.6 Whatsapp  

Penggunaan whatsapp atau yang akrab disebut WA di dunia Internasional 

maupun nasional meningkat tajam. Survei menunjukkan, 90% peserta didik baik 

siswa maupu mahasiswa dan pendidik baik guru maupun dosen menggunakan 

aplikasi whatsapp dalam kehidupan sehair-hari, maupun dalam kegiatan 

pembelajaran (Indrayani & Suliworo. 2018). Menurut Bouhnik & Deshen (2014) 

whatsapp adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk mengirim pesan singkat 

berbasis internet yang mencakup berbagai fungsi seperti pesan teks, gambar/foto, 

dokumen file, file audio, dan file video. Sedangkan menurut Kustijono & Zuhri 

(2018)  whatsapp adalah aplikasi messenger gratis yang bekerja di berbagai 

platform seperti iPhone dan ponsel android, dan aplikasi ini banyak digunakan di 

kalangan siswa untuk mengirim pesan multimedia seperti foto, video, audio 

bersama dengan pesan singkat. 

A. Bere (2012) dalam Bansal & Jhosi (2014) menyebutkan whatsapp 

memiliki fitur-fitur yang kolaboratif, yaitu: 
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1) Multimedia: Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim video, pesan teks, 

gambar dan catatan suara. 

2) Group Chat: Mendukung interaksi hingga 50 anggota kelompok (grup). 

3) Pesan Tak Terbatas: Jumlah pesan yang dapat dibagikan pada whatsapp tidak 

terbatas.  

4) Hubungan antar Platform: whatsapp bisa dijalankan antar platform yang 

berbeda (Apple iOS, BlackBerry, Android, Symbian, Windows Phone). 

5) Pesan off line: Pesan disimpan secara otomatis bila perangkat tidak aktif atau 

di luar area cakupan. 

6) Tidak menggunakan biaya atau pulsa: tidak ada biaya yang terlibat 

untuk menggunakan whatsapp karena menggunakan data internet. 

7) Pin dan Users Nama: pengguna whatsapp tidak perlu mengingat kata sandi 

atau nama pengguna, cukup menggunakan nomor HP. 

Secara keseluruhan, whatsapp dapat dilihat sebagai jejaring sosial yang 

memungkinkan orang untuk mengakses, mendorong kerjasama, dan 

mengintensifkan motivasi untuk aktif dalam bagian akademis (Rambe et al., 

2013). Dari beberapa kelebihan dan fungsi whatsapp tersebut, peneliti bermaksud 

menggunakannya di luar pembelajaran kelas sebagai media komunikasi dengan 

siswa terkait pembelajaran di luar kelas, forum diskusi, dan pengiriman tugas. 

Umpan balik saat di luar kelas dapat diberikan guru kepada siswa melalui 

whatsapp. Penggunaan whatsapp sebagai alat untuk membina lingkungan 

kontruktivis sosial dalam pembelajaran matematika (Yuwono & Syarifuddin. 

2017). Alternatif tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan penggunaan 
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modul dalam mengembangkan kemandirian belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan literasi matematika siswa. 

2.1.7 Pembelajaran Flipped Classroom Berbasis Modul berbantuan 

Whatsapp 

Pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp 

merupakan pembelajaran dengan langkah-langkah flipped classroom dengan 

menggunakan bahan ajar berupa modul dan memanfaatkan media komunikasi  

whatsapp. 

2.1.8 Teori Belajar yang Relevan 

Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual 

(mental) siswa, yang di dalamnya terdiri atas dua hal yaitu (1) uraian tentang apa 

yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual anak; dan (2) uraian tentang 

kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu 

(Suherman, et al., 2003). Teori belajar harus mendukung tingkah laku siswa 

dalam lingkungan belajar (Orton, 2004).  

Agar perencanaan pembelajaran matematika dapat dilaksanakan secara 

efektif, guru perlu memahami bagaimana siswa belajar matematika sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah disusun dapat dicapai. Untuk itu guru perlu 

memahami teori belajar karena sebagai kunci dalam mengembangkan kualitas dan 

hasil pada pembelajaran (Zevenbergen, et al., 2004). Teori belajar yang relevan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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2.1.8.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget (Suherman et al., 2003), struktur kognitif pada manusia 

merupakan skema yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat 

mengikat, memahami, dan membentuk respon terhadap stimulus disebabkan 

karena bekerjanya skema. Skema ini berkembang secara kronologis, sebagai hasil 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Skema tersebut membentuk suatu 

pola penalaran tertentu dalam pikiran anak. Perkembangan kognitif tergantung 

seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Kemampuan kognitif manusia berkembang menurut empat tahap 

dari lahir sampai dewasa. Tahap perkembangan kognitif teori Piaget dapat dilihat 

pada Tabel 2.4 sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-Kemampuan Utama 

Sensori-

motor 

0- 2 tahun Kemampuan membedakan dirinya sendiri 

dengan lingkungannya. Anak mulai 

memahami kausalitas ruang dan waktu  

Kapasitas untuk membentuk representasi 

mental internal muncul. 

Pra-

Operasional 

2-7 tahun Perkembangan kemampuan berpikir 

dalam bentuk simbol-simbol. Pemikiran 

masih 

egosentrik. 

Operasinal 

Konkret 

7-12 tahun Kesadaran mengenai stabilitas logis 

dunia fisik, kesadaran bahwa elemen-

elemen dapat diubah atau 

ditransformasikan tetapi tetap 

mempertahankan karakteristik aslinya, 

danpemahaman bahwa perubahan-

perubahan itudapat dibalik. 

Operasional 

Formal 

12 tahun ke 

Atas 

Kemampuan melihat situasi riil, 

membayangkan dunia ideal yang tidak 

ada (kemampuan abstraksi). 

Sumber: Muijs & Reynolds (2011) 
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Kaitan antara teori Piaget dengan penelitian ini yaitu mengenai 

pembelajaran pada siswa SMP kelas VII yang rata-rata berusia 12-13 tahun, 

sehingga termasuk dalam kategori tahap operasional formal. Perkembangan 

kognitif pada kategori ini merupakan ciri perkembangan remaja dan dewasa yang 

menuju ke arah tingkat proses berpikir yang lebih tinggi, karena tahap operasional 

formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. 

Siswa pada tahap tersebut sudah mampu melakukan penalaran logika 

menggunakan hal-hal yang abstrak. Pada pembelajaran flipped classroom, 

kegiatan pembelajaran sangat melibatkan partisipasi aktif siswa. 

2.1.8.2 Teori Belajar Bandura 

Bandura mengungkapkan bahwa siswa belajar melalui proses meniru. 

Pengertian meniru disini bukan berarti mencontek, tetapi meniru hal-hal yang 

dilakukan orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara dengan 

sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, 

menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya 

(Suherman, et al., 2003). Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik ia pun 

menirunya. Jadi seorang guru harus menjadi model yang profesional. Teori social 

learning (belajar sosial), anak belajar dari meniru hal-hal yang dilakukan orang 

lain. Dengan demikian lingkungan adalah salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku.  

Dari teori belajar Bandura diharapkan siswa dapat meniru contoh-contoh 

penyelesaian soal yang diberikan melalui modul yang nantinya dapat 
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meningkatkan kemandirian belajar siswa, sehingga kemampuann literasinya juga 

meningkat. 

2.2 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan kajian teori di atas maka disusun suatu kerangka teoritis 

mengenai keterkaitan masalah yang dikaji dalam penelitian beserta alternatif 

solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. 

Literasi matematika adalah kemampuan individu untuk merumuskan, 

menerapkan, dan menafasirkan metematika ke dalam berbagai konteks. Oleh 

karena itu literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang penting 

untuk dikuasai siswa (OECD, 2016).  

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri 

dan orang lain (soft skill) (Waluya, 2012; Retnowati & Aqilah, 2017;). Salah satu 

soft skill yang penting untuk dimiliki siswa adalah kemandirian belajar (self 

regulated learning) (Qohar & Sumarmo, 2013; Alkusaeri, 2013; Hendriana et al., 

2017). 

Zimmerman & Schunk (1989) menggambarkan kemandirian belajar 

adalah individu yang secara aktif terlibat dalam lingkungan belajar, mengatur 

melatih, dan menggunakan kemampuannya secara efektif, dan memiliki 

keyakinan motivasi yang positif tentang kemampuannya dalam pembelajaran. 

Tidak adanya kemandirian belajar (self-regulated learning) pada siswa akan 

menghasilkan berbagai macam problem perilaku, misalnya pemalu, tidak punya 

motivasi sekolah, dan kebiasaan belajar yang jelek. Siswa yang memiliki 
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kemandirian belajar yang tinggi akan memiliki literasi matematika yang lebih 

baik. 

Untuk memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kemandirian belajar dan 

literasi matematika diperlukan suatu inovasi pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Salah satu pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif dan meningkatkan 

kemandirian belajar sehingga nantinya juga bisa meningkatkan hasil belajar 

matematika adalah flipped classroom (Yulierti et al, 2015; Lai et al, 2015; 

Damayanti & Sutama, 2016; Sun et al, 2017; Sinaga, 2017; Saputra & Mujib, 

2018). Ozdamli & Asiksoy (2016) mendefinisikan secara sederhana, flpped 

classroom  adalah “apa yang dikerjakan di kelas dikerjakan di rumah dan apa 

yang dikerjakan di rumah dilengkapi di kelas. Dengan demikian, pembelajaran 

flipped classroom, siswa tidak akan menghabiskan banyak waktu mendengarkan 

ceramah panjang di kelas, tetapi akan memiliki lebih banyak waktu untuk 

menyelesaikan masalah secara individual atau kolaboratif melalui pembelajaran 

jarak jauh. Dalam pembelajaran flipped classroom, siswa dapat mengontrol 

langkah belajar mereka sendiri, dan bertanggungjawab dalam proses belajarnya.  

Media yang digunakan dalam pembelajaran flipped classroom adalah 

modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru (Depdiknas, 

2008). Guna mendukung keberhasilan pengembangan kemandirian belajar siswa 

melalui pembelajaran flipped classroom berbasis modul diperlukan pemanfaatan 

media sosial, yaitu whatsapp. Whatsapp digunakan untuk memantau, 
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memfasilitasi, memberikan tugas, dan sarana diskusi siswa dengan siswa maupun 

guru. Pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp 

tersebut diasumsikan bisa mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

menuntun siswa dalam memahami materi, mengembangkan kemandirian belajar 

siswa sehingga nantinya dapat juga meningkatkan literasi matematika.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Siswa memerlukan matematika dikarenakan siswa perlu memahami 

kebutuhan praktis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa adalah literasi matematika. Siswa 

dikatakan memiliki literasi matematika yang baik apabila siswa: (1) mampu 

merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks; 

(2) melibatkan penalaran matematis dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan 

alat matematika untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi 

fenomena; (3)  menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi literasi matematika adalah 

kemandirian belajar (self regulated learning). Siswa yang memiliki kemandirian 

belajar yang tinggi dapat mencapai hasil yang lebih baik dibanding siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang rendah. Oleh karena itu kemandirian belajar 

siswa perlu ditingkatkan sehingga nantinya dapat berkontribusi meningkatkan 

literasi matematika.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif dan 

meningkatkan kemandirian belajar sehingga nantinya juga bisa meningkatkan 

literasi matematika adalah flipped classroom. Dalam pemebelajaran flipped 
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classroom, siswa dapat mengontrol langkah belajar mereka sendiri, dan 

bertanggungjawab dalam proses belajarnya. Menurut Lai & Hwang (2016) ada 

empat kelebihan pada model pembelajaran flipped classroom, yaitu: (1) proses 

belajar siswa lebih aktif; (2) menumbuhkan sikap belajar siswa; (3) memanfaatkan 

waktu kelas dengan baik; dan (4) memberi penekanan pada status belajar siswa 

dan memecahkan masalah pribadi siswa. 

Dalam penelitian ini bahan ajar yang digunakan adalah modul. Modul 

adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar 

secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru (Depdiknas, 2008). Sesuai 

dengan teori belajar Bandura, bahwa siswa belajar melalui proses meniru. Oleh 

karena itu dengan adanya modul, siswa juga bisa meniru contoh-contoh 

penyelesaian soal yang diberikan dalam modul. Dalam pembuatan modul juga 

disesuaikan dengan teori piaget yaitu tingkat perkembangan kognitif siswa.  

Selain menggunakan modul, dukungan dari media komunikasi mempunyai 

peranan penting dalam keberhasilan penelitian ini. Untuk meningkatkan 

komunikasi siswa dengan siswa atau guru sehingga dapat menumbuhkan 

semangat untuk belajar dan keberanian bertanya diperlukan suatu media sosial, 

salah satunya yaitu whatsapp. Whatsapp digunakan sebagai media untuk 

memantau, mendampingi dan komunikasi antara guru dengan siswa terkait 

pembelajaran flipped classroom berbasis modul. Jadi, dalam pembelajaran di luar 

kelaspun guru tetap bisa mendampingi dan membimbing siswa. Hal ini akan 

berdampak pada kualitas dan respon yang baik terhadap pembelajaran. 
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Pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp ini 

diharapkan mampu mendorong siswa lebih aktif dalam belajar dan meningkatkan 

kemandirian belajar siswa sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan literasi matematika. Kerangka berpikir penelitian ini dapat 

digambarkan dalam skema pada gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

Literasi Matematika 

• Kemampuan merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks. 
• Pelibatan penalaran matematis dan 

penggunaan konsep, prosedur, fakta, 
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2.4 Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang peneliti ambil yaitu: 

1. Terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar siswa kelas VII SMP Islam 

Al Azhar 23 Semarang antara sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran 

flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp. 

2. Literasi matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 Semarang yang 

memperoleh pembelajaran flipped classrom berbasis modul berbantuan 

whatsapp mencapai ketuntasan %75 , artinya paling sedikit 75% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas tersebut mendapat nilai lebih dari atau sama 

dengan KKM aktual. 

3. Rata-rata literasi matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 

Semarang yang memperoleh pembelajaran flipped classrom berbasis modul 

berbantuan whatsapp lebih dari atau sama dengan KKM aktual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan kemandirian 

melalui pembelajaran flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp 

terhadap literasi matematika siswa kelas VII SMP Islam Al Azhar 23 Semarang 

materi bilangan bulat, diperoleh simpulan berikut. 

1) Terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar siswa kelas VII SMP Islam 

Al Azhar 23 Semarang antara sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran 

flipped classroom berbasis modul berbantuan whatsapp. 

2) Literasi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp mencapai ketuntasan sebesar 75%. 

3) Rata-rata literasi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran flipped 

classroom berbasis modul berbantuan whatsapp lebih dari 63. 

4) Siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi pada aspek communication 

menuliskan poin-poin informasi yang diberikan soal dengan detail dan benar. 

Pada aspek mathematizing, siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengubah 

permasalahan ke bentuk matematika. Pada aspek representation, siswa 

menyajikan kembali permasalahan dalam gambar ilustrasi sesuai 

permasalahan dan memberikan keterangannya dengan detail dan benar. Pada 

aspek reasoning and argument, siswa mampu memberikan kesimpulan 

disertai alasan dengan benar. Pada aspek devising strategies for solving 
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problem siswa sangat memahami soal yang disajikan sehingga membuat 

langkah penyelesaiannya dengan benar, penulisan urut, serta perhitungan 

dengan benar. Pada aspek using symbolic, formal and technical language and 

operation siswa menyelesaikan masalah dengan simbol-simbol serta operasi 

dengan benar. Pada aspek using mathematic tools siswa menggambar ilustrasi 

menggunakan alat matematika (penggaris) dengan benar, rapi dan 

menggunakan skala.  

5) Siswa dengan kategori kemandirian belajar sedang pada aspek 

communication, siswa menuliskan poin-poin informasi yang diberikan soal 

dengan detail dan benar. Pada aspek mathematizing siswa mengubah 

permasalahan dalam bentuk matematika dengan benar. Pada aspek 

representation siswa menyajikan kembali permasalahan dalam gambar 

ilustrasi sesuai keterangan yang diketahui dengan benar namun kurang 

dalam memberikan keterangan pada jawabannya. Sebenarnya siswa secara 

lisan mampu memberikan keterangannya namun lupa menuliskannya pada 

jawaban. Pada aspek reasoning and argument siswa mampu memberikan 

kesimpulan dan alasan dengan benar. Pada aspek devising strategies for 

problem solving siswa sudah membuat langkah penyelesaian dengan 

benar, penulisan tidak urut, dan hasil perhitungan dengan benar. Pada 

aspek using symbolic, formal and technical using mathematic tools siswa 

dalam menyelesaiakan masalah menyajikan simbol-simbol serta operasi 

dengan benar. Pada aspek using mathematic tools siswa dalam membuat 
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ilustrasi permasalahan menggunakan alat matematika (penggaris) dan 

sudah sesuai dengan soal namun kurang rapi. 

6) Siswa dengan kategori kemandirian belajar rendah pada aspek 

communication siswa menyatakan informasi yang diketahui, masalah yang 

ditanyakan dengan benar, namun tidak disajikan secara ringkas. Siswa 

hampir menuliskan lagi soalnya. Pada aspek mathematizing siswa cukup 

mampu membuat bentuk matematika dengan benar, namun tidak 

diberikan penjelasan. Pada aspek representation siswa cukup mampu 

dalam menyajikan kembali permasalahan dalam gambar ilustrasi sesuai 

keterangan yang diketahui dengan benar dan belum memberikan 

keterangannya. Pada aspek reasoning and argument siswa belum 

menjelaskan dasar kesimpulan yang tepat sehingga kesimpulan yang 

diberikan salah. Pada aspek devising strategies for problem solving siswa 

sudah membuat langkah penyelesaian dengan benar, namun 

perhitungannya tidak tepat. Pada aspek using symbolic, formal and 

technical siswa dalam menyelesaikan masalah menyajikan simbol-simbol 

serta operasi dengan benar. Pada aspek using mathematic tools siswa 

menggunakan alat matematika, sudah sesuai dengan soal, namun belum 

menggunakan skala yang tepat dalam garis bilangan. 

5.2 Implikasi  

Literasi matematika adalah kemampuan individu untuk merumuskan, 

menggunakan dan menginterpretasikan matamatika dalam berbagai konteks. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi literasi matematika adalah kemandirian 
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belajar. Perbedaan tingkat kemandirian belajar siswa menimbulkan berbagai usaha 

yang berbeda, sehingga literasi matematika siswa pun berbeda. Dalam hal ini, 

guru hendaknya mampu memberikan pembelajaran matematika yang dapat 

mengembangkan kemandirian belajar siswa sehigga nantinya akan berdampak 

dalam peningkatan literasi matematika siswa. Pembelajaran flipped classroom 

berbasis modul berbantuan whatsapp, yang meliputi pembelajaran di dalam dan di 

luar kelas yang menunjang siswa dalam berliterasi, aktif dan mandiri yang 

diperlukan dalam pengembangan kemandirian dan peningkatan literasi 

matematika siswa. 

5.3 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat 

direkomendasikan peneliti. 

1. Guru matematika dapat menerapkan pembelajaran flipped classroom berbasis 

modul berbantuan whatsapp untuk mengembangkan kemandirian belajar 

siswa dan literasi matematika.  

2. Siswa dengan kemandirian belajar rendah cenderung lebih mudah menyerah 

dan mengabaikan saat menghadapi masalah matematika yang sulit. Guru 

diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih atau memberikan 

perhatian khusus dalam pembelajaran, seperti memberikan kesempatan yang 

lebih dalam mengeksplor kemampuannya. 

3. Siswa dengan kemandirian belajar sedang kadang kurang teliti dalam 

merancang strategi penyelesaian masalah. Guru hendaknya selalu 

memberikan bimbingan supaya siswa lebih semangat dan teliti dalam 
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meyelesaikan masalah. Siswa sebenarnya bisa merancang strateginya dengan 

benar, namun belum memahami sepenuhnya apa yang sedang siswa kerjakan. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian selanjutnya mengenai 

pembelajaran flipped classroom berbasis modul diterapkan dalam jenjang 

sekolah yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Pembelajaran ini juga 

dapat diterapkan pada materi selain bilangan, seperti aljabar, aritmatika, 

geometri ataupun peluang. 
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