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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Reflective Modul Berbasis Child Friendly School 

a. Modul 

Kegiatan pembelajaran membutuhkan kerangka kegiatan untuk 

melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran membutuhkan sumber belajar yang memadai. Ragam sumber 

belajar dapat digunakan untuk membangun pengalaman belajar siswa. 

Sumber belajar memiliki banyak ragamnya yakni cetak maupun digital, yang 

memiliki peran sama yaitu memfasilitasi belajar siswa. 

Lingkungan sekitar merupakan sumber belajar pendukung yang 

meliputi lingkungan sekolah, keluarga, sosial, pasar, interaksi dengan 

manusia juga merupakan sumber belajar langsung bagi siswa.  Sumber belajar 

yang sering digunakan yakni sumber belajar cetak yang terdiri atas buku, 

modul, bahan ajar, dan lembar kerja siswa (Munadi, 2013: 99). Sumber 

belajar cetak cenderung mudah untuk digunakan baik bagi siswa maupun 

guru, alasan yang lain yakni siswa dapat belajar sesuai dengan 

kemampuannya sendiri.  

1) Pengertian Modul 
Salah satu sumber belajar cetak yaitu modul pembelajaran. Modul 

pembelajaran digunakan sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran. 

Modul pembelajaran dapat membantu untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran. Modul pembelajaran yakni media untuk sarana dan fasilitas 



 
20 

 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dan disusun secara sistematis yang 

berisi metode, materi, dan evaluasi kegiatan (Kemendiknas: 2008). 

Susunan modul tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyusun 

dan pemakai modul. Prespektif penyusun sangat mempengaruhi 

sistematika dan isi modul yang dirancang. 

Sependapat dengan pernyataan di atas, Fajarini, Soetjipto, & 

Hanurawan (2016: 64) mengemukakan bahwa “A module is a teaching 

material which is systematically arranged in an easily understood by 

students according to the level of knowledge and their age, so that they 

can learn indep endently with minimal assistance from teachers”. Modul 

dimaknai sebagai materi pengajaran yang disusun secara sistematik untuk 

memudahkan siswa belajar sesuai level dan karakter siswa. Modul 

digunakan secara mandiri untuk memberi layanan belajar bagi siswa 

dengan meminimalisir bantuan dari guru. Fokus penggunaan modul yakni 

memberi kesempatan bagi siswa untuk menggali pengajarannya sendiri. 

Modul berisi tentang berbagai kegiatan yang mendukung tujuan 

belajar. Lebih lanjut, Meyer (1978: 1) mengungkapkan bahwa : 

A modul is a relatively short self contained, indep endent unit of 
instraction designed to achieve a limited set of sp ecific and well-
defined educational objectives. It usually has tangible format as a 
set or kit of coordinated and highly p roduced materials involving a 
variety of media. A module may or not be designed for individual 
self p aced learning and may emp loy a variety ofteaching technique. 
 
Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa, modul terdiri atas 

kegiatan yang singkat dan mandiri untuk mencapai tujuan yang khusus. 

Modul memiliki ketentuan penyusunan yang melibatkan penggunaan 
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berbagai media. Modul dapat digunakan atau dirancang untuk 

pembelajaran mandiri melalui berbagai macam teknik pengajaran. Dengan 

demikian, modul merupakan seperangkat kegiatan yang dilengkapi 

berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang digunakan secara mandiri.  

Modul memiliki susunan yang sistematik dan mudah untuk 

digunakan. Selain disusun secara sistematis, modul menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakter pengguna modul 

Prastowo (2015: 209). Susunan modul yang runtut tentunya memudahkan 

pembaca. Selain itu,  bahasa yang digunakan untuk modul ditentukan 

berdasarkan karakteristik siswa misalnya dengan menambah hal yang 

menarik dengan gambar dan contoh yang berkaitan dengan lingkungan 

siswa.  

Merujuk pada keempat pendapat tersebut, modul pembelajaran 

berperan sebagai media yang dirancang secara sistematik. Modul berisi 

urutan kegiatan yang hendak dilakukan yang berisi tentang petunjuk dan 

kelengkapan penggunaan. Berkaitan dengan isi modul, disesuaikan 

dengan sasaran pengguna meliputi kebutuhan, karakteristik, dan kondisi 

pengguna, dan dilihat dari sudut pandang perancang modul. 

Modul sebagai media untuk membantu siswa dalam membangun 

kemampuan dan minat belajarnya. Sejalan dengan itu, Abdulahmeed 

(2013: 286) mengemukakan bahwa “module is a special method in a way 

that exp oses children to teaching situation that motivate and interest 

them”. Modul disajikan dengan cara yang khusus sesuai dengan kebutuhan 
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belajar, sehingga siswa tertarik. Modul sebagai saran untuk memberikan 

pembelajaran yang unik bagi siswa untuk meningkatkan motivasi dan 

minatnya dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disintesiskan bahwa 

modul adalah perangkat pembelajaran yang sistematis untuk mencapai 

tujuan dan kompetensi yang memiliki kelebihan yakni membentuk 

karakter mandiri serta dapat meningkatkan kompetensi siswa. Penyusunan 

modul memperhatikan karakter dan kebutuhan pengguna, dalam hal ini 

ialah siswa.  

2) Keunggulan Modul 
Keunggulan modul yakni digunakan untuk mencapai tujuan 

disusunnya suatu modul. Modul dapat digunakan untuk memberi 

pengajaran pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagaimana, 

hasil penelitian Matanluk, Mohammad, Kiflee, & Imbug (2013: 609) yang 

menjelaskan bahwa, “Module was very effective in enhancing cognitive 

skills of students in higher thinking order”. Modul dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif dalam taraf berpikir kritis. Modul 

berisi dengan berbagai kegiatan yang menfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan pola pikirnya secara mandiri. Kemandirian dalam 

berpikir yang memacu berkembangkan kemampuan kognitif siswa. 

Penyusunan modul didasarkan pada karakteristik siswa, sehingga 

penggunaan modul dapat meningkatkan karakter siswa. Salah satunya 

yakni karakter kemandirian siswa yang tumbuh melalui modul 
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pembelajaran yang menfokuskan siswa sebagai pusat pembelajaran. 

Sejalan dengan itu, Munadi (2013: 99) mengemukakan bahwa modul 

membantu siswa untuk mandiri dalam menemukan pengetahuannya. 

Meskipun dalam penggunaan modul, siswa masih dibantu oleh guru atau 

orang lain, akan tetapi siswa dapat memanfaatkannya secara langsung oleh 

dirinya sendiri.  

Senada dengan pendapat di atas yakni dari Winkel (2009: 472) yang 

mengemukakan bahwa satuan program kegiatan belajar mengajar yang 

dapat digunakan siswa secara mandiri disebut modul pembelajaran. 

Sistematika modul berisi tentang satuan program yang terencana untuk 

kegiatan siswa yang dapat digunakan secara mandiri. Pendapat ini merujuk 

pada penggunaan modul yang bisa meningkatkan kemandirian siswa 

dalam belajar, sehingga dalam hal ini siswa dapat menjadi pusat kegiatan 

belajar. Siswa sebagai pusat kegiatan belajar yakni siswa aktif dalam 

menggali kebutuhan belajarnya dengan kemampuan dirinya sendiri 

maupun dengan bantuan teman sebaya dan guru sebagai fasilitator.  

Persamaan kedua pendapat tersebut yakni modul pembelajaran 

dirancang untuk membentuk karakter kemandirian siswa dengan pola 

belajar yang terpusat pada siswa. Adapun kelebihan pembelajaran dengan 

modul dibuktikan oleh penelitian Lasmiyati & Harta (2018: 163) yang 

menyimpulkan bahwa pemahaman konsep siswa menghasilkan hasil yang 

lebih baik ketika pembelajaran menggunakan modul pembelajaran yang 

difokuskan pada suatu kompetensi yang ingin dicapai.  
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Ketiga pendapat tersebut memiliki kesamaan yakni modul 

pembelajaran digunakan sebagai sarana untuk membentuk karakter salah 

satunya yaitu kemandirian. Selain itu, modul juga digunakan untuk 

menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dengan memfokuskan belajar 

siswa pada satu kompetensi dengan menekankan pada keaktifan siswa 

sebagai pusat pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

keunggulan penggunaan modul yakni sebagai wadah untuk meningkatkan 

kemampuan dan karakter siswa, serta membentuk pola belajar mandiri 

bagi siswa. Modul sebagai media yang menempatkan siswa sebagai pusat 

kegiatan belajar.   

3) Karakteristik Modul 
Modul yang tepat guna yakni modul yang tepat sasaran dan dapat 

digunakan. Modul yang baik yaitu modul yang dapat digunakan dengan 

mudah dan sederhana. Setiap modul memiliki komponen dan karakteristik 

masing-masing. Kerangka dan isi modul disusun berdasarkan kebutuhan 

karakteristik pengguna, dan prespektif penyusun.  

Karakteristik modul dapat dilihat dari sudut pandang penggunaan 

modul. Salah satunya, modul digunakan untuk pembelajaran secara 

mandiri. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rather (2004: 155) 

mengemukakan bahwa “Every module is a self contained and sel-sufficient 

unit of instruction for the learner to achieve a set of objectives”. Modul 

digunakan untuk kemandirian belajar yang berisi petunjuk untuk belajar 
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sehingga dapat mencapai tujuannya. Karakteristik modul yang didapatkan 

dari pernyataan ini yakni modul digunakan secara mandiri, memiliki 

petunjuk kegiatan yang berperan sebagai cara untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Modul berisi tentang kesatuan petunjuk belajar yang dapat 

digunakan secara sederhana. Modul dilengkapi dengan komponen modul 

yang lengkap dengan setiap kegiatan memiliki keterkaitan. Sebagaimana 

Russel (Reed, 2000: 61) menjabarkan bahwa “A module is an instructional 

p ackage dealing with single concep tual unit subject matter. It is an attemt 

to incividualize learning by  enabling the student to master one unit of 

content before moving to another”. Modul dimaknai dengan kesatuan 

tahapan belajar yang berhubungan dengan materi pelajaran. Modul 

digunakan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk menguasai 

materi secara bertahap. Setiap tahap harus dikuasai siswa sebelum siswa 

berpindah ke tahap selanjutnya.   

Karakteristik pengguna menjadi dasar pengembangan suatu modul. 

Modul memberi kesempatan bagi pengguna untuk mengembangkan 

kemampuan secara mandiri. Senada dengan pendapat tersebut, Sejpal 

(2013: 169) mengemukakan “a module should be independent, self-

contained instruction, and contain well-defined systematically organized 

learning op p urtunities with clearly defined objectives along with means of 

evaluating the work”. Pendapat ini dapat dimaknai bahwa modul tersusun 

secara sistematis dan terorganisir untuk memberi kesempatan belajar 
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melalui kegiatan yang menunjang kemandirian, evaluasi belajar, dan 

dilengkapi petunjuk kegiatan.  Setiap kegiatan yang terdapat memiliki 

fungsi masing-masing. Setiap kegiatan memiliki peran untuk 

menghasilkan tujuan yang sama, sehingga setiap kegiatan harus dilakukan 

secara berkesinambungan.  

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, karakteristik modul setiap 

penyusun berbeda-beda. Lebih detail, Daryanto (2013: 9) menyatakan 

unsur modul meliputi: 1) self instructional, siswa mampu membelajarkan 

diri sendiri, tidak tergantung pihak lain; 2) self contained, seluruh materi 

pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat didalam 

satu modul utuh; 3) stand alone, modul yang dikembangkan tidak 

tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan media lain; 4) adap tif, modul hendaknya memiliki daya adaptif 

yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi; 5) user friendly, 

modul memenuhi kaidah akrab bersahabat/akrab dengan pemakainya; 6) 

Consistency, konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. 

Pendapat tersebut memaparkan bahwa isi modul, penulisan dan komponen 

modul sebagai fokus yang perlu diperhatikan dalam menyusun modul. 

Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa modul dikembangkan dengan 

menilai sudut pandangan kebutuhan pengguna meliputi kemandirian, 

pengajaran materi, tidak bergantung pada materi lain, mengikuti 

perkembangan teknologi, sesuai kebutuhan pengguna, dan penyusunan 
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modul yang menarik pengguna. Pembuatan modul disesuaikan dengan 

karakteristik modul pembelajaran.  

Modul yang baik yakni yang dapat memenuhi karakteristik standar 

modul. Modul digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, 

bersifat praktis dan fleksibel srtinya dapat digunakan oleh siswa itu sendiri, 

berisi tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, dan dapat 

digunakan tanpa bergantung pada media atau sumber belajar lain. Selain 

itu karakteristik modul yang lain yakni dapat menyesuaikan 

perkembangan materi, kondisi, dan keadaan siswa. Penulisan modul 

pembelajaran juga memiliki konsistensi pada ukuran dan bentuk huruf.  

Melengkapi pemaparan tersebut di atas, Prastowo (2015: 110) 

memaparkan beberapa karakteristik modul, antara lain : 1) Dirancang 

untuk sistem pembelajaran mandiri; 2) Merupakan program pembelajaran 

yang utuh dan sistematis; 3) Mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan 

evaluasi; 4) Disajikan secara komunikatif (dua arah); 5) Diupayakan agar 

dapat mengganti beberapa peran pengajar; 6) Cakupan bahasan terfokus 

dan terukur; 7) Mementingkan aktivitas belajar pemakai. Karakteristik 

modul ini berfokus pada penggunaan secara mandiri yang dapat digunakan 

sebagai pembelajaran dua arah dengan siswa sebagai pusat pembelajaran.  

Ketiga pendapat tersebut memiliki kesamaan bahwa modul dapat 

digunakan secara mandiri, memiliki kelengkapan isi dan kompetensi, serta 

memetingkan aktivitas pengguna. Mendukung pernyataan sebelumnya, 

karakteristik modul yang perlu diperhatikan yakni berkaitan dengan 
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komunikasi dua arah yang dimaksudkan yaitu antara guru dan siswa.  

Modul juga digunakan untuk mengantikan peran pengajar dalam 

memaparkan materi dan memberikan pengajaran pada siswa. Bahasan 

modul terbatas dan hanya terfokus pada beberapa kompetensi dan bahasan 

yang hendak dicapai. 

Berbeda dari ketiga pemaparan tersebut di atas, Munadi (2013: 99) 

secara gamblang menjelaskan perbedaan modul dan buku teks biasa. 

Perbedaan modul dengan buku teks biasa dapat dilihat di tabel 1 di bawah 

ini.  

Tabel 1  Perbedaan Modul dengan Buku Teks Biasa 

No Modul Buku Teks Biasa 

1. Untuk belajar mandiri Untuk pertemuan secara 
tatap muka 

2. Susunan belajar secara sistematis 
dan holistik 

Bukan merupakan bahan 
belajar terprogram 

3. Program secara utuh meliputi 
tujuan, materi, dan evaluasi 

Fokus isi pada 
materi/keluasan bahan ajar 

4. Digunakan untuk menerapkan 
pembelajaran dua arah 

Cenderung digunakan satu 
arah 

5. Pengajar berganti peran menjadi 
fasilitator 

Pengajar sebagai 
penyampai materi 

6. Bahasan terbatas dan terfokus pada 
kompetensi tertentu 

Bahasan luas  

7. Aktivitas belajar pengguna menjadi 
fokus perhatian 

Pengguna cenderung pasif 

Sumber: Munadi (2013: 99) 

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang 

sangat jelas pada modul dan buku teks yakni dari sudut pandang 

penggunaan. Penggunaan modul mengedepankan siswa sebagai pengguna 

untuk digunakan secara mandiri, dalam hal ini dapat diungkapkan bahwa 
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penggunaan modul berperan sebagai media untuk aktivitas belajar siswa. 

Terkait bahasan dan ruang lingkup materi, modul pembelajaran lebih kecil 

lingkupnya namun bahasan lebih lengkap dan terfokus pada suatu 

kompetensi. 

Bertolok dari beberapa pendapat di atas dapat disintesiskan bahwa, 

karakteristik modul yang baik yakni modul yang dapat membuat siswa 

belajar secara mandiri dengan materi yang disajikan harus secara 

sistematis, jelas, bermakna bagi siswa. Desain modul perlu diperhatikan 

sehingga siswa tertarik untuk menggunakannya. Modul pun harus 

bersahabat dengan siswa yakni sesuai dengan perkembangan mental siswa 

dan pengalaman siswa.  

4)  Kelayakan Modul 
Karakteristik modul harus didukung dengan komponen yang sesuai 

untuk membuat sebuah modul yang benar. Modul memiliki standar 

kelayakan untuk digunakan dan disebarluaskan oleh pengguna. Modul 

mendapat kriteria layak dengan memenuhi standar komponen 

pengembangan modul.  

Modul yang layak mencakup beberapa komponen modul. 

Sebagaimana, Meyer (1978: 1) menjabarkan komponen modul meliputi: 

1) a statement of p urp ose and aim, 2) a check-list of describe p ree-
requisite skills, 3) a list of instructional objectives exp ressed in 
p erformance term, 4) a diagnostic p re-test, 5) a list of equip ment and 
other resources with notes on where these can be obtained, 6) a 
carrefully sequenceed set of instructional materials-this take any 
member of format but leads to p ractical activity, not jus p assive 
watching, reading, and listening, 7) an evaluative p ost-test, 8) 
resources for evaluating the effectiveness of the module. 
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Pernyataan tersebut dimaknai bahwa komponen modul meliputi 

tujuan modul, daftar isi yang menjelaskan tentang kemampuan yang 

dikembangkan, daftar tujuan, tes awal, daftar peralatan yang dibutuhkan, 

satu kesatuan materi yang berisi kegiatan yang mengarahkan partisipasi 

pengguna, tes akhir, dan evaluasi terhadap efektivitas modul. Komponen 

modul tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan 

modul. Komponen tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan 

setiap komponen yang ada di dalamnya. 

Komponen modul merupakan tolok ukur kelayakan suatu modul. 

Komponen modul sebagai syarat kelayakan modul harus terpenuhi. 

Sebagaimana, Kemendiknas (2008: 13) merangkai komponen modul 

yakni sebagai berikut: 

a) Tujuan belajar 

Tujuan belajar merupakan seperangkat tujuan yang akan dicapai 

setelah mempelajari materi yang ada dalam modul. Pencapaian yang 

dijadikan tujuan dirumuskan di awal sehingga siswa mengetahui apa 

saja yang menjadi target dan tujuan belajar pada modul. 

b) Prasyarat pembelajaran yang diperlukan 

Pada materi pembelajaran, sebelum memperlajari suatu pokok 

bahasan, siswa diharuskan telah menuntaskan pokok bahasan lain. 

pokok bahsan yang harus dituntaskan sebelum siswa mempelajari 

pokok bahasan dalam modul. 
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c)  Substansi atau materi belajar 

Materi yang disajikan menggunakan bahasa yang sederhana, 

yang mudah dipahami dan tidak harus menggunakan bahasa baku. 

Materi harus menarik sehingga menumbuhkan minat belajar siswa. 

d) Bentuk-bentuk kegiatan belajar  

Berisi petunjuk penggunaan modul, tugas-tugas, latihan, dan 

evaluasi. 

e) Komponen pendukungnya 

Kompenan pendukung berupa kata pengantar, daftar isi, lembar 

kerja siswa, dan lain-lain.  

Modul yang baik tentunya tidak hanya mengacu pada tampilan saja, 

namun juga komponen dan kandungan materi perlu diperhatikan. Berbeda 

dengan pemaparan pendapat di atas, Prastowo (2015: 214) mengemukakan 

bahwa secara teknis modul terdiri atas empat komponen, sebagai berikut: 

1) Judul modul, berisi tentang nama modul; 2) Petunjuk umum, memuat 

langkah-langkah yang harus ditempuh oleh modul trsebut; 3) Materi 

modul, berisi materi yang hendak disampaikan pada pengguna; 4) Evaluasi 

semester, evaluasi terdiri atas tengah dan akhir semester dengan tujuan 

mengukur kompetensi siswa sesuai tujuan kompetensi yang diharapkan. 

Secara garis besar, pemaparan ini hampir sama dengan pemaparan 

sebelumnya. Akan tetapi perbedaan terletak pada pembagian komponen 

yang digunakan.  
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Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat 

dikatakan sebagai modul yang layak digunakan. Adapun kriteria modul 

menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP: 2006) adalah 

sebagai berikut: a) Komponen kelayakan meliputi dimensi sikap spiritual 

(KI 1), dimensi sikap sosial (KI 2), dimensi pengetahuan (KI 3), dan 

dimensi keterampilan (KI 4); b) Komponen penyajian meliputi teknik 

penyajian, pendukung penyajian materi, penyajian pembelajaran, 

kelengkapan penyajian; c) Komponen kebahasaan meliputi kesesuain 

dengan perkembangan siswa, keterbacaan, kemampuan memotivasi, 

kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia, penggunaan istilah dan 

simbol; d) Komponen grafik meliputi ukuran modul, desain sampul modul, 

tipografi, dan desain isi modul. 

Mengacu pada uji kelayakan tersebut di atas, suatu modul dikatakan 

layak dengan memenuhi syarat modul harus tersusun dengan jelas dan 

sistematis, terlebih jika penggunanya yaitu siswa sekolah dasar. Modul 

bagi siswa sekolah dasar merupakan modul penunjang kegiatan belajar. 

Kelayakan modul yang telah terpenuhi, dapat digunakan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

Komponen modul yang baik harus dipadukan dengan penataan 

modul. Penataan modul berperan penting untuk menarik perhatian modul. 

Penataan modul yakni meyeimbangkan penggunaan isi berupa teks dan 

kegiatan, warna, garis, grafik, dan lain sebagainya. Penataan modul 

berkaitan dengan beberapa komponen meliputi kesederhanaan, 
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keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, ruang, tekstur, dan 

warna (Arsyad, 2011: 107-113).  

a) Kesederhanaan 

Aspek kesederhanaan meliputi jumlah komponen yang ada pada 

lingkup visual, jumlah pesan yang ditujukan untuk pembaca, 

menggunakan kata yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah 

dibaca. 

b) Keterpaduan 

Kesatuan antara elemen yang ada pada modul sehingga ketika modul 

diamati menciptakan satu kesatuan fungsi. 

c) Penekanan 

Terdapat penekanan pada penyajian visual pada bagian yang khusus 

atau bagian yang penting untuk menjadi pusat perhatian. 

d) Keseimbangan 

Keseimbangan tata letak halaman. 

e) Bentuk 

Bentuk yang tidak biasa merupakan cara untuk menarik perhatian 

siswa. Pemilihan bentuk sebagai unsur visual untuk menyajikan 

informasi atau pesan. 

f) Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur penting untuk 

memudahkan pembaca memaknai informasi dan memudahkan 

pembaca untuk memahami urutan informasi. 
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g) Tekstur 

Tekstur adalah urutan visual yang dapat memberikan kesan halus atau 

kasar yang digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu unsur. 

h) Warna 

Warna merupakan unsur visual yang digunakan untuk memberikan 

dampak pada modul. Warna digunakan untuk menarik perhatian siswa.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disintesiskan bahwa modul yang 

layak yakni memenuhi komponen modul pembelajaran yang terdapat lima 

komponen yakni, judul, petunjuk belajar bagi siswa, materi, bentuk 

kegiatan atau latihan, dan evalusi. Komponen tersebut dapat digunakan 

untuk membuat modul yang baik dan benar. Kriteria kelayakan modul 

tersebut digunakan untuk penilaian kelayakan modul dari sudut pandang 

ahli dan pengguna. 

b. Basis Child Friendly School 

1) Pengertian Child Friendly School 
Sekolah child friendly school merupakan sekolah yang sudah lama 

dikembangkan di berbagai negara sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Child friendly school sebagai cara dan 

wadah untuk melindungi anak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Shakay 

(2017:8-9) mengemukakan bahwa child friendly school adalah sekolah 

yang mempromosikan persamaan gender dalam pendaftaran dan lulusan. 

Memfasilitasi secara terjamin kebutuhan-kebutuhan siswa di sekolah, dan 

mendorong penghormatan terhadap hak, martabat, dan kesetaraan satu 

sama lain. Selain hal tersebut sekolah ramah adalah sekolah yang 
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menyediakan lingkungan belajar yang sehat, higienis, aman, cukup air 

sehat dan mampu mencegah praktik pelecehan dan kekerasan pada anak. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki fokus pada 

pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Pengembangan 

pendidikan disesuaikan untuk mengembangkan ketajaman intelektual dan 

integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter yang kuat. 

Selanjutnya, Sutirna (2013: 173) mengemukakan bahwa, child friendly 

school merupakan proses bagaimana seorang anak bisa bersemangat, 

antusias, dan berbahagia dalam mengikuti pelajaran dikelas, dan tidak 

terbebani. Lingkungan yang nyaman mempengaruhi cara siswa belajar dan 

berdampak pada penerimaan materi bagi siswa. Dengan begitu, siswa bisa 

mendapatkan pengetahuan dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan 

nyaman dan aman. 

Child friendly school berperan dalam menunjang karakter siswa, 

khususnya memberi fasilitas belajar yang nyaman ketika mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Child friendly school sebagai sekolah yang 

memiliki ciri khusus untuk memenuhi hak siswa. Dalam penerapannya, 

siswa mendapatkan pembelajaran akademik yang mengutamakan perasaan 

senang dan tenang. Dengan demikian, orang tua juga merasa tenang ketika 

anak belajar di tempat yang memberikan pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan anak dan dapat memberi rasa aman. 

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat 
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hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Bertolok dari hak anak tersebut, child friendly 

school merupakan tempat yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai 

hak-hak anak,dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan 

perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam 

perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan. 

Pembelajaran child friendly school menjadi alternatif utama dalam 

membangun karakter siswa. Sependapat dengan itu, Utami, Saputri, 

Kartikasari (2017: 172) mengungkapkan bahwa, ciri-ciri child friendly 

school yakni dengan melihat kondisi lingkungan belajar yang aman, 

nyaman, dan penuh kasih sayang sebab hubungan yang terjalin dengan 

rasa cinta dan kasih sayang antara anak dengan guru, orang tua, maupun 

sesama teman sebanya yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 

karakter seorang anak. Kebutuhan anak terhadap kasih sayang dan 

perhatian menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan child friendly 

school. Lingkungan dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan anak 

untuk belajar dengan rasa nyaman. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat 

orang tua menyerahkan anak-anak mereka untuk mencari ilmu 

pengetahuan dan memperbaiki perilaku mereka. Sekolah sebagai tempat 

untuk meraih meraih cita-cita dan menciptakan masa depan yang lebih 

baik. Secara lebih rinci, Yusuf dan Sugandhi (2011) menyatakan bahwa,  
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ciri – ciri child friendly school antara lain: a) Perlakuan adil bagi siswa 

laki-laki dan perempuan, b) terjadinya proses belajar sedemikian rupa 

sehingga siswa merasakan senang mengikuti pelajaran, c) proses belajar 

mengajar didukung oleh media ajar,d) siswa dilibatkan dalam berbagai 

aktifitas yang mengembangkan kompetensi, e) siswa dilibatkan dalam 

penataan kelas, serta f) siswa dilibatkan dalam mengungkapkan 

gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disintesiskan 

bahwa child friendly school yakni sekolah yang memberikan layanan 

pendidikan sesuai hak dan kebutuhan anak yang memiliki ciri-ciri yakni 

memberi rasa aman, nyaman, penuh kasih sayang atar warga sekolah, 

melibatkan aktivitas siswa, terdapat perlakuan adil, dan tersedianya 

lingkungan sehat.  

2) Indikator Child Friendly School  
Terwujudnya sekolah child friendly school merupakan kerjasama 

dari berbagai lembaga pendidikan yang saling membantu terwujudnya 

child friendly school. Indikator child friendly school menurut Khasanah & 

Kamila (2011: 45) adalah sebagai berikut: a) Mampu memberikan fasilitas 

yang layak dan memadai untuk melakukan proses pendidikan; b) Mampu 

memberikan ruang yang memadai kepada anak untuk berkreasi, 

berekspresi dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa; 

c) Memberikan rasa aman kepada anak; d) Mampu mengoptimalkan setiap 

potensi yang dimiliki oleh anak; e) Mampu menerima dan menghargai 
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anak sebagai pribadi yang apa adanya. Pendapat ini dimaknai bahwa child 

friendly school sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan siswa. 

Indikator terwujudnya child friendly school untuk siswa sekolah dasar 

yakni terpenuhinya hak untuk belajar secara nyaman, kebebasan 

berekspresi, dan adanya ruang untuk mengembangkan potensi siswa.  

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Kementrian 

Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014:30-32) 

menjabarkan mengenai komponen-komponen yang harus dimiliki oleh 

child friendly school, antara lain adalah : 1) kebijakan CFS yang meliputi 

kebijakan anti kekerasan pada siswa, menjamin lingkungan sekolah yang 

aman dan menjamin pemenuhan hak anak; 2) pelaksanaan proses 

pembelajaran yang ramah anak, yaitu pembelajaran nondiskriminasi, 

pembelajaran yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa; 3) sarana dan prasarana yang 

sesuai kebutuhan  anak; 4) partisipasi anak yaitu memberikan kesempatan 

untuk dapat membentuk komunitas teman sebaya; 5) partisipasi orang 

tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan 

lainnya dan alumni. 

Merujuk pada kedua pendapat tersebut terdapat kesamaan yakni  

indikator sekolah ramah dapat dibagi menjadi dua yaitu komponen dari 

dalam dan dari luar. Dari dalam menyangkut kebijakan child friendly 

school, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta partisipasi anak 

dalam kegiatan. Sedangkan komponen dari luar adalah menyangkut 
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kerjasama child friendly school dengan pihak-pihak atau lembaga yang 

mendukung child friendly school seperti: orang tua, dinas pendidikan, 

dunia usaha dan ikatan alumni. 

Standar pelaksanaan child friendly school tidak semata ditinjau dari 

indikatornya, namun prinsip pelaksanaan child friendly school perlu 

diperhatikan. Lebih detail, Rwanda (2009: 21-27) mengemukakan prinsip 

child friendly school dari sudut pandang lingkungan anak yakni sekolah 

memiliki lingkungan yang sehat dan bersih, memiliki air minum yang 

aman, terdapat fasilitas yang baik, mampu mengelola lingkungan, sekolah 

berada di lingkungan yang aman dan mampu melindungi anak, serta 

terdapat pengawasan pasif terhadap pelecehan dan penyalahgunaan. 

Prinsip child friendly school menurut pengertian ini lebih menekankan 

pada kebutuhan siswa. Siswa sebagai tokoh utama dalam child friendly 

school, sehingga pemenuhan hak siswa merupakan sebuah prioritas.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, indikator child friendly 

school yaitu pembelajaran yang adil, nyaman, dan penuh kasih sayang 

serta dapat mengembangkan bakat siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan menyenangkan untuk siswa. Child friendly school 

menyediakan fasilitas untuk siswa agar siswa terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran.  

3) Pembelajaran Berbasis Child Friendly School 
Pembelajaran berbasis child friendly school memperhatikan hak-hak 

anak. Hak anak dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dapat 
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dikaterogikan menjadi 3P meliputi provisi, proteksi, dan partisipasi 

(Wickenberg, 2009: 17). Lebih detail, provisi adalah adanya kebutuhan 

akan kasih sayang dan cinta terhadap sesama atau pun terpenuhinya 

kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, pendidikan, rekreasi, dan 

kesehatan. Kehidupan cinta dan kasih sayang seorang anak dimulai dari 

keluarga dan berkembang di sekolah dan lingkungan bermain. Hubungan 

kasih sayang sesama membuat anak memiliki rasa percaya dan rasa aman 

untuk menghilangkan rasa takut.  

Proteksi adalah perlindungan anak terhadap ancaman, hukuman, 

diskriminasi, salah perlakuan, dan segala bentuk pelecehan serta kebijakan 

yang kurang tepat. Setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan 

dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.  

Partisipasi adalah hak anak mengikuti segala hal yang dikehendaki 

dan hak untuk mengutarakan pendapat, bebas berkumpul, berargumentasi, 

dan berperan aktif di sekolah dan masyarakat. Kebebasan anak untuk 

menentukan hal yang disukai dapat dimulai dari kecil sehingga anak dapat 

tumbuh tanpa ada kekangan.  

Child friendly school yang berbasis 3 P ini dapat lebih fokus pada 

peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, 

berargumentasi, bahkan siswa diperkenankan untuk menginterupsi pada 

saat pendidik sedang menjelaskan. Pembelajaran child friendly school 

memanfaatkan keterlibatan penuh dan dukungan dari semua pihak dalam 
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posisi untuk memfasilitasi hak anak untuk pendidikan yang berkualitas. 

Pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, serta teman sebaya untuk 

membangun dan mendukung program child friendly school.  

Prinsip 3P tersebut di atas kemudian diturunkan menjadi landasan 

untuk menyusun kurikulum child friendly school. Melengkapi pendapat 

sebelumnya, Widodo (2017:13) mengungkap pembelajaran child friendly 

school dapat ditinjau dari segi kurikulum. Kurikulum pada child friendly 

school sebaiknya disusun dengan konsep sebagai berikut: a) Menciptakan 

lingkungan sekolah yang mampu menerapkan nilai-nilai kesetaraan; b) 

Adanya suasana yang kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai 

demokrasi; c) Tindakan untuk memerdayakan siswa (melibatkan siswa); 

d) Merancang kegiatan untuk memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

potensinya. Child friendly school memiliki kurikulum yang berbeda 

dengan sekolah pada umumnya yakni kurikulum yang mengedepankan 

hak anak. Setiap sekolah memiliki prinsip untuk menyusun kurikulum 

sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai tujuan sekolah. 

Gaya mengajar dan belajar di child friendly school berpusat pada apa 

yang terbaik untuk siswa. Siswa diarahkan untuk menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang telah tercantum dalam kurikulum yang sesuai 

dengan minat dan karakteristik siswa. Tujuan memahami karakteristik dan 

minat siswa yakni agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa tetap 

merasa senang berada di sekolah.  
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Pelaksanaan child friendly school pada proses pembelajaran 

idealnya dilakukan berpusat pada anak. Adapun fakta yang idealnya ada 

di child friendly school adalah sebagai berikut : 1) Anak-anak belajar 

dengan mengeksplorasi dan mengungkapkan pendapat; 2) Anak-anak 

berdiskusi dan saling bertukar pendapat dan berusaha mencari informasi 

sebanyak yang mereka butuhkan; 3) Anak-anak membutuhkan kebebasan 

untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebagai 

pembelajar yang baik (UNICEF, 2006: 15).  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disintesiskan bahwa 

pembelajaran melalui basis child friendly school yakni dengan 

memprioritaskan kebutuhan dan hak siswa yang terdiri atas 3P yaitu 

provisi, proteksi, dan partisipasi. Hak anak tersebut dipenuhi ketika 

pembelajaran berlangsung melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung 

pembelajaran child friendly school.  

c. Berpikir Reflektif 

1) Pengertian Berpikir Reflektif 
Tidak dipungkiri bahwa mengahadapi berbagai permasalahan 

pembelajaran harus dilakukan dengan trial and error. Banyak dilakukan 

uji coba untuk mendapat solusi yang tepat. Solusi masalah tidak ditemukan 

begitu saja, terdapat proses mengulas dan memberi tanggapan pada segi 

postif atau negatif terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan. 

Kemampuan memberi tanggapan (evaluasi) merupakan kemampuan 

tingkatan tertinggi dalam ranah kognitif, sehingga untuk mencapai titik 
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tersebut seorang individu harus memiliki kemampuan menjelaskan, 

memahami, menganalisis, dan menerapkan.  

Kegiatan mengulas diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan 

pemikiran yang kritis. Sejalan dengan itu, John Dewey mengemukakan 

suatu definisi bahwa berpikir reflektif (reflective thinking) merupakan 

suatu proses berpikir yang aktif serta hati-hati yang bertujuan untuk 

menemukan kesimpulan (Hong & Choi, 2011: 689). Proses berpikir 

reflektif berperan untuk menemukan simpulan dari tujuan. Misalnya untuk 

mencapai hasil belajar yang sesuai kebutuhan siswa, seorang guru 

melakukan ulasan terhadap cara mengajarnya sehingga guru dapat menilai 

dirinya sendiri. 

Lebih lanjut, Smith (2013: 146-147) mengungkapkan bahwa refleksi 

sebagai proses berpikir mendalam yang melibatkan kegiatan bertanya dan 

menjawab. Aktivitas bertanya dan menjawab melibatkan individu untuk 

berpikir secara mendalam hingga didapatkan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Refleksi menggerakkan seseorang untuk 

menggunakan beberapa sudut pandang memberikan penilaian baik untuk 

diri sendiri maupun orang lain. 

Kedua pendapat tersebut mengungkap bahwa proses berpikir 

reflektif sebagai proses kegiatan yang aktif untuk menemukan tujuan dan 

kesimpulan dengan melewati proses bertanya dan menjawab. Bertolok dari 

beberapa proses tersebut kemudian ditemukan sebuah keputusan untuk 

bertindak dan memberikan sebuah penilaian. 
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Pengembangan proses berpikir reflektif sebagai proses belajar 

didapatkan melalui beberapa tahapan. Sebagimana, Gurol (2011: 389) 

yang menyatakan bahwa tahapan berpikir reflektif meliputi kegiatan 

menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang 

mendalam, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu 

sangat memungkinkan bahwa individu yang sudah dapat melakukan 

proses berpikir reflektif, individu tersebut sudah memiliki pola berpikir 

tingkat tinggi. Hal tersebut senada dengan Suharna (2013: 280) yang 

mengemukakan bahwa proses berpikir reflektif sebagai salah satu 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kedua pendapat tersebut memiliki 

kesamaan yakni berpikir refletif merupakan proses berpikir tingkat tinggi 

yang dilakukan melalui berbagai tahapan proses berpikir. 

Pada proses pembelajaran, kegiatan refleksi dilakukan untuk 

mengulas kegiatan yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Kegaiatan 

refleksi membangkitkan atau mengulang pengalaman belajar yang siswa 

dapatkan, sehingga dapat dikatakan bahwa refleksi didasarkan pada 

pengalaman individu. Sejalan dengan itu, Saptono (2011: 97-98) 

menjelaskan bahwa pengalaman sebagai kegiatan yang dipikirkan, 

dilakukan, dirasakan, dan disimpulkan. Melalui pengalaman pribadi, 

individu dapat mengulas dan menemukan solusi permasalahan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disintesiskan bahwa berpikir 

reflektif merupakan kumpulan kegiatan berpikir kritis untuk menilai 

kondisi dirinya sendiri yang berkaitan dengan kemampuan untuk 
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mengenali keunggulan dan kelemahan dirinya. Proses berpikir reflektif 

merupakan proses berpikir tingkat tinggi yang terpenuhi dengan beberapa 

tahapan proses berpikir. Tujuan proses berpikir reflektif yakni mengukur 

sejauh mana individu mengenal dirinya sendiri.   

2) Keunggulan Berpikir Reflektif 

Proses kegiatan berpikir reflektif bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh individu mengenal kompetensi dirinya. Kegiatan berpikir 

reflektif memiliki keunggulan yakni sebagai tolok ukur dalam bertindak. 

Melalui proses berpikir reflektif, individu dapat mengukur tentang 

keunggulan dan kelemahan dirinya. Sependapat dengan itu, Tariah (2014: 

150) menjabarkan manfaat berfikir reflektif meliputi “1) Develop  their 

learning and thinking by building on the critical evaluation of their 

p revious learning exp eriences; 2) Be self-aware, able to identify, exp lain 

and address their own strengths and weaknesses. Keunggulan proses 

berpikir reflektif yakni dapat mengembangkan cara berpikir dan cara 

belajar melalui proses evaluasi yang kritis, selain itu lebih memahami 

kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Individu yang melakukan proses 

berpikir reflektif lebih mengenal dirinya, dan bisa mengatasi kekurangan 

yang ada dalam dirinya. 

Proses berpikir reflektif berkaitan dengan proses evaluasi. Berpikir 

reflektif memiliki peran untuk mengembangkan suatu kompetensi. 

Sebagimana, Ghaye & Lillyman (2006: 16) yang menjelaskan bahwa 

“Reflection is an imp ortant skill to develop , and requires you to think about 
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how you p ersonally are relating to what is hap p ening on your course, 

during your assignment, or in your placement.” Pernyataan tersebut 

dimaknai bahwa proses refleksi sangat penting untuk dikembangkan 

merujuk pada evaluasi terhadap hasil pekerjaan, pencapaian, dan tingkat 

yang telah dicapai. Melalui proses evaluasi diri, individu dapat menilai 

seberapa jauh kemampuan dan seberapa jauh mengenal dirinya sendiri. 

Berpikir reflektif sebagai suatu proses belajar yang membangun pola 

berpikir tingkat tinggi. Selain itu, berpikir reflektif dapat dimanfaatkan 

sebagai strategi pengembangan diri dan strategi belajar. Sebagaimana, 

Canniford et al. (2015: 292) mengemukakan bahwa, “Reflection is one 

strategy which is used extensively in p rofessional education to facilitate 

learning and p rofessional develop ment and is a critical skill for 

functioning effectively in diverse and complex practice situations”. Proses 

berpikir reflektif sebagai strategi yang digunakan untuk mengembangkan 

proses berpikir secara kritis. Berpikir reflektif digunakan sebagai wadah 

untuk memberi fasilitas dengan pengembangan diri dan fasilitas belajar 

yang efektif.  

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

keunggulan proses berpikir reflektif yakni individu dapat memberi 

evaluasi terhadap kemampuannya sendiri. Proses evaluasi diri bertujuan 

untuk melakukan perbaikan pada kekurangan yang dimiliki. Berpikir 

reflektif berperan sebagai wadah untuk mengembangkan diri secara 

efektif. 
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d. Pengembangan Reflective Modul Berbasis Child Friendly School 

Reflective modul berbasis child friendly school merupakan modul 

yang berisi tentang kerangka kegiatan berpikir kritis meliputi cerita reflektif, 

jurnal refleksi, cerita diri, tokoh motivasi, soal-soal reflektif, dan informasi 

pada bagian “Tahukah Kamu?”. Reflective modul berbasis child friendly 

school dirancang untuk satu tema kegiatan literasi. Modul dikembangkan 

sesuai dengan indikator child friendly school untuk menunjang media pada 

kegiatan literasi. 

Konten modul tidak hanya berorinentasi pada materi, namun juga 

menguatkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dirinya sendiri. 

Penggunaan teks cerita materi sebagai konten utama materi yang didukung 

dengan gambar dan ilustrasi. Cerita yang dikembangkan berisi cerita reflektif 

sehingga melalui karakter dan isi cerita yang disajikan, siswa dapat menilai 

diri sendiri. Sebagaimana, Beers, Beers, & Smith (2010: 72) berpendapat 

bahwa, “children can identify with stories that reflect their own situations...In 

addition, p roviding a variety of multicultural exp eriences allows children to 

see p owerful role models and models of writers who value their cultures”. 

Melalui pengembangan cerita, siswa dapat menilai baik buruk suatu karakter 

dalam cerita. Pengembangan cerita didasarkan pada kondisi di lingkungan 

sekitar. Selain itu, penggunaan tokoh karakter yang berperan sebagai karakter 

model bagi siswa. 

Kegiatan yang dikembangkan di dalam reflective modul berbasis child 

friendly school menggunakan kegiatan yang didasarkan pada proses berpikir 
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reflektif. Sejalan dengan itu, Walsh & Mann (2015: 4) menyatakan bahwa, 

“While recognizing the value and imp ortance of the broad context of 

individual written reflective texts, we have serious concerns about the 

dominance of written forms of reflection (such as diaries, reflective journals, 

etc”. Kegiatan merefleksikan diri yakni dengan menulis teks pribadi. Teks 

pribadi berhubungan dengan keadaan diri sendiri. Kegiatan refleksi dapat 

dilakukan dengan kegiatan menulis diari atau menulis jurnal. 

Pengembangan reflective modul berbasis child friendly school 

berpedoman pada beragam kegiatan reflektif.  Kegiatan reflektif yang termuat 

berupa reflective journals, comp rising dialog journals, p eer reflection, and 

diaries (Pickett dalam Ahmed & Al-Khalili, 2013: 59). Pendapat ini dimaknai 

bahwa, kegiatan refktif dapat disajikan melalui jurnal refllektif, jurnal dialog, 

refleksi dengan sebaya, dan menulis cerita diri. Reflective modul berbasis 

child friendly school dapat digunakan siswa secara mandiri dilengkapi dengan 

ilustrasi dan tampilan visual berupa gambar-gambar ilustrasi, dan petunjuk 

kegiatan secara komunikatif sehingga siswa mudah memahami petunjuknya. 

Reflective modul berbasis Child Friendly School sebagai media untuk 

meningkatkan kemampuan dan karakter. Kekuatan modul didukung oleh 

ilustrasi yang dibentuk dengan teknik cartoon, kemudian pada setiap level 

kegiatan, siswa mengerjakan proses refleksi secara mandiri. Peran guru yakni 

sebagai fasilitator untuk mengecek sejauh mana siswa menyelesaikan 

modulnya. 
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1) Ilustrasi Modul 
Pada muatan Reflective modul berbasis Child Friendly School, 

komponen yang paling besar yakni pada aspek cerita. Modul memuat 

cerita yang berkesinambungan seperti layaknya cerita reflektif. Kekuatan 

cerita yang diangkat yakni untuk memberi gambaran terhadap baik dan 

buruk salah satu sifat tokoh, sehingga siswa mendapat amanat untuk 

mengubah perilaku ke arah postitif. Penggunaan ilustrasi memiliki peran 

penting untuk membangun konsep reflektif pada modul. Ilustrasi pada 

modul digunakan untuk menyampaikan pesan, memberi motivasi pada 

pembaca, memberi kemudahan bagi pembaca untuk memahami makna 

cerita (Purwanto & Lasmono, 2007: 111).  

Modul menggunakan gambar ilustrasi untuk menarik minat siswa 

dan memberikan gambaran jelas terhadap maksud ilustrasi dan pertanyaan 

kegiatan. Selanjutnya, Nurgiyantoro (2013: 154) mengemukakan bahwa 

gambar pada cerita mencerminkan alur, karakter tokoh, dan latar cerita 

yang meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Gambar ilustrasi 

mendukung ilustrasi cerita sehingga dapat merangsang imajinasi siswa, 

dan mengembangkan kemampuan untuk berekspresi. 

Teks narasi disajikan dengan bahasa yang sederhana dengan bentuk 

dan desain yang bervariasi dalam membangun cerita dan menarik 

perhatian anak. Gambar dan teks ilustrasi memuat refleksi dalam 

kehidupan sehari-hari yang di dalamnya disisipkan pertanyaan dan 

kegiatan yang mengembangkan kemampuan dan karakter siswa.  
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2) Kelayakan Reflective Modul berbasis Child Friendly School 
Kelayakan reflective modul berbasis child friendly school ditinjau 

dari dua aspek, yaitu aspek materi dan aspek media. Aspek pertama adalah 

aspek materi yang ditinjau dalam media, meliputi kesesuaian produk 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelayakan produk juga dinilai 

berdasarkan kriteria pembelajaran, meliputi kejelasan standar kompetensi 

yang dicapai, kejelasan petunjuk, kemudahan materi, kedalaman dan 

keluasan materi, ketepatan urutan penyajian, ketepatan evaluasi, dan 

kejelasan umpan balik.  

Aspek kelayakan kedua yakni dari segi aspek media. Aspek media 

meninjau dari segi isi meliputi konsistensi, format, pengorgaanisasian, 

daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi (Arsyad, 2014: 85-86). 

Secara lebih rinci, berikut penjelasan aspek kelayakan media: a) 

Konsistensi meliputi keseragaman format dari halaman ke halaman dan 

konsistensi jarak spasi; b) Aspek format meliputi kesesuaian bentuk, 

ukuran, desain sampul, desain halaman, ilustrasi, ukuran huruf, jumlah 

halaman, kualitas kertas, dan model penjilidan; c) Aspek pengorganisasian 

meliputi komponen yang memberi informasi siswa atau pembaca tentang 

sejauh mana mereka telah membaca teks; d) Daya tarik yakni ada setiap 

bagian yang terdapat konten kebaruan untuk daya tarik pembaca; e) 

Pemilihan huruf meliputi ukuran huruf yang sesuai dengan siswa, serta 

menghindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks karena 

menyulitkan pembaca; f) Ruang Spasi yaitu penggunaan spasi kosong 

tidak berisi teks atau gambar untuk menambah kontras, menyesuaikan 
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spasi antarbaris untuk memudahkan keterbacaan, menambah spasi 

antarparagraf untuk meningkatkan tingkat keterbacaan. 

3) Komposisi Reflective Modul berbasis Child Friendly School 
Komposisi dari reflective modul berbasis Child Friendly School 

yaitu sampul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kegiatan-kegiatan di 

dalam cerita, penutup, dan daftar pustaka. Bagian pendahuluan berisi 

pedoman petunjuk modul. Pada bagian kegiatan literasi berisi materi dan 

kegiatan siswa. Bagian penutup berisi refleksi dan motivasi siswa.  

Reflective modul berbasis child friendly school didesain dengan 

dilengkapi gambar dan berwarna-warni, serta menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami siswa. Materi disusun secara sistematis, serta pada setiap 

akhir level di beri kata-kata mutiara dan motivasi. Reflective modul 

berbasis child friendly school dirancang dan dikembangkan dengan 

program Microsoft Word, Corel DRAW,  dan Adobe Photoshop .  

Adobe Photoshop  adalah sebuah software untuk mengolah foto 

ataupun gambar (Agung, 2011:2). Penggunaan adobe p hotoshop berguna 

untuk memperbaiki dan mempercantik foto yang ingin dicetak. Fitur yang 

ada yakni dengan menambahkan efek dalam foto tersebut, sehingga foto 

yang biasa menjadi sebuah foto dengan tampilan yang berbeda dan 

menarik  

Selanjutnya, Corel Draw adalah program yang berguna untuk 

melengakapi kebutuhan visual untuk membentuk modul sesuai dengan 

keinginan (Vicky: 2012). Penggunaan corel draw membantu tampilan 
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gambar lebih menarik dengan konten sesuai dengan kebutuhan modul. 

Selain itu, penggunaannya mempermudah untuk mengvisualisasikan 

gambar nyata menjadi gambar cartoon. 

Reflective modul berbasis child friendly school memiliki bentuk fisik 

yang dicetak dengan kertas Art Paper ukuran 21 cm x 29,7 cm. Art p ap er 

memiliki karakteristik yang menarik dan berkilau tetapi menghasilkan 

finishing yang doff, art p ap er menjadi salah satu jenis kertas yang dapat 

digunakan sebagai sampul majalah (Diko: 2015). Gambar ilustrasi yang 

digunakan dengan jenis kartun dengan variasi warna-warni pada setiap 

lembar modul. Setiap penokohan dan karakter menggunakan tokoh yang 

selalu ada dari awal hingga akhir modul. Karakter dan tokoh tersebut 

sebagai teman untuk siswa belajar. Petunjuk kegiatan diawali di awal 

modul, dan dilengkapi di setiap halaman kegiatan untuk membimbing 

siswa agar dapat belajar sendiri.  

Pembahasan isi reflective modul berbasis child friendly school 

meliputi materi yang dikembangkan disesuaikan dengan kehidupan sehari-

hari dan lingkungan sekitar. Modul berisi kegiatan literasi pagi, yang berisi 

cerita reflektif, jurnal refleksi, cerita diri, tokoh motivasi, soal-soal 

reflektif, dan informasi pada bagian “Tahukah Kamu?” yang melatih 

kemampuan literasi numerasi dan percaya diri siswa. Isi dari kegiatan 

siswa mencangkup tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan 

aspek keterampilan. 
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Berdasarkan pemaparan pengembangan produk di atas, maka dapat 

disusun kerangka reflective modul berbasis child friendly school yakni 

sebagai berikut. 

 

 

e. Reflective Modul Berbasis Child Friendly School untuk Siswa Kelas V  

1) Karakteristik Siswa Kelas V 
Reflective modul berbasis child friendly school diperuntukkan untuk 

siswa sekolah dasar. Usia rata-rata siswa saat masuk sekolah dasar adalah 

6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Usia dan karakteristik siswa 

menjadi pertimbangan untuk menyusun modul dan sebagai tolok ukur 

JUDUL MODUL 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
PETA KEDUDUKAN MODUL 
GLOSARIUM 
I. PENDAHULUAN 

A. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 
B. DESKRIPSI KEGIATAN 
C. WAKTU 
D. PRASYARAT 
E. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
F. TUJUAN AKHIR 
G. TES PENGUASAAN KOMPETENSI 

II. PEMBELAJARAN 
A. SUBTEMA 

1. TUJUAN 
2. URAIAN MATERI 
3. RANGKUMAN 
4. TUGAS/PETUNJUK KEGIATAN LITERASI 
5. TES 
6. LEMBAR KERJA 
7. REFLEKSI 

B. SUBTEMA KE-N  
(konten disesuaikan dengan subtema sebelumnya) 

III. EVALUASI 

 Bagan 1 Kerangka Reflective Modul 

(dikembangkan menurut Daryanto (2013)) 
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penilaian dalam pembelajaran. Meski demikian, setiap siswa memiliki 

karakter dan bakat yang berbeda yang tidak dapat digeneralisasikan. 

Pendidikan dasar pada anak berkembang pada bagian fisik dan 

kognitifnya. Perkembangan kognitif dapat dibedakan berdasarkan usianya. 

Sejalan dengan itu, Piaget (Santrock, 2007: 243-259) mengkalsifikasikan 

perkembangan kognitif ke dalam empat tahap meliputi: sensori motorik 

pada usia 0-2 tahun, praoperasional pada usia 2-7 tahun, operasional 

konkret pada usia 7-11 tahun, dan operasional formal pada usia 11 tahun-

dewasa. Siswa kelas V memiliki kisaran umum 9-11 tahun, sehingga 

berdasarkan perkembangan kognitifnya siswa kelas V berada pada tahap 

operasional konkret.  

Tahap operasional konkret merupakan tahap lebih tinggi dari tahap 

praoperasional. Siswa mulai berpikir secara abstrak dan membentuk 

kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Schunk (2012: 333) mengemukakan bahwa tahap 

operasional konkrit ditandai dengan pertumbuhan kognitif anak yang pesat 

dengan penguasaan bahasa dan keterampilan dasar yang sangat 

berkembang. Perkembangan bahasa dan keterampilan dasar siswa yang 

berkembang diimbangi dengan perkembangan pada lingkup sosial. Siswa 

memiliki rasa percaya diri untuk melakukan proses sosial dengan teman 

sebaya maupun lingkungan sosial. Siswa pada usia 9-11 tahun memiliki 

keinginan untuk mengembangkan pengetahuan. Hasil optimal dapat 

tercapai dengan keyakinan siswa terhadap kemampuan diri dalam 
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menyelesaikan tugas dan termotivasi untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Selain itu, karakteristik siswa kelas V yaitu sudah muncul 

kemampuan untuk berpikir matematisasi. Selanjutnya, Hera & Sari, (2015: 

715) mengemukakan bahwa, matematisasi yaitu membuat suatu 

pernyataan atau kalimat matematis yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Dari segi proses, kemampuan ini tidak hanya terbatas pada 

kemampuan menghitung saja akan tetapi juga bagaimana 

mengkomunikasikan, menalar dan proses berfikir matematis lainnya.  

Sejalan dengan itu, siswa kelas V sekolah dasar sudah dapat untuk 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Masalah tersebut dapat diterapkan melalui penyelesaian soal pemecahan 

masalahn dengan soal uraian. Soal berisi dengan masalah yang berkaitan 

dengan angka dan simbol kemudian siswa berlatih untuk menyelesaikan 

dan menemukan solusinya.  

Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola tingkah laku dan 

kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari 

lingkungan sosialnya sehingga menentukan aktivitas dalam meraih cita-

citanya. Salah satu aspek dari dalam diri siswa yang menyebabkan 

timbulnya masalah dalam proses pembelajaran adalah percaya diri. Siswa 

yang memiliki tingkat percaya diri kurang, ketika mengikuti pelajaran 

cenderung menghindar saat menghadapi tugas yang dianggap sulit karena 

tidak yakin dapat berhasil menyelesaikannya, tidak ulet dan takut gagal. 
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Selain itu, siswa juga cenderung menampilkan perilaku mencontek, 

bersikap pasif, mudah putus asa dalam menjawab soal, dan bergantung 

pada orang lain saat mengerjakan tugas.  

Kepercayaan diri siswa yang mendorong siswa untuk berusaha yang 

terbaik sesuai kemampuannya dan memahami batas kemampuannya. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Kusrieni (2014: 110) tentang hubungan 

antara percaya diri dengan perilaku mencontek yang didapatkan hasil 

bahwa siswa dengan percaya diri tinggi memiliki perilaku mencontek yang 

rendah. Sementara siswa yang percaya terhadap kemampuannya pada saat 

pembelajaran, lebih yakin untuk berpartisipasi terhadap tugas-tugas 

akademik. Siswa yang memiliki percaya diri tinggi mengikuti pelajaran 

dengan keyakinan dapat berhasil menyelesaikan tugas akademik. 

2) Tujuan Reflective Modul Berbasis Child Friendly School 
Pengembangan reflective modul berbasis child friendly school untuk 

kelas V sekolah dasar adalah membantu siswa mengembangkan literasi 

numerasi dan percaya diri. Penggunaan cerita, ilustrasi, dan berbagai 

kegiatan yang ada dimuatan modul memberi kesempatan siswa untuk 

mengeksplor diri siswa. Konten kegiatan reflective modul berbasis child 

friendly school pada bagian pertanyaan berisi tentang aktivitas numerasi 

seperti menyelesaikan soal pada cerita, membuat cerita tentang 

perhitungan, dan mengaitkan kegiatan berhitung dengan kehidupan sehari-

hari. 



 
57 

 

Kegiatan yang terdapat pada reflective modul berbasis child friendly 

school yakni kegiatan yang berkaitan dengan proses berpikir reflektif. 

Kegiatan menilai dirinya sendiri merupakan kegiatan berproses yang 

sangat penting dalam pengembangan diri sendiri. Sebagaimana, Grayling 

(2003: 179) berpedapat bahwa “‘the habit of reflection and questioning’ is 

central to education itself”. Kebiasaan melakukan refleksi dan bertanya 

jawab merupakan proses pembelajaran yang utama. Kegiatan yang 

dikembangkan membekali siswa untuk membiasakan diri untuk 

melakukan proses berpikir reflektif dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada bagian cerita, mengandung penanaman karakter percaya diri 

yang tersirat dalam cerita reflektif maupun pada pertanyaan reflektif. 

Percaya diri diartikan sebagai keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri 

dalam mengerjakan tugas. Pemanfaatan reflective modul berbasis child 

friendly school yakni untuk membangun karakter dan moral siswa. 

Karakter yang terbangun sejalan untuk menuntun keberhasilan hasil 

belajar siswa. Sejalan dengan itu, Lickona (2013: 295) menjelaskan bahwa 

refleksi moral berperan penting untuk membangun aspek kognitif. 

Penanaman karakter tokoh cerita dapat membangun refleksi diri siswa 

digunakan untuk memberi penilaian pada diri sendiri. Dengan demikian, 

siswa menyadari kemampuannya dan memahami seberapa jauh dia dapat 

mengembangkan kemampuan tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disintesiskan bahwa reflective 

modul berbasis child friendly school untuk siswa kelas V yakni modul 



 
58 

 

yang berisi kegiatan child friendly school yang memperhatikan kebutuhan 

anak untuk peningkatan kemampuan literasi numerasi dan karakter 

percaya diri. Aspek-aspek reflective modul berbasis child friendly school 

untuk siswa kelas V meliputi kesesuaian modul dengan karakter siswa, isi 

modul berkaitan dengan literasi numerasi dan percaya diri, modul berisi 

kegiatan berbasis child friendly school, modul digunakan secara mandiri, 

modul berisi kegiatan refleksi.  

f. Penerapan Reflective Modul Berbasis Child Friendly School pada Siswa 
Kelas V 

Penerapan reflective modul berbasis Child Friendly School dapat 

digunakan siswa saat kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang dilakukan tidak 

hanya berkaitan dengan membaca. Kegiatan literasi pagi, berisi kegiatan 

dengan basis child friendly school untuk mengenalkan pada siswa bahwa 

kegiatan berhitung merupakan kegiatan yang menyenangkan. 

Penggunaan modul sebagai media untuk kegiatan literasi sebagai proses 

pemberian bekal bagi siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selain 

itu, penggunaan modul dapat meningkatkan proses pengolahan informasi 

siswa melalui kegiatan membaca dan berpikir reflektif. Sejalan dengan itu, 

Calvert & Wilson (2008: 10) mengungkapkan bahwa, “child interaction with 

media content is thought to increase information p rocessing because of 

higher levels of active cognitive engagement’. Dalam hal ini, reflective modul 

berbasis child friendly school berperan untuk memberikan interaksi bagi 

siswa dengan beragam kegiatan yang terdapat pada modul. 
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Penerapan reflective modul berbasis child friendly school dilakukan 

saat kegiatan literasi untuk membuat siswa menjadi dekat dengan literasi 

numerasi sehingga ketika pembelajaran numerasi, siswa sudah memiliki 

bekal materi. Kegiatan yang berkaitan dengan modul yaitu mendekatkan 

siswa dengan kegiatan numerasi yang dikemas dalam kegiatan reflektif. 

Pengembangan reflective modul berbasis child friendly school yakni 

berisi tentang kegiatan literasi pagi yang dibuat satu cerita berkesinambungan 

yang didalam cerita tersebut terdapat poin-poin kegiatan refleksi. Reflective 

modul berbasis child friendly school memiliki keunggulan yakni siswa 

mengerjakan secara mandiri, siswa dapat menilai diri sendiri, dan dapat 

mengulas kondisi sendiri terhadap suatu kegiatan.  

Penilaian diri dapat memberi keyakinan pada diri sendiri tentang 

sejauh mana kemampuannya. Penerapan reflective modul berbasis child 

friendly school dapat meningkatkan percaya diri siswa dengan melibatkan 

proses kognitif dalam suasana yang menyenangkan untuk mengarahkan 

individu ke perilaku yang baru dan kreatif saat mengikuti pelajaran di kelas. 

Dengan begitu, siswa dapat membangkitkan motivasi dalam menghadapi 

tantangan dan rintangan di masa sekarang dan masa depan, serta dapat 

meningkatkan hasil belajar pada kegiatan pembelajaran secara optimal. 

Lebih lanjut, hasil penelitian Musfiroh dan Listyorini (2016: 3) yang 

menyatakan bahwa percaya diri berpengaruh besar dalam kemauan siswa 

mengerjakan soal matematika dan menghadapi ketakutannya terhadap 

pelajaran matematika. Pendapat tersebut dimaknai dengan meningkatnya 
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percaya diri juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika 

sehingga kemampuan literasi matematika dapat meningkat. Peningkatan 

percaya diri terhadap matematika dapat menumbuhkan minat dan kemauan 

siswa dalam belajar matematika. Dalam hal ini, matematika  berkaitan erat 

dengan literasi numerasi. 

Memperkuat pemaparan tentang hubungan percaya diri dengan 

kemampuan matematika, Khun-Inkeeree, Omar-Fauzee, and Othman (2017: 

28) dalam penelitiannya membuktikan bahwa “found the insignificant 

p ositive relationship  between self-confidence and value in mathematic 

achievement”. Individu dengan percaya diri yang tinggi mendapatkan 

pencapaian nilai matematika yang tinggi. Akan tetapi, pada individu yang 

tidak memiliki kepercayaan diri mendapat nilai yang rendah. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penggunaan reflective modul 

berbasis child friendly school digunakan pada jam kegiatan literasi. Reflective 

modul berbasis child friendly school berperan sebagai media untuk 

meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan karakter percaya diri. 

Kemampuan literasi dan percaya diri memiliki hubungan saling berpengaruh 

bahwa, kemampuan literasi yang tinggi mengakibatkan tingkat percaya diri 

yang tinggi. Begitu sebaliknya, tingkat percaya diri yang tinggi 

mengakibatkan peningkatan pada kemampuan literasi numerasi. 
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2. Kemampuan Literasi Numerasi pada Siswa kelas V Sekolah Dasar 

a. Pengertian Literasi 
Kemampuan dasar manusia yakni dimulai dari kemampuan berbicara, 

membaca, menulis, dan berkembang menjadi kemampuan berhitung yang 

dimulai dari pengenalan angka. Dewasa ini, kegiatan literasi di Indonesia 

sedang berkembang sebagai proses pembekalan dan pemenuhan kebutuhan 

siswa tentang kompetensi yang harus dimiliki untuk membentuk warga 

negara yang berliterat atau yang dinamakan melek huruf dan angka. Program 

yang tengah unggul yakni Gerakan Literasi Nasional pada tahun 2017 yang 

merupakan pembaharuan dari Gerakan Literasi Sekolah pada tahun 2017. 

Gerakan Literasi Nasional 2017 memiliki program unggulan yakni 

pembekalan terhadap literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, 

literasi media, literasi finansial, dan literasi budaya (Kemendikbud: 2017). 

Beberapa literasi tersebut sebagai warna baru kompetensi literasi yang 

menjadi sasaran pada gerakan literasi sekolah (GLS). Dengan begitu, perlu 

diperhatikan bahwa gerakan literasi sekolah (GLS) tidak hanya berpusat pada 

satu kegiatan saja, namun perlu mengembangkan beragam literasi yang lain. 

Kegiatan literasi berisi tenttang berbagai kegiatan. Sebagaimana, 

Browne (2005) mengungkapkan bahwa “literacy includes not only the 

reading and writing of written or p rinted texts but also the various forms of 

children’s oral storytelling, in acknowledgment of the fact that young 

children’s literacy is supported in the early years by talking, listening, 

reading and writing”. Pendapat ini dimaknai bahwa kegiatan literasi terdiri 
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atas berbagai kegiatan tidak hanya kegiatan menulis dan menmbaca saja. 

Kegiatan literasi berisi tentang kegiatan yang mengembangkan kemampuan 

literasi anak  melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, menulis, dan 

membaca. 

Literasi berkembang menjadi suatu kemampuan yang penting untuk 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Literasi sebagai kemampuan 

untuk proses berpikir dalam mendapatkan pengetahuan. Kemampuan literasi 

berkembang melalui berbagai tahapan proses berpikir. Sejalan dengan itu, 

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO, 2013: 5) stated that, 

“Literacy is the ability to identify, understand, interp ret, create, 
communicate and comp ute, using p rinted and written materials 
associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of 
learning to enable an individual to achieve his or her goals, to develop  
his or her knowledge and p otential, and to p articip ate fully in the wider 
society “. 
Pendapat tersebut di atas menjabarkan literasi sebagai kemampuan 

sekelompok kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, memaknai, 

mengkreasi, mengkomunikasi, dan menulis berbagai ragam topik. 

Kemampuan literasi berkembang menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan. 

Kemampuan literasi sebagai cara individu untu mengembangkan potensi dan 

berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, kemampuan 

literasi merupakan kemampuan yang terdiri atas berbagai kemampuan dasar 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan potensi yang individu miliki.  

Sejalan dengan itu, kemampuan literasi memiliki peran penting yakni 

sebagai kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. Sebagaimana, 
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Musliman, Ariffin, & Din (2013: 695) menjelaskan bahwa “Literacy and 

numeracy skills are very imp ortant as these are the basic skills in education. 

It is a requirement for all p rimary school students to acquire these skills 

before they step  into the next level of education”. Kemampuan literasi dan 

numerasi sebagai dasar siswa untuk memahami materi sebelum siswa naik ke 

level selanjutnya. Siswa dengan kemampuan literasi dan numerasi yang baik, 

dapat dengan mudah naik ke level selajutnya sehingga semakin banyak 

pengetahuan yang didapatkan.  

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

literasi merupakan kemampuan olah berpikir meliputi kemampuan dasar 

untuk mencari informasi, mengolah, dan menyampaikan hasil informasi. 

Literasi terdiri atas berbagai kegiatan tidak berhenti pada satu jenis kegiatan, 

yang berperan penting dalam mengembangkan potensi siswa.  

b. Pengertian Literasi Numerasi Siswa kelas V Sekolah Dasar 

Literasi diartikan sebagai suatu kemampuan dasar untuk 

mengembangkan potensi individu dalam mencapai tujuan. Kemampuan 

literasi menghasilkan suatu hasil berupa keputusan bagi individu untuk 

bertindak. Sebelum menentukan keputusan, individu melakukan proses olah 

berpikir dalam menimbang baik buruk keputusan yang diambil. 

Kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh siswa sekolah dasar 

yakni kemampuan literasi dan numerasi. Sejalan dengan pendapat tersbut di 

atas, Tariah (2014: 150) menjelaskan bahwa,   

“Literacy and Numeracy skills are needed in every asp ect of life and 
denying a child the right to these skills is denying him/her a good life, 
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skills to p rop er adjustment, being a useful member of the society and 
ability to assess useful information to be able to make the right 
choices.”  

Pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa literasi dan numerasi 

merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi siswa. Kemampuan literasi 

dan numerasi berguna bagi kehidupan siswa untuk menghantarkan siswa 

dalam kehidupan yang baik. Kemampuan literasi memiliki keterkaitan 

dengan kehidupan sosial, yakni dengan kemampuan literasi dan numerasi 

individu dapat bermanfaat dalam kehidupan sosial. Selain itu, individu 

dipercaya memiliki kemampuan yang berguna untuk memberi keputusan 

yang benar pada suatu permasalahan. Dengan demikian, pentingnya 

kemampuan literasi dan numerasi yakni sebagai kemampuan yang 

menghantarkan individu untuk dapat bertahan di kehidupan sosial. 

Kemampuan literasi yang berkembang saat ini terdiri atas berbagai 

macam meliputi literasi membaca, literasi numerasi, literasi budaya, literasi 

sains, literasi ekonomi, dan literasi media. Berkaitan dengan pentingnya 

kemampuan literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari, dua 

kemampuan dasar tersebut kemudian melebur mengkaji satu yang dikenal 

dengan literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan turunan atau cabang 

dari literasi matematika. Kemampuan ini menuntun individu untuk mengenali 

peranan matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan 

pengambilan keputusan. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam (PISA, 

2012) literasi matematika diartikan sebagai berikut:  

“Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, 
and interp ret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning 
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mathematically and using  mathematical concep ts, p rocedures, facts and 
tools to describe, explain and predict phenomena.”.  
 

Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk 

memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik dan pengunaan 

konsep, prosedur, dan fakta matematika untuk mendeskripsikan, 

menjelaskan, dan mempresiksi fenomena. Sehingga, individu mampu untuk 

membangun pola pikir konstruktif dan reflektif.  

Lebih sederhana, Ojose (2011: 91) berpendapat bahwa, literasi 

matematika merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan 

dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, 

seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik memiliki 

kepekaan konsep-konsep matematika mana yang relevan dengan fenomena 

atau masalah yang sedang dihadapinya. Dari kepekaan ini kemudian 

dilanjutkan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep 

matematika. 

Literasi numerasi sebagai cabang dari literasi matematika, akan tetapi 

terdapat perbedaan di antara numerasi dan matematika. Letak perbedaannya 

yakni pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut 

(Kemendikbud, 2017: 2). Perlu dipahami bahwa penerapan numerasi 

mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika 

dalam situasi sehari-hari. Misalnya, pada kaidah matematika nilai 4,333 

ditetapkan sebagai sebuah hasil operasi bilangan. Pada numerasi, nilai 4,333 

harus dibulatkan menjadi 5 agar dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari. 



 
66 

 

Numerasi berkaitan dengan kehidupan sosial individu dengan 

menggunakan konsep matematika. “Numeracy is the cap acity, confidence 

and disp osition to use mathematics to meet the demands of learning, school, 

home, work, community and civic life” (DESa 2010: 9). Numerasi dimaknai 

sebagai suatu kemampuan dan kepercayaan diri, dalam penggunaan 

matematika di sekolah, rumah, pekerjaan, serta dalam kehidupan secara 

umum. Numerasi digunakan untuk penyelesaian permasalah dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak terbatas pada soal-soal yang hanya disajikan di 

sekolah. Akan tetapi, numerasi lebih berperan dengan bagaimana 

menggunakan konsep angka dalam kehidupan sehari-hari, dan 

memanfaatkannya untuk membantu pekerjaan di kehidupan sosial.  

Kegiatan literasi numerasi di sekolah dasar masih dalam lingkup kecil, 

namun memiliki tujuan besar yakni sebagai bekal untuk pemecahan masalah 

sehari-hari. Masalah sehari-hari direpresentasikan kedalam masalah 

matematis untuk kemudian di selesaikan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Abidin, Mulyati, Yunansah (2017: 107) bahwa, literasi numerasi adalah 

kemampuan seseorang untuk terlibat dengan kegiatan penalaran. Penalaran 

yang dimaksudkan yakni merumuskan, mengunakan dan menafsirkan 

hitungan dalam berbagai konteks masalah kehidupan sehari-hari secara 

efisien. Pada lingkup sekolah dasar yakni menafsirkan, memahami, dan 

menganalisis infomasi dengan bahasa simbol. Bahasa simbol dalam literasi 

numerasi yakni bahasa matematika. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Stecey & Tuner (2015: 3) 

mengartikan literasi dalam konteks numerasi adalah untuk memiliki kekuatan 

agar menggunakan pemikiran numerasi dalam pemecahan masalah sehari-

hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Pemikiran numerasi 

yang dimaksudkan meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara 

logis, mengkomunikasikan dan menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan 

berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta yang relevan dengan masalah yang 

dihadapi.  

Proses penyelesaian masalah ini melibatkan  segenap objek dalam yang 

sesuai dengan ranah numerasi. Setelah diperoleh solusi, solusi tersebut 

ditafsirkan kedalam konteks atau situasi nyata. Proses yang demikian akan 

meningkatkan kepekaan seseorang terhadap kegunaan angka dan komunikasi 

hitung dalam pemecahan masalah sehari-hari. 

Penerapan pada kehidupan sehari-hari, numerasi berkaitan erat dengan 

konsep kuantitatif yang artinya dapat disimbolkan. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Craig & Guzman (2018: 3) yang menyatakan bahwa,  

“Numeracy involves quantification. We concep tualize quantification as 
socially p roduced, where by p eop le do mathematics and statistics in the 
p rocess of comp rehending their world. Size, shap e, direction, 
magnitude, quantity, classification, p rojection, comp arison these are 
some examp les of how quantification acts as a form of social 
construction”. 

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa numerasi berhubungan dengan 

kuantitatif. Konsep kuantitatif yang ada di lingkungan sosial yakni di mana 

individu melakukan numerasi dan proses statistik di ke dalam kehidupan 

sehari-harinya. Konsep tersebut meliputi kegiatan yang berhubungan dengan 
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ukuran, bentuk, arah, besaran, klasifikasi, kuantitas, perbandingan, dan 

beberapa contoh lain dimana kuantitatif dapat bertindak dalam kehidupan 

sosial.   

Tidak hanya itu, literasi numerasi juga memiliki hubungan dengan 

literasi finansial. Literasi finansial yakni literasi yang berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi. Sejalan dengan pendapat itu, Hartley & Horne (2006: 14) 

mengemukakan “numeracy in relation to financial literacy most definitions 

incorporate elements of numeracy”. Kegiatan yang berhubungan dengan 

finansial erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hitungan. 

Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sosial 

sangat berkaitan dengan literasi numerasi.  

Literasi numerasi perlu dikembangkan sejak dini. Lebih lanjut, Munn 

(2007: 7) mengemukakan bahwa “Literacy and numeracy skills are among 

the most basic of elementary educational aim”.  Pendapat tersebut diartikan 

bahwa literasi dan nkegiatan berhitung menjadi kemampuan yang paling 

mendasar pada dari tujuan pendidikan dasar. Kemampuan dasar tersebut 

sebagai dasar seorang siswa untuk memiliki kemampuan-kemampuan lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

kemampuan literasi numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

memahami fenomena dalam kehidupan melalui kegiatan merumuskan, 

menggunakan dan menafsirkan simbol atau angka sehingga dapat memahami 

peran atau kegunaan kegiatan berhitung di dalam kehidupan sehari-hari, yang 

dapat mengerucut pada pengambilan suatu keputusan. Pada konteks siswa 
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kelas V sekolah dasar, literasi numerasi disintesiskan sebagai kemampuan 

untuk menafsirkan simbol, membaca data, dan menyelesaikan masalah 

melalui soal cerita. 

c. Indikator Literasi Numerasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
Masa sekolah dasar merupakan periode siswa memperoleh dasar-

dasar pengetahuan baik ilmu pengetahuan maupun perilaku untuk 

keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh 

kemampuan dasar. Sependapat dengan itu, Sutirna (2013: 173) menjelaskan 

bahwa anak usia 9-10 tahun (kelas V) sekolah dasar sudah mulai timbul 

keinginan dalam diri mereka untuk mengembangkan cara lain untuk belajar. 

Siswa pada masa ini sudah menguasai keterampilan membaca, menulis, dan 

matematik. Anak mulai dapat memilih pelajaran yang disukai dan sudah 

mengerti tentang bakat dan minat yang dia miliki. 

Kemampuan siswa pada tahap untuk menguasai kemampuan dasar 

yakni salah satunya berhitung. Kegiatan berhitung merupakan cabang dari 

ilmu matematika. Kegiatan berhitung dalam Gerakan Literasi Nasional 

(GLN) disebut dengan literasi numerasi. Literasi numerasi lebih dari sekedar 

melaksanakan suatu prosedur matematika. Pada literasi numerasi individu 

mengaitkan sebuah pengetahuan dasar dan kemampuan kompetensi diri 

untuk menerapkannya dalam kehidupan. Selanjutnya, Abdussakir (2018: 3) 

mengemukakan bahwa sebagian literatur menggunakan istilah “numerasi” 

atau “literasi kuantitatif” untuk literasi matematis. Literasi numerasi dan 

literasi kuantitatif sering dipakai hanya untuk literasi tentang jumlah dan 
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perhitungan. Maka istilah literasi matematis memberikan konteks yang lebih 

luas dan lebih akurat. Ruang lingkup pembahasan yakni literasi numerasi 

yang merupakan cabang dari literasi matematis.  

Literasi numerasi meliputi dua kecakapan yakni kecakapan untuk 

menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah serta kegiatan untuk menganalisis informasi 

yang ditampilkan dalam berbagai grafi, tabel, dan bagan untuk mengambil 

keputusan (Kemendikbud, 2017: 6). Lebih sederhana, numerasi sebagai 

pengaplikasian konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam 

kehiudpan sehari-hari. Secara lebih detail, pemerintah merancang buku 

literasi numerasi yang berisi tentang lingkup materi literasi numerasi pada 

kurikulum 2013. Lihat Tabel. 2 di bawah ini,  

Tabel 2. Komponen Literasi Numerasi 

Komponen Literasi Numerasi Cakupan Matematika K13 

Mengestimasi dan menghitung 
dengan bilangan bulat 

Bilangan 

Menggunakan pecahan, desimal, 
persen, dan perbandingan 

Bilangan 

Mengenali dan menggunakan pola 
dan relasi 

Bilangan dan Aljabar 

Menggunakan penalaran spasial Geometri dan Pengukuran 
Menggunakan pengukuran Geometri dan Pengukuran 
Menginterpretasi informasi statistik Pengolahan Data 

(Kemendikbud, 2017: 6) 

Pendapat yang selaras dengan pemaparan di atas dikemukakan oleh 

Purpura, Hume, Sims, & Lonigan (2011: 649) yang mengemukakan bahwa, 

“The evaluation of the early numeracy skills of p reschoolers centers around 

three highly related, but distinct, domains: numbering, numerical relations, 
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and arithmetic operations”. Penilaian kemampuan numerasi pada siswa pra-

sekolah meliputi lingkup penomeran, hubungan antar angka, dan operasi 

hitung. Siswa pada sekolah dasar, memiliki cangkupan yang sama dengan 

pengembangkan yang disesuaikan dengan materi dan kurikulum.  

Matematisasi merupakan proses representasi suatu fenomena atau 

masalah nyata kedalam bentuk matematis. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Niss (2013: 45) berpendapat bahwa proses matematisasi mencakup dua 

pasang sub-proses yang saling berkaitan. Sub proses pertama, pemilihan 

numerasi digunakan untuk memaknai suatu keadaan. Sub proses kedua adalah 

pertanyaan di luar numerasi (bahasa sehari-hari) yang akan diubah menjadi 

pertanyaan matematis dan pertanyaan numerasi yang digunakan untuk 

merepresentasikannya. Proses matematisasi yakni proses membaca atau 

memaknai simbol, serta membuat simbol dari suatu keadaan dalam bentuk 

bahasa matematika. 

Pada penerapan Kurikulum 2013 di semua jenjang sekolah/madrasah, 

guru tidak boleh hanya mengajarkan fakta, konsep, atau soal-soal menghitung 

rutin berulang-ulang agar anak menjadi hafal. Pelajaran yang berkaitan 

dengan numerasi harus dilakukan secara mendalam, memahami, dan melatih 

siswa untuk bernalar secara efektif.  

Indikator literasi numerasi dijabarkan pada modul dan pedoman literasi 

numerasi yang meliputi: 1) menguasai dasar penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian; 2) dapat menggunakan konsep numerasi secara 

percaya diri dan efektif; 3) dapat memahami bagaimana mentransfer 
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keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan masalah (Kemendikbud, 

2017: 6). Indikator literasi numerasi erat kaitannya dengan kegiatan 

membaca. Kemampuan membaca pemahaman siswa sangat diperlukan untuk 

menggali informasi dan menalar maksud soal.  

Indikator literasi numerasi yang dirancang pemerintah masih berkaitan 

dengan literasi matematika yaitu menjadi melek/literate matematika yang 

digagas oleh PISA.  PISA sendiri membagi kegiatan literasi menjadi tiga 

ranah yaitu literasi matematika, literasi sains, dan literasi bahasa. Terkait 

pembahasan sebelumnya, literasi numerasi merupakan bagian dari literasi 

matematika, sehingga indikator yang ditentukan untuk literasi numerasi 

bersumber dari literasi matematika oleh PISA. Selanjutnya, PISA (2012: 67) 

literasi matematika dimaknai sebagai “an individual’s ability to explore, to 

conjecture, and to reason logically as well as to use variety of mathematical 

methods effectively to solve p roblems. By becoming literate, their 

mathematical p ower should develop ”.  Pengertian ini mencakup 4 komponen 

utama literasi matematika dalam pemecahan masalah yaitu mengekplorasi, 

menghubungkan dan menalar secara logis serta mengunakan metode 

matematis yang beragam. Komponen utama ini digunakan untuk 

memudahkan pemecahan masalah sehari-hari yang sekaligus dapat 

mengembangkan kemampuan matematikanya.  

Berikut merupakan penjabaran literasi numerasi level 1 dan 2 dalam 

PISA. Pada level 2,  siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi. 

Siswa dapat memilah informasi yang relevan dan menggunakan rumus, 
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melakukan prosedur penyelesaian masalah secara sederhana, serta siswa 

mampu memberikan alasan jawaban. Pada level 1,  siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang konteksnya umum. Siswa dapat mengidentifikasi informasi 

dan menyelesaikan prosedur sederhana.  

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk indikator kemampuan literasi 

numerasi tingkat sekolah dasar kelas V berada pada level 1 dan 2 yakni siswa 

menjawab, menginterpretasi situasi, dan mengenali situasi dengan penjabaran 

rinci meliputi: memaknai data, menggunakan konsep numerasi, dan 

mengaplikasikan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mengukur Kemampuan Literasi Numerasi  pada Siswa Kelas V SD 
Bagian penting dari literasi numerasi adalah proses membaca 

informasi dan data. Proses yang dimaksudkan adalah proses merumuskan, 

menggunakan dan menafsirkan serta mengevaluasi simbol dan angka dalam 

berbagai konteks. Dalam pelaksanannya, pemilihan cara atau penyelesaian 

sangat  bergantung pada situasi atau konteks masalah yang akan dipecahkan.  

Proses penyelesaian membutuhkan kemampuan dasar untuk mendukung 

proses penyelesain numerasi. Sejalan dengan itu, Jordan, Kaplan, Ramineni, 

& Locuniak (2009: 853) yang menjelaskan bahwa “and the concep ts and 

skills most necessary for the develop ment of basic formal mathematics skills 

such as addition and subtraction”. Konsep dasar numerasi pada pembahasan 

ini yakni operasi bilangan yang meliputi penjumlahan dan pengurangan. 

Adapun ruang lingkup literasi numerasi di sekolah dasar masih bersifat 

sederhana. 
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Penilaian literasi numerasi dilakukan melalui sebuah penilaian 

kemampuan siswa dalam mengenali masalah dan menemukan solusinya. 

Penilaian literasi numerasi dilakukan melalui kegiatan siswa untuk 

mengalami proses pemecahan masalah dalam berbagai situasi dan konteks 

yang berbeda agar dapat menggunakan ketrampilannya secara efektif (Ojose, 

2011: 91). Siswa yang telah mampu menerapkan pengetahuannya dalam 

suatu masalah belum tentu dapat mengaplikasikannya dalam masalah yang 

berbeda, disinilah poin utama dalam penilaian literasi numerasi yakni 

seberapa jauh siswa dapat memaknai suatu masalah. 

Pengukuran literasi numerasi dilaksanakan dengan kondisi yang nyata. 

Nyata yang dimaksudkan adalah masalah tersebut mengambarkan konteks 

umum dan masalah yang sebenarnya. Situasi dan soal yang disajikan 

disesuaikan dengan kehidupan dan situasi yang nyata seperti yang dialami 

siswa. Selain itu, masalah juga sebaiknya rumit sehingga menuntut siswa 

untuk mengidentifikasi pertanyaan yang tepat. Pelaksanaan pengukuran 

literasi matematika menggunakan soal cerita yang berisi keadaan dan masalah 

(Hera & Sari, 2015: 715).  

Pengenalan masalah dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual, sehingga masalah yang disajikan dalam soal dekat 

dengan lingkungan siswa. Terdapat banyak metode ataupun pendekatan 

pembelajaran yang dapat menfasilitasi pengenalan masalah. Pada pendekatan 

pembelajaran saintifik di sekolah dasar berisi kegiatan 5M (mengamati, 

menggali informasi, menganalisis, menyimpulkan, mengomunikasikan), 
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siswa akan  dihadapkan pada masalah kontekstual atau masalah nyata yang 

akan membantu mereka mengkonstruksi pengetahuannya (Maryanti, 2012: 

3). Pada tahapan ini siswa menggunakan kemampuan literasinya untuk 

merumuskan masalah nyata kedalam masalah yang berhubungan dengan 

perhitungan, kemudian memecahkannya dan menafsirkannya dalam konteks 

nyata.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disintesiskan bahwa pengukuran 

literasi numerasi di sekolah dasar dilakukan dengan penyajian soal cerita yang 

berisi tentang masalah yang ada di lingkungan siswa dan bersifat nyata, 

kemudian siswa merumuskan masalah dan menemukan penyelesaian. 

Pengenalan masalah dapat dilakukan ketika siswa melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. 

3. Percaya Diri Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

a. Pengertian Karakter 

Ranah pengembangan untuk siswa sekolah dasar meliputi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perkembangan siswa dipengaruhi oleh 

faktor bawaan dan lingkungan sosial. Siswa memiliki wadah untuk 

mengembangkan karakternya sesuai dengan lingkungan sosialnya. Perilaku 

baik secara lisan maupun tindakan menggambarkan karakter seorang siswa.  

Karakter yang berbeda-beda pada setiap individu berasal dari 

pembawaan yang secara alami ada sejak lahir. Sejalan dengan itu, Damon 

(2002: 48) mengemukakan karakter sebagai “An individual’s set of 

psychological characteristics that affect that person’s ability and inclination 
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to fuction morally”. Karakter dimaknai sebagai kumpulan karakteristik 

psikologi yang memberikan pengaruh pada kemampuan individu. Selain itu, 

karakteristik psikologi tersebut mempengaruhi fungsi nilai moral. Dengan 

demikian, karakter memberikan pengaruh terhadap pembawaan setiap 

individu sehingga setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Karakter pada siswa sekolah dasar berkembang melalui pembiasaan. 

Selanjutnya, Carter, S. C (2011: 7) mengemukakan “character can mean two 

things (1) that which someone really is their nature as formed by habit or (2) 

the expression of a person’s unique individuality”. Pendapat tersebut dapat 

dimaknai bahwa karakter terbentuk secara alami melalui pembiasaan yang 

dilakukan secara berkala dan merupakan ekspresi yang khas dari setiap 

individu. Setiap individu memiliki ekspresi unik masing-masing, ekspresi 

tersebut yang membangun karakter setiap individu sehingga setiap individu 

memiliki karakter berbeda-beda. 

Karakter dikembangkan sejak dari dini sebagai bekal individu dalam 

berperilaku. Penanaman karakter di usia sekolah dasar sangat diperlukan 

sebagai dasar dan pondasi anak dalam pembentukan diri (Mustadi, 2011: 16). 

Karakter sangat penting dikembangkan mulai dari kehidupan di keluarga dan 

kehidupan di luar keluarga. Sebagian besar waktu yang digunakan individu 

pada masa kecil yakni di lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah 

merupakan tempat untuk mengembangkan karakter siswa.  

Pendidikan karakter mulai dikembangkan di lingkungan sekolah untuk 

memberikan penguatan karakter bagi siswa. Karakter yang dikembangkan 
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dalam Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) meliputi karakter religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas (Kemendikbud, 2017). 

Karakter tersebut yang dikembangkan untuk siswa melalui berbagai kegiatan 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah, misalnya dalam kegiatan belajar 

dan kegiatan literasi.  

Sependapat dengan pernyataan tersebut di atas, Qodriyah & Wangid  

(2015: 179) mengemukakan bahwa, pengintegrasian pendidikan nilai 

(karakter) pada setiap mata pelajaran menjadi sangat penting demi kesiapan 

siswa dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupannya. 

Pengembangan karakter pada siswa mulai dileburkan dalam setiap materi 

belajar. Dengan demikian siswa mendapat bekal pengembangan karakter 

setiap saat. Pengintegrasian karakter dapat dilakukan secara tersirat maupun 

secara langsung. Pengembangan karakter secara tersirat dapat dilakukan 

melalui cerita yang berisi teladan suatu karakter, atau secara langsung dengan 

memberi nasihat kepada siswa. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

karakter merupakan karakteristik yang didapatkan dari pembawaan sejak 

lahir dan berkembang melalui pembiasaan karakter dalam kehidupan sosial. 

Karakter berperan penting untuk kemampuan suatu individu, sehingga 

karakter mulai dikembangkan di kehidupan sekolah dasar melalui 

pengintegrasian materi dan karakter.  
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b. Pengertian Percaya Diri Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
Salah satu karakter yang berkembang pada siswa sekolah dasar yakni 

karakter percaya diri. Karakter percaya diri berkembang dengan melibatkan 

kemampuan secara individu. “Self confidence involve belief in ones own 

abilities to perform” (Bandura, 1977: 191). Pernyataan tersebut dapat 

dimaknai bahwa percaya diri terdiri atas perilaku yang meyakini 

kemampuannya sendiri untuk menunjukkannya pada orang lain percaya diri 

merupakan gagasan Bandura berdasarkan teori sosial kognitif yang berkaitan 

dengan keyakinan keberhasilan terhadap penyelesaian tugas khusus. Percaya 

diri merupakan salah satu dari kepribadian individu yaitu terkait dengan aspek 

pemahaman diri terhadap kemampuannya.  

Percaya diri mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan 

yang diperlukan saat melakukan tugas atau menyelesaikan masalah untuk 

mencapai hasil tertentu yang diharapkan. Mendukung pernyataan tersebut, 

Chemers, et al. (2000: 269) menjelaskan bahwa, “self confidence being a 

belief in one’s ability to undertake a specific action to achieve an outcome“. 

Pendapat ini dimaknai bahwa percaya diri adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa individu yang memiliki percaya diri 

tinggi lebih mungkin mengerahkan segenap tenaga dan pikiran dalam 

menjalankan perilaku dan mengarahkan diri kepada kesuksesan.  

Percaya diri merupakan kunci untuk meningkatkan perasaan menilai 

keterampilan dan kemampuan individu ke dalam tindakan. Keyakinan 

individu terhadap diri sendiri yang menggerakan seorang individu untuk 
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bertindak dan memutuskan suatu hal. Keyakinan merupakan faktor yang 

paling mendasari percaya diri. “Peop le take decisions about their abilities 

and thus develop  the beliefs in those abilities, with those beliefs described as 

self confidence” (Park et al., 2007: 1505). Percaya diri dideskripsikan sebagai 

perilaku yang berani mengambil keputusan dan yakin dapat mengembangkan 

kemampuannya. Keyakinan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak 

seorang individu. Keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi peran penting 

dalam menjalankan peran sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. 

Sejalan dengan itu, peran percaya diri yakni berhubungan dengan 

pencapaian kemampuan kognitif siswa. Sebagaimana, penelitian oleh Zan 

dan Di Martino (2014: 46) yang menyebutkan bahwa “that if the self-

confidence toward mathematics is low it will defeat the p urp ose of learning 

in mathematics. Thus, self-confidence toward mathematic was an imp ortant 

p art to successes in mathematics achievement.” Kepercayaan diri yang 

rendah pada matematika dapat mengurangi proses pembelajara matematika. 

Kepercayaan diri berperan sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran 

matematika. Dengan demikian, siswa membutuhkan karakter percaya diri 

untuk mengembangkan kemampuan dirinya.  

Percaya diri berpengaruh terhadap kepercayaan diri terhadap hasil 

yang akan mengarah pada perilaku dan ketekunan. Kesulitan yang dihadapi 

pebelajar dalam keterampilan akademik secara langsung berhubungan 

dengan keyakinan bahwa mereka tidak dapat belajar atau tidak dapat 

mengikuti pembelajaran (Sadewi, 2012: 10). Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa banyak pebelajar memiliki kesulitan dalam sekolah bukan 

karena mereka tidak dapat mengerjakan dengan berhasil, tetapi karena 

mereka percaya bahwa mereka tidak dapat mengerjakannya dengan sukses. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disintesiskan 

bahwa percaya diri adalah suatu keyakinan diri individu terhadap kemampuan 

dan kompetensi dalam menyelesaikan tugas dan melakukan suatu tindakan 

tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Percaya diri untuk siswa 

kelas V sekolah dasar adalah keyakinan siswa untuk mengerjakan tugas 

sesuai kemampuannya dan mencapai tujuannya.  

c. Indikator Percaya Diri Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
Proses perkembangan kognitif siswa dipengaruhi oleh lingkungan 

bermain dan belajar. Kemampuan siswa sekolah dasar berkembang sesuai 

pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sekitar. Aktivitas di sekolah 

sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan keterampilan sosial siswa 

(Ummah & Mustadi, 2018: 280). Sekolah menjadi tempat terlama untuk 

siswa dalam melakukan proses sosialisasi. Dengan demikian, sekolah 

menjadi tempat untuk mengembangkan karakter, kemampuan, dan 

keterampilan sosial siswa. 

Selanjutnya, Yusuf & Sugandhi (2011: 12) menjelaskan bahwa masa 

perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 tahun sering 

disebut tahun-tahun sekolah dasar dengan karakter anak senang bermain dan 

bersosialisasi dengan kehidupan sekitar. Karakteristik siswa pada usia 
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tersebut yakni senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Siswa memiliki karakteristik untuk berperan dalam lingkungan sosial 

meski hanya dengan bermain dengan teman sebaya. Percaya diri memiliki 

peran sangat besar yakni untuk memimpin diri sendiri. “Social self confidence 

p lay an imp ortant role in the emergence of natural op inion leaders” 

(Greenarce, Tung, & Chapman : 2014: 171). Seseorang dengan kemampuan 

percaya diri yang tinggi dapat menjadi pemimpin di lingkungan sekitar 

dengan memberi pengaruh pada sebaya atau masyarakat. Mereka memiliki 

motivasi tinggi untuk melakukan tindakan dan mengelola masalah atau 

kelompok. 

Siswa merupakan subjek pebelajar yang dapat diamati melalui ekspresi 

dan tingkah lakunya. Ketertarikan siswa terhadap suatu objek dapat 

ditunjukan dari mimik wajah maupun tindakan yang dilakukan. Sependapat 

dengan itu, Nunes (2009: 53) mengemukakan salah satu indikator percaya diri 

melalui sudut pandang pembelajaran matematika “self confidence... 

measured through the children’s liking of math”. Pendapat tersebut dapat 

dimaknai bahwa rasa suka dapat digunakan sebagai indikator percaya diri. 

Rasa suka dapat dimaknai sebagai ketertarikan terhadap suatu obejk. Individu 

memiliki ketertarikan terhadap hal yang dikuasai. 

Percaya diri merupakan suatu kemampuan positif dalam diri suatu 

individu yang di pengaruhi oleh beberapa aspek. Selanjutnya, Lauster (2003: 

10) mengemukakan bahwa, individu yang memiliki percaya diri positif dapat 
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diketahui dari beberapa aspek yaitu keyakinan akan kemampuan diri, optimis, 

objektif, bertanggung jawab, serta rasional dan realistis. Aspek-aspek percaya 

diri tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1) Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif yang dimiliki 

individu tentang dirinya saat bahwa mereka dapat mengerti dengan 

sungguh-sungguh akan sesuatu yang dilakukan saat mengerjakan tugas. 

2) Optimis, yaitu sikap positif yang dimiliki individu terkait dengan selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, 

dan kemampuan. 

3) Objektif, yaitu sikap positif individu terkait rasa percaya diri yang ada di 

dalam diri dengan memandang permasalahan sesuai kebenaran yang 

semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau yang menuntut 

dirinya sendiri. 

4) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seorang individu untuk 

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensi saat 

menyelesaikan tugas atau masalah. 

5) Rasional dan realistis, yaitu analisa individu terhadap suatu masalah, hal, 

dan kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh 

akal dan sesuai dengan kenyataan. 

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa setiap aspek percaya diri terdiri 

atas beberapa perilaku dalam bentuk lisan maupun tindakan. Percaya diri 

sebagai sebuah penguatan terhadap diri sendiri dan indikator potensi yang 

positif untuk pengembangan diri.  Ciri-ciri tersebut memengaruhi individu 



 
83 

 

dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan, termasuk didalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi 

saat menyelesaikan tugas.  

Melengkapi pendapat tersebut di atas, Ghufron dan Risnawati (2010: 

33) mengemukakan bahwa percaya diri sebagai bentuk keyakinan terhadap 

kemampuan diri untuk bertindak sesuai kehendak diri, gembira, optimis, 

cukup, toleran, dan bertanggung jawab. Pendapat ini menambahkan ciri-ciri 

percaya diri yakni memiliki rasa gembira, toleran, dan bertanggung jawab. 

Ciri-ciri tersebut disesuaikan dengan kondisi mental individu, bahwa individu 

yang gembira memiliki tingkat percaya diri yang tinggi.  

Pendapat yang berbeda dikemukan oleh Mardatillah (2010) yang 

menjabarkan bahwa ciri-ciri individu dengan karakter percaya diri meliputi 

1) memahami potensi diri; 2) memiliki standar keberhasilan; 3) mampu 

mengatasi kegagalan; 4) tidak menyalahkan orang lain; 5) dapat mengatasi 

kecemasan; 6) bersikap tenang dalam bertindak; 7) berpikir positif; 8) selalu 

memiliki tujuan. Ciri-ciri tersebut merujuk pada karakter percaya diri dalam 

tingkat dewasa atau pada usia matang. Akan tetapi, beberapa siswa sekolah 

dasar pada kelas tinggi mulai menampakkan ciri-ciri tersebut, misalnya 

memiliki target nilai yang dicapai, tidak mencontek saat pelajaran, atau 

bergantung pada kemampuan teman, memahami potensi diri dengan aktif 

berpendapat. 

Individu yang memiliki percaya diri tinggi apabila diberikan suatu tugas 

yang tingkat kesulitannya tinggi, maka mereka akan mempunyai keyakinan 
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pada diri bahwa dapat menyelesaikannya dengan baik dan optimal. 

Sedangkan, individu yang memiliki percaya diri kurang, cenderung mudah 

putus asa saat mengerjakan tugas. Berkaitan dengan hal itu, Anthony (2009) 

menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi percaya diri 

meliputi 1) faktor internal: konsep diri dan harga diri, kondisi fisik dan 

penampilan fisik, kegagalan dan kesuksesan, pengalaman hidup. 2) faktor 

eksternal : pendidikan, lingkungan dan pengalaman hidup, bekerja. Setiap 

individu memiliki kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, hal 

tersebut yang mendasari karakter percaya diri setiap siswa berbeda-beda.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa 

indikator percaya diri siswa kelas V sekolah dasar meliputi keyakinan 

terhadap kemampuan diri, berdikap optimis, dan memiliki rasa tanggung 

jawab.  

d. Cara Mengukur Percaya Diri pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
Pengukuran memiliki peran penting yakni untuk menilai perkembangan 

siswa dan menilai ketercapaian tujuan. Selanjutnya, Purwanto (2014: 5) 

mengungkapkan bahwa, penilaian adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Salah satu tujuan penelitian ini adalah 

mengukur meningkatnya karakter percaya diri pada siswa kelas V sekolah 

dasar.  

Kriteria penilaian sering dikenal dengan sebutan tolok ukur. Kriteria 

digunakan sebagai alat ukur penilaian. Sejalan dengan pendapat itu, Arikunto 

dan Jabar (2010: 30) menyatakan bahwa, kriteria maupun tolok ukur adalah 
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suatu standar, patokan, atau batas minimal untuk sesuatu yang hendak diukur. 

Kriteria juga dapat dikatakan sebagai batas, baik batas atas maupun batas 

bawah disesuaikan dengan kebutuhan. Kriteria digunakan sebagai patokan 

evaluator dalam memberi penilaian, sehingga hasil penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Karakter percaya diri berada pada ranah afektif yakni tujuan 

pembelajaran yang berfokus pada nilai, tindakan, dan sikap. Demirel & 

Dagyar (2015: 2115-2116) menjelaskan bahwa,  “The affective domain 

(where such as interest, attitudes, motivations, concerns, consciousness”. 

Pendapat tersebut dimaknai bahwa ranah afektif meliputi ketertarikan, 

perilaku, motivasi, perhatian, dan kesadaran yang di tunjukkan siswa selama 

pembelajaran.  

Salah satu kriteria penilaian karakter percaya diri yaitu observasi. 

Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam alat indra. 

Trianto (2008: 73) mengemukakan bahwa, pengamatan adalah kegiatan yang 

dilakukan menggunakan berbagai macam alat indra yaitu dengan penglihatan, 

pendengaran, pengecapan, perabaan, dan pembauan. 

Karakter percaya diri pada siswa dapat terlihat melalui perilaku secara 

lisan dan perbuatan. Siswa kelas V sekolah dasar menunjukkan ketertarikan 

untuk aktif di kehidupan sosial, sehingga perilaku percaya diri dapat dinilai 

melalui pengamatan. Selain itu, pada tahap ini siswa sudah dapat menilai 

seberapa jauh kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu, penilaian percaya 

diri dapat dilakukan dengan penilaian diri atau kegiatan refleksi.  
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, pengukuran karakter percaya 

diri pada siswa kelas V sekolah dasar yakni menggunakan pengukuran 

pengamatan dan penilaian diri. Instrumen yang digunakan yakni lembar 

observasi karakter percaya diri setiap siswa, dan angket penilaian diri.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Ali, Karim, dan Yusof (2016) yang membuktikan bahwa 

“improving students’ literacy and numeracy can have a p ositive effect on their 

confidence, their ability to deal with everyday tasks, as well as their lifelong 

learning and health”. Pengembangan kemampuan literasi dan numerasi dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan tugas dan dalam 

perjalanan belajarnya. Hasil tersebut dijadikan acuan bahwa kemampuan literasi 

dan numerasi memiliki hubungan, yakni dengan meningkatnya kemampuan 

literasi dan numerasi, karakter percaya diri siswa juga meningkat.  

Persamaan hasil penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini yakni 

penggunaan variabel kemampuan literasi numerasi dan karakter percaya diri. 

Kedua variabel yang digunakan pada penelitian ini saling berhubungan sehingga 

hasil penelitian tersebut dapat dijadikan perbandingan terhadap hasil penelitian 

ini. Perbedaannya yakni pada subjek penelitian, setting penelitian, dan jenis 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

pengembangan, sedangkan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif.  

Hasil penelitian Musfiroh dan Listyorini (2016: 4) yakni konstruk 

kompetensi literasi untuk siswa kelas IV SD terdiri atas komponen kompetensi 
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literasi siswa kelas IV SD, tingkatan kognitif yang diminta, jenis teks yang 

diinginkan, yang kesemuanya disesuiakan dengan konteks yang diketahui anak. 

Hasil tersebut dapat dijadikan acuan bahwa untuk membuat modul literasi yang 

tepat yakni mempertimbangkan isi dan jenis yang sesuai dengan kondisi siswa. 

 Persamaan hasil penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini yakni 

pada jenjang siswa sekolah dasar sudah mulai dikembangkan kompetensi 

literasi. Literasi numerasi merupakan sebuah pengembangan dari literasi dasar 

yang dikenal dengan literasi baca dan tulis, sehingga kedua penelitian ini saling 

berkaitan. Perbedaannya yakni pada subjek penelitian, setting penelitian, dan 

variabel yang hendak ditingkatkan. Variabel yang hendak diteliti yakni tentang 

literasi numerasi dan Percaya diri pada siswa kelas V di Kecamatan Mlati . 

Penelitian Nurul (2015) membuktikan bahwa berdasarkan analisis data 

diperoleh kesimpulan  bahwa  percaya diri pada pembelajaran matematika siswa 

kelas V sekolah dasar di Jombor 1 dengan pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran teknik modeling secara signifikan meningkat daripada yang 

pembelajarannya  menggunakan cara konvensional. Penelitian ini mengungkap 

bahwa percaya diri berhubungan dengan pembelajaran matematika dan dapat 

ditingkatkan dengan suatu perlakukan berbeda.  

Merujuk pada penelitian di atas, kesamaan penelitian yang hendak 

dilaksanakan yakni pada variabel bebas yakni percaya diri. Selain itu, subjek 

penelitian yakni di kelas V. Lebih lanjut, penelitian yang akan dikembangkan 

berkaitan dengan veriabel tentang literasi numerasi sehingga terdapat kaitan 

dengan penelitian di atas yakni tentang matematika. Perbedaan terletak pada 
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setting penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sudut pandang penulis dalam 

merancang dan melaksanakan penelitian sesuai tujuan yang dikehendaki. 

Selanjutnya, penelitian  Pulungan (2014) yang menghasilkan  suatu produk 

pengembangan soal matematika model PISA untuk mengukur kemampuan 

literasi matematika siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil  penelitian dan  

pembahasan,  maka diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator signifikan 

(dapat mengukur) terhadap variabel kemamuan komunikasi, matematisasi 

menyajikan kembali, menalar dan memberi alasan menggunakan strategi 

mengunakan simbol dan menggunakan alat matematika. Indikator tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan literasi.  

Persamaan dengan penelitian ini yakni pada variabel yang hendak 

ditingkatkan yakni literasi matematika pada siswa sekolah dasar. Literasi 

numerasi merupakan bagian atau cabang dari literasi matematika sehingga dapat 

dikatakan bahwa kedua penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel bebas. 

Penelitian yang akan dilakukan merujuk pada penelitian ini dengan fokus yakni 

pada soal dan indikator penilaian. Sementara itu, perbedaan penelitian terletak 

pada setting penelitian dan tujuan penelitian. 

Bertolok pada keempat penelitian tersebut, hasil penelitian memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini terkait dengan subjek penelitian yakni pada 

siswa sekolah dasar, variabel bebas yakni literasi numerasi dan percaya diri. 

Persamaan tersebut menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

untuk kemudian dapat dibandingkan hasil penelitiannya. Selain itu terdapat 
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perbedaan yakni terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan, subjek 

penelitian, jenis penelitian, serta variabel terikat dan variabel bebas. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini didasari oleh pendapat Lickona (2013: 295) menjelaskan 

bahwa refleksi moral berperan penting untuk membangun aspek kognitif. 

Kegiatan refleksi dapat digunakan untuk membangun kemampuan pada ranah 

kognitif. Dalam penelitian ini, ranah kognitif yang dituju yakni literasi numerasi 

yang dikembangkan melalui kegiatan gerakan literasi sekolah. Selain itu, 

terdapat penelitian Musfiroh dan Listyorini (2016: 4) yang menyatakan bahwa 

percaya diri berpengaruh besar dalam kemauan siswa mengerjakan soal dan 

mencapai prestasi belajar optimal. Karakter percaya diri memiliki peran penting 

dalam prestasi belajar sebagai bentuk dorongan dari dalam diri.  

Kegiatan literasi di sekolah belum terlaksana dengan baik. Kegiatan yang 

dicanangkan pemerintah tersebut memiliki beberapa kekurangan antara lain, (1) 

Alokasi yakni 15 menit, (2) kegiatan yang dilakukan monoton yakni hanya 

membaca sehingga siswa bosan, (3) siswa tidak tertarik pada kegiatan literasi (3) 

guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan buku modul literasi. Tujuan 

pelaksanaan literasi tidak tercapai karena tidak ada modul kegiatan literasi yang 

praktis. Disamping itu, kemampuan literasi numerasi butuh dikembangkan sejak 

dari dini. Siswa menunjukkan sikap tidak yakin ketika belajar materi yang 

dianggap sulit, sehingga minat belajar siswa kurang optimal. 
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Pengenalan dan pembiasaan numerasi dapat dilakukan pada kegiatan 

literasi di pagi hari. Literasi numerasi bertujuan untuk memanfaatkan kegiatan 

berhitung sebagai cara menyelesaikan masalah. Hubungannya disini yakni 

literasi pagi yang berisi komponen numerasi tentang kegiatan sehari-hari 

digunakan untuk menumbuhkan kemampuan literasi numerasi. Siswa 

dibiasakan untuk mengenal numerasi, dan menjadikan numerasi menjadi 

kegiatan yang menyenangkan. Hal tersebut berkaitan dengan percaya diri yakni 

keyakinan individu untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Percaya 

diri yang meningkat dapat meningkatkan kemampuan siswa literasi numerasi. 

Kemampuan literasi numerasi dan percaya diri sangat penting bagi siswa. 

Pada tahap sekolah dasar, kemampuan dan karakter harus mulai ditanamkan 

sehingga nantinya siswa tidak kesulitan di tingkat lanjut. Penerapan reflective 

modul berbasis child friendly school dapat membekali siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran dan sebagai bekal siswa untuk mengenal numerasi dan 

memberikan penguatan karakter percaya diri. 

Keunggulan reflective modul berbasis child friendly school yaitu siswa 

melakukan aktivitas membaca dan beragam kegiatan reflektif untuk menilai 

kemampuan diri sendiri. Melalui penggunaan cerita reflektif, siswa tidak hanya 

membaca cerita, tetapi siswa dapat bercermin dan memilih karakter yang cocok 

untuk ditiru atau ditinggalkan. Kegiatan reflektif yang terdapat pada modul 

sebagai aktivitas untuk mengingat kembali pengalaman yang siswa lakukan, 

sehingga proses yang siswa lakukan lebih bermakna untuk meningkatkan 

kemampuan dan karakter siswa. Keunggulan yang lain meliputi: (1) siswa dapat 
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mandiri, (2) menarik perhatian siswa karena kegiatanya bervariasi, (3) melatih 

siswa mengemukakan pendapat, (4) menumbuhkan kepercayaan diri siswa. 

Aspek-aspek reflective modul berbasis child friendly school untuk siswa 

kelas V meliputi kesesuaian modul dengan karakter siswa, isi modul berkaitan 

dengan literasi numerasi dan percaya diri, modul berisi kegiatan berbasis child 

friendly school, modul digunakan secara mandiri, modul berisi kegiatan refleksi. 

Modul dikemabangkan dengan berpedoman pada kegiatan reflektif. Kegiatan 

reflektif yang terdapat pada modul meliputi materi yang dikemas melalui cerita 

reflektif, ayo refleksi, ayo berlatih, tokoh motivasi, informasi pada lembar 

“Tahukah Kamu?”, jurnal reflektif, dan cerita diri.  

Indikator kemampuan literasi numerasi meliputi memaknai data, 

menggunakan konsep numerasi, dan mengaplikasikan literasi numerasi. 

Indikator percaya diri yakni memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri, 

optimis, dan bertanggung jawab. Implementasi penerapan reflective modul 

berbasis child friendly school selain berpengaruh terhadap kemampuan literasi 

numerasi dan percaya diri, juga memberikan manfaat bagi guru yaitu 

memberikan kemudahan bagi guru dalam menyediakan kegiatan literasi yang 

menarik bagi siswa 

 Oleh karena itu, perlu dikembangkan reflective modul berbasis child 

friendly school yang memenuhi standar kelayakan dan keefektifan pembelajaran 

sehingga dalam penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan siswa dan guru 

dalam pembelajaran. Dengan demikian, tujuan kegiatan literasi yang sesuai 

dengan harapan. Adapun kerangka berpikir tergambar dalam Bagan. 2 berikut, 
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Bagan 2 Kerangka Berpikir 

 
Ahli Media 

Kebutuhan Reflective Modul Berbasis Child Friendly School 
1. Kurangnya modul kegiatan literasi 
2. Guru tidak dapat menyusun modul literasi 
3. Kebutuhan siswa untuk mengembangkan kemampuan dan 

karakter melalui kegiatan literasi 
4. Panduan kegiatan beragam berisi kegiatan membaca, menulis 

refleksi diri dan kuis yang bermuatan angka 

Keunggulan Reflective 
Modul Berbasis Child 

Friendly School :  
1. siswa mandiri  
2. berpikir secara mendalam 
3. menarik perhatian dengan 

kegiatan bervariasi 
4. menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 
5. isi modul disesuaikan 

dengan karakteristik siswa 
siswa  

6. berisi kegiatan reflektif 
untuk mengukur 
kompetensi diri. 

 

Ahli Materi 
 

Indikator Literasi numerasi 
1. Memaknai data 
2. Menggunakan konsep numerasi 
3. Mengaplikasikan Literasi 

numerasi  

Indikator Percaya Diri: 
1. Mengenali kemampuan 

diri 
2. Optimis 
3. Bertanggung Jawab 

Landasan Teori 
1. Lickona (2013: 295) menjelaskan bahwa refleksi moral 

berperan penting untuk membangun aspek kognitif. 
2. Musfiroh dan Listyorini (2016: 3) yang menyatakan 

bahwa percaya diri berpengaruh besar dalam kemauan 
siswa mengerjakan soal. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

didapatkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan reflective modul berbasis child friendly school 

untuk pembelajaran di kelas V sekolah dasar?  

2. Bagaimana pengembangan reflective modul berbasis child friendly school 

yang layak menurut ahli materi untuk pembelajaran di kelas V sekolah 

dasar?  

3. Bagaimana pengembangan reflective modul berbasis child friendly school 

yang layak menurut ahli media untuk pembelajaran di kelas V sekolah 

dasar?  

4. Bagaimana reflective modul berbasis child friendly school yang efektif 

untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi  di kelas V sekolah 

dasar?  

5. Bagaimana reflective modul berbasis child friendly school yang efektif 

untuk meningkatkan percaya diri  di kelas V sekolah dasar?  

6. Bagaimana reflective modul berbasis child friendly school yang 

dikembangkan efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi 

dan percaya diri siswa kelas V sekolah dasar? 


