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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberi kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberi dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sesuai pendapat 

Susanto (2013:185). Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-

simbol, maka konsep matematika harus dipahami sebelum memanipulasi simbol-

simbol itu. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan 

baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar. 

Dalam kurikulum Depdiknas (2004) disebutkan bahwa standar kompetensi 

matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan matematika, namun yang diperlukan 

ialah dapat memahami dunia sekitar, mampu bersaing dan berhasil dalam 

kehidupan. Standar kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup 

pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, koneksi matematis, 

penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan minat yang positif terhadap 

matematika. 

Pada usia sekolah dasar (7-8 tahun hingga 11-12 tahun), menurut teori 

piaget termasuk pada tahap operasional kongkret. Berdasarkan berkembangan 

kognitif ini, maka anak usia sekolah dasar pada umumnya mengalami kesulitan 

dalam memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena kebstrakannya 
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matematika relatif tidak mudah untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar pada 

umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa matematika diajarkan dengan cara 

memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih dalam taraf 

kongkret.  

Berdasarkan sifat matematika dan ciri khas siswa sekolah dasar tersebut, 

perlu adanya jembatan yang menghubungkan antara matematika dan siswa. 

Artinya, di dalam pembelajarannya, membutuhkan media yang tepat bagi siswa 

untuk belajar konsep-konsep matematika. Media ini sangat berguna bagi siswa, 

karena media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang ingin dicapai (Sudjana, 2013:2). Namun demikian, karena kekarakteristikan 

siswa Sekolah Dasar masih berada pada tahap operasional kongkret, sehingga 

media yang digunakan harus berupa benda-benda kongkret yang dapat dilihat dan 

dimanfaatkan oleh siswa. 

Media benda-benda kongkrit dapat membantu siswa dalam memahami 

matematika di kelas. Media sebaiknya dapat dioperasikan atau diubah bentuk 

sehingga siswa dapat belajar secara langsung dengan mengamati dan 

mengidentifikasi benda tersebut dan memperoleh konsep-konsepnya dengan baik. 

Pada akhirnya, siswa akan tahu dan memahami manfaat ilmu matematika yang 

telah dipelajari. Dengan kata lain, siswa mempelajari matematika melalui 

pengoperasionalan benda-benda kongkret untuk memperoleh pemahaman ilmu 

matematika. 

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa peran media 

pembelajaran matematika sangat penting bagi siswa, terutama pada saat 
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mempelajari materi tentang mengurutkan bilangan pada siswa kelas II Sekolah 

Dasar. Pada tahap ini, siswa belajar tentang mengurutkan bilangan melalui 

gambar pada buku. Namun, biasanya, guru menggunakan benda disekitar 

lingkungan sekolah untuk menjelaskan materi tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di SDN 02 Plosojenar 

menunjukkan bahwa pada materi mengurutkan bilangan, guru hanya menjelaskan 

materi dari gambar yang ada dibuku paket siswa sehingga siswa terlihat 

mengantuk dan ada yang berbicara dengan temannya, serta tidak ada semangat 

untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa, siswa kurang 

antusias untuk belajar matematika karena kurang menariknya proses belajar yang 

dilakukan guru.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu dikembangkan media kongkret yang 

menyerupai benda-benda di sekitar siswa. Media tersebut berupa keranjang 

hamtaro (kerantaro) yang di desain untuk mempelajari materi tentang 

mengurutkan bilangan. Media ini mengajak siswa untuk belajar matematika 

materi mengurutkan bilangan. Oleh karena itu, desain pembelajaran ini dikemas 

dengan baik agar siswa bisa memahami bilangan.  

Dalam desain pembelajaran ini, keranjang hamtaro (kerantaro) yang 

digunakan adalah papan yang dapat dilipat sehingga menjadi dua bagian yaitu 

bagian atas dan bawah. Bagian atas merupakan tempat untuk meletakkan atau 

belajar mengurutkan angka. Bagian ini ada lima baris yang masing-masing 

terdapat enam buah paku setiap barisnya dan dibuat berbeda warna. Pada bagian 

bawah, didesain sebuah gambar pemandangan sebagai background dan gambar 

Hamtaro, serta terdapat tempat untuk meletakkan keranjang. Media keranjang 
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hamtaro (kerantaro) diharapkan dapat memberikan bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam proses pembelajaran, serta dapat menyelesaikan masalah tentang 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan untuk belajar matematika. 

Keranjang hamtaro (kerantaro) diharapkan dapat memberikan bantuan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Karakteristik media 

pembelajaran ini adalah mengandung nilai educatif, praktis dan menarik. Untuk 

itu peneliti melakukan pengembangan media yang berjudul “Pengembangan 

media Keranjang Hamtaro (Kerantaro) untuk materi Mengurutkan Bilangan Pada 

Siswa Kelas II Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media Keranjang Hamtaro 

(Kerantaro) untuk materi Mengurutkan Bilangan Pada Siswa Kelas II Sekolah 

Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diungkapkan peneliti pada latar 

belakang masalah, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian 

pengembangan. Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menghasilkan pengembangan media Keranjang Hamtaro 

(Kerantaro) untuk materi Mengurutkan Bilangan Pada Siswa Kelas II Sekolah 

Dasar. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media Keranjang Hamtaro (Kerantaro) yang menarik, 

maka perancang media Keranjang Hamtaro (Kerantaro) memiliki kriteria sebagai 

berikut. 

a. Media Keranjang Hamtaro didesain setinggi 80 cm dan dapat dilipat 

sehingga menjadi dua bagian yaitu bagian atas dan bawah. Bagian atas 

merupakan tempat untuk meletakkan atau belajar mengurutkan angka. 

Bagian ini ada lima baris yang masing-masing terdapat enam buah paku 

setiap barisnya dan dibuat berbeda warna. Pada bagian bawah, didesain 

sebuah gambar pemandangan sebagai background dan gambar Hamtaro, 

serta terdapat tempat untuk meletakkan keranjang 

b. Media ini terdapat beberapa bagian seperti pada gambar di bawah ini. 

1. Paku yang didesain aman bagi siswa (pengguna) untuk meletakkan kartu 

angka. 

2. Kartu angka yang disesuaikan dengan materi pelajaran dan temapat 

peletakan. 

3. Gambar  tokoh Hamtaro 

4. Keranjang yang diletakkan dengan paku dan berisi kartu angka 

5. Engsel agar mudah dilipat 

c. Media pembelajaran Keranjang Hamtaro (Kerantaro) ini disesuaikan 

dengan kurikulum KTSP kelas II mata pelajaran Matematika, Standar 
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Kompetensi Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 

500, Kompetensi Dasar 1.2 mengurutkan bilangan sampai 500.  

d. Media pembelajaran Keranjang Hamtaro (Kerantaro) dapat dioperasikan 

secara mandiri dan berkelompok. Media ini tidak membutuhkan perawatan 

khusus dan memiliki berbagai kelebihan, yaitu mudah untuk dibawa dan 

tidak membahayakan peserta didik. 

 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro) ini 

dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran bagi siswa kelas II Sekolah Dasar pada mata pelajaran matematika. 

Adapun manfaat pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro) sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro) ini dilakukan 

pengembangan sebagai sumber belajar sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

2. Bagi Pendidik 

Pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro) yang dihasilkan 

dapat digunakan guru sebagai sarana utama maupun pendamping dalam 

menyampaikan mata pelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kreatifitas dan pengetahuan guru. 

3. Bagi Peneliti 
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Pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro) untuk menambah 

pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam mengembangkan media 

pembelajaran sebagai bahan ajar sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti. 

1.6 Keterbatasan Penelitian Pengembangan  

Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan dalam implementasinya 

yaitu diantaranya : 

1. Pengembangan media Kerantaro (Keranjang Hamtaro)  ini dirancang untuk 

mata pelajaran matematika materi mengurutkan bilangan pada kelas II 

Sekolah Dasar. 

2. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajara agar 

siswa dapat mengurutkan bilangan mulai 200 sampai 500. 

 

1.7 Definisi Istilah  

Supaya tidak terjadi suatu penafsiran yang berbeda mengenai istilah yang 

digunakan, maka diperlukan suatu definisi terkait media pembelajaran yang 

dikembangkan diantarannya : 

a. Metode penelitian dan pengembangan  

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam Bahasa Inggris Research 

and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu. 

Sugiyono (2013:407). 

b. Matematika  

 Matematika adalah pengetahuan tersruktur, dimana sifat dan teori dibuat 

secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak 
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didefinisikan dan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya. Johnson & Rising (dalam Runtukahu, 2014:28). 

 

c. Media Pembelajaran 

Saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran (message) yang 

disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) 

dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan 

tepat sesuai dengan tujuannya. Anitah (2014:611) 

d. Media Keranjang Hamtaro (Kerantaro) merupakan media yang di bentuk 

dari papan yang dapat dilipat  dan berisi angka 200-500 sebagai peraga 

pembelajaran yang berfungsi sebagai penerapan tentang mengurutkan 

bilangan. 

 


