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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan merupakan tatanan pemikiran teoritis seseorang dalam 

menggapai sebuah jawaban atas pertanyaan yang bersifat konsep kajian 

keilmuwan. Ilmu pengetahuan sangatlah banyak jenisnya, salah satunya 

matematika. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

diajarkan melalui bidang pendidikan. Matematika merupakan studi objek yang 

bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dicerna oleh anak-anak usia Sekolah Dasar 

(SD). Menurut Soedjadi dalam Heruman (2007:1) mengatakan bahwa hakekat 

matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan 

pola pikir yang deduktif. Matematika juga dapat menjadikan siswa menjadi 

manusia yang dapat berfikir secara logis, kritis, rasional dan percaya diri. 

Pada kurikulum sekolah dasar tahun 2006 dijelaskan bahwa mata pelajaran 

matematika diperuntukkan mulai dari kelas I sampai kelas VI secara terstruktur, 

karena matematika merupakan pelajaran yang wajib dipelajari secara serius, 

khususnya dalam proses pembelajarannya. Selain itu pembelajaran matematika di 

sekolah dasar harus memperhatikan karakteristik dan perkembangan belajar 

peserta didik. Peserta didik pada  sekolah dasar (SD) umumnya berumur 6 atau 7 

tahun di kelas 1, sampai 12 atau 13 tahun di kelas 6 yang berada pada fase 

operasional konkrit. Menurut Piaget  dalam Heruman (2007:1) Kemampuan yang 

tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir untuk 



2 

 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang 

bersifat konkrit. 

Seringkali pada proses pembelajaran dihadapkan pada masalah waktu 

pembelajaran yang tidak sesuai dan sedikit. Tingkat penguasaan materi sangat 

luas, ditambah dengan adanya metode yang digunakan guru dalam mengajar 

masih bersifat konvensional, dan media yang digunakan masih umum, yaitu papan 

tulis (whiteboard atau blackboard), alat tulis spidol atau kapur, dan penghapus. 

Siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menyalin materi di papan 

tulis sehingga berdampak pada kurangnya waktu bagi siswa untuk belajar. Siswa 

bosan, malas, dan kurang siap dalam belajar karena harus mengejar tulisan yang 

ada di papan tulis. Siswa belum tentu fokus pada materi yang dijelaskan, tetapi 

fokus untuk menyalin materi yang ada di papan dan  belum tentu mereka pahami. 

Pada pembelajaran matematika siswa banyak diberi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan masalah matematika pada operasi hitung. 

Kenyataannya di SDN Lowokwaru 1 mata pelajaran matematika secara 

umum merupakan mata pelajaran yang dirasa rumit dan susah oleh siswa kelas V 

SD, terutama pada materi pecahan. Perhatian guru yang ekstra, sangat dibutuhkan 

dalam membelajarkan konsep pecahan kepada peserta didik. Diketahui bahwa 

permasalahan yang mendasar yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran 

dalam penyajian konsep materi pecahan saat mengubah berbagai pecahan ke 

desimal agar mempermudah mencari hasilnya pada operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan.  Terkadang terjumpai siswa yang mampu menyelesaikan 

permasalahan pecahan dengan cepat, tepat, dan benar serta tidak sedikit pula 

siswa yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan permasalahan matematika 
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dengan cepat tetapi tidak benar. Disisi lain, melihat siswa bermain monopoli 

siswa mampu melakukan nalar dalam berhitung menjumlah dan mengurangkan 

uang mainan saat transaksi jual-beli dengan menjumlahkan dan mengurangkan 

uang dengan nalar yang bagus. 

Pada proses pembelajaran siswa melakukan perhitungan  menjumlahkan 

dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan sangatlah susah karena siswa harus 

bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ke pecahan desimal untuk menghasilkan 

nilai desimal sebagai jawaban termudah. Siswa salah untuk membedakan desimal 

pada sepersepuluh, seperseratus dan seperseribu untuk menghasilkan jawaban 

yang benar dan tepat. Siswa memerlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan 

dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena ini 

akan mudah dilupakan oleh siswa. Pepatah cina bahwa “Saya mendengar maka 

saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat maka saya mengerti” 

(Heruman,2007:2). Artinya dengan berbuat maka mengerti dan jika 

melakukannya sendiri siswa akan mengerti untuk dapat memahaminya. 

Guru harus berupaya untuk memelihara maupun mengembangkan minat 

atau kesiapan belajar anak didiknya. Heruman (2007:2) berkata bahwa guru itu 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan 

kurikulum dan pola pikir peserta didik sehingga dapat mengembangkan 

kreativitas dan kompetensi peserta didik. Pembelajaran efektif dan efisien 

pastinya memunculkan pembelajaran aktif, karena pembelajaran aktif menurut 

Warsono dan Hariyanto (2012:12) yaitu pembelajaran yang bermakna dan 

senantiasa berfikir apa yang dilakukannya selama pembelajaran. Untuk itu peran 

aktif siswa dan pemilihan strategi pembelajaran menggunakan media yang tepat 
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sangatlah perlu sebagai pencapaian dalam peningkatan interaksi belajar siswa 

sehingga muncul respon dan komunikasi. Guru perlu memperhatikan penggunaan 

media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi, sehingga akan 

membantu siswa dalam memahami materi atau konsep yang diajarkan. maka 

pengembangan media pembelajaran berbasis permainan sangat dibutuhkan karena 

terlihat bahwa siswa kelas V SDN Lowokwaru 1 Kota Malang. Terlihat 

pembelajaran yang dilakukan oleh Firman Wahyudi dengan media talking stick 

menyenangkan dan PTK dengan judul “Meningkatkan pemahaman perkalian 

pecahan melalui pendekatan PMRI dengan Media Magic Box pada siswa kelas 5B 

SDN Lowokwaru 1 Malang” dapat memahamkan siswa, akan tetapi pada 

observasi awal tanggal 27 Pebruari 2014 di kelas V-B ditemukan kegiatan 

remidial teaching pada hasil menjumlahkan dan mengurangkan berbagai pecahan 

yang diubah desimal untuk menghasilkan jawaban yang lebih mudah tidak bisa. 

Maka diperlukan media pembelajaran yang mendasari dalam mempelajari 

berbagai pecahan melalui media menjumlahkan dan mengurangkan desimal. 

Berdasarkan (1) penelitian dasar pada proses pembelajaran dan hasil PTK 

pada observasi awal. (2) ditegaskan pada observasi (need asessment) tanggal 25 

dan 27 Maret 2014 di kelas V-B dan V-A dan (3) temuan wawancara (need 

asessment) 27 Maret 2014 di kelas V-A dan 5 Juni 2014 di kelas V-B, perlunya 

pengembangan media pembelajaran berbasis permainan monopoli pada pada 

kompetensi berbagai bentuk pecahan sebagai langkah awal membelajarkan 

pecahan melalui pembelajaran desimal secara aktif dan berkelompok. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan yakni bagaimana pengembangan media pembelajaran monopoli pada 

materi menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan kelas V SD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada munculnya rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk menghasilkan produk media pembelajaran monopoli pada materi 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan kelas V SD. 

 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan berwujud media pembelajaran monopoli yaitu 

media permainan dua dimensi  yang didukung seperangkat media yang berupa 

miniatur pemain yang akan berjalan mengelilingi 34 provinsi, papan permainan 

32 x 32 cm media pembelajaran monopoli terbuat dari kertas sebagai alas pijakan, 

dan dadu sebagai pedoman jumlah melangkah yang akan dilakukan. Aturan 

permainan dibuat sesederhana mungkin dengan berkeliling 44 wilayah petakan 

yang terdiri dari 34 wilayah provinsi, 4 petak wilayah kartu yang terdiri dari 2 

petak kartu dana umum dan 2 petak kartu kesempatan, 2 petak wilayah jebakan 

bayar pajak, dan 4 wilayah khusus yang terdiri dari Start, Keluar Penjara, Bebas 

Parkir, Masuk Penjara. Dengan seperangkat pendukung berupa miniatur pemain 

berbentuk persegi bergambar alat transportasi dan berfungsi untuk melangkah 

pada petakan-petakan wilayah provinsi, uang mainan desimal berfungsi sebagai 
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alat tukar atau jual-beli wilayah provinsi, jual-beli rumah dan hotel, bayar denda. 

Dadu adalah alat yang digunakan sebagai acuan jumlah melangkah pemain. 

Media ini dimainkan oleh 4-5 siswa dengan ditambah 1 siswa menjadi 

petugas bank yang bertugas sebagai sirkulasi keuangan. Permainan diawali 

dengan pengambilan keputusan oleh siswa yang akan mulai melangkah terlebih 

dahulu dengan syarat siswa yang mendapat angka dadu terbesar, maka berhak 

memulai lebih awal digaris start. Untuk menentukan jumlah langkah yang akan 

dilakukan pemaian, maka ditentukan dengan jumlah kedua mata dadu yang keluar 

setelah dilempar. Siswa yang sudah berhasil dalam mengitari wilayah-wilayah 

satu kali dan tidak berhenti pada garis start, maka berhak mendapatkan uang 

sesuai tata aturan yang tertera. Setelah berhasil berjalan mengitari petakan-

petakan tersebut, maka pemain diberi kesempatan menentukan pilihan apakah 

pemain ingin membeli wilayah yang diparkirinya ataukah tidak. Jika pemain 

membeli wilayah tersebut, maka pemaian membayar uang sejumlah harga yang 

tertera pada wilayah tersebut yang ditujukan kepada petugas bank untuk 

mendapatkan kartu hak milik tanah. Wilayah yang berisi harga sewa tanah dengan 

penanaman konsep pecahan. 

 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media pembelajaran monopoli 

yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pemilihan dan pengembangan media, bahwa media mempunyai keunggulan 

masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru diharapkan 

menentukan pemilihan media yang sesuai kebutuhan, baik dalam kegiatan belajar 
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mengajar maupun diluar kegiatan belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar  

jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses pembelajaran yang 

akan dilakukan oleh guru di kelas. Dengan dikembangkannya media pembelajaran 

monopoli, maka diharapkan menjadi media belajar yang menyenangkan bagi anak 

untuk mempermudah pencapaian kompetensi pada kegiatan siswa dalam 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan pada Siswa Kelas V 

guna menanamkan konsep pecahan dengan tujuan pembelajaran yang tepat.  

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran pengembangan 

media pembelajaran Kelas V SD dan menjadikan solusi kebutuhan media 

pembelajaran dan mempunyai nilai manfaat sebagaimana berikut: 

a. Bagi Siswa, hasil produk yang dikembangkan dapat digunakan sebagai 

solusi sarana belajar yang baik, efektif dan kompetitif pada kompetensi 

menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. 

b. Bagi sekolah, yaitu dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan 

referensi untuk sekolah dalam hal mengembangkan media pembelajaran 

monopoli khususnya pada mata pelajaran matematika dan 

memungkinkan pada mata pelajaran lainnya. 

c. Bagi peneliti, yaitu dapat dijadikan sebuah pelatihan dalam menulis 

karya ilmiah sebagai tugas akhir dan dapat menambah wawasan dalam 

mengembangkan sebuah media pembelajaran. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada observasi di Kelas V SDN Lowokwaru 1 telah ditemukan dalam 

proses pembelajaran dengan diperoleh hasil bahwa strategi pembelajaran yang 
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digunakan melibatkan media yang tidak sesuai dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga siswa kurang terbantu dalam memahami materi yang disampaikan guru 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar kelas VB sebanyak 6 siswa dari 17 

siswa dan nampak adanya remidi pada saat UTS semester ganjil 2013-2014 pada 

saat itu yang disebabkan kurangnya keinginan siswa dalam melakukan kegiatan 

berhitung dan terdukung kurangnya interaksi belajar dengan temannya. 

Kenyataannya, mata pelajaran matematika secara umum merupakan mata 

pelajaran yang dirasa rumit dan susah oleh siswa kelas V SD, terutama pada 

materi pecahan. Perhatian guru yang ekstra, sangat dibutuhkan dalam 

membelajarkan konsep pecahan kepada peserta didik. Media merupakan suatu 

jawaban atas permasalahan tersebut, karena menurut Arsyad (2010:4) bahwa 

media pembelajaran berfungsi sebagai alat yang dapat menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran. Disisi lain di SDN Lowokwaru 1 Kota Malang nampak siswa 

lebih menyukai bermain daripada belajar diusianya saat ini. Permainan yang 

nampak saat adalah permainan monopoli. Peneliti memunculkan ide suatu 

penciptaan media pembelajaran yang menarik dengan mengembangkan permainan 

monopoli sebagai media pembelajaran untuk menanamkan proses pemerolehan 

hasil dari menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang didasari oleh 

pemahaman desimal melalui teman sekelompok dan siswa diharapkan aktif dalam 

interaksi belajar dengan temannya. 

Media pembelajaran monopoli berjenis permainan dengan tipe media dua 

dimensi  yang didukung seperangkat media yang berupa miniatur pemain, papan 

permainan, dadu, kartu hak milik tanah, kartu dana umum dan kesempatan, rumah 

dan hotel. Media pembelajaran monopoli terbuat dari kertas sebagai peta 
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perjalanan berbentuk persegi. Aturan permainan dibuat sesederhana mungkin 

dengan berkeliling 44 wilayah petakan yang terdiri dari 34 petak wilayah propinsi, 

4 petak wilayah kartu yang terdiri 2 petak kartu dana umum dan 2 petak kartu 

kesempatan, 2 wilayah jebakan bayar pajak, dan 4 wilayah khusus Start / Mulai, 

Keluar Penjara, Bebas Parkir, Masuk Penjara. 

Keterbatasan dalam pengembangan media pembelajaran monopoli pada 

materi berbagai bentuk pecahan dijelaskan sebagaimana berikut: 

a) Produk yang dikembangkan terbatas sesuai kebutuhan untuk 

tercapainya SK, KD, Indikator menjumlahkan dan mengurangkan 

pecahan desimal 

b) Pengembangan produk hanya sampai pada langkah pengembangan 

yang kedelapan yaitu revisi produk. 

c) Ujicoba lapangan produk media pembelajaran monopoli dilaksanakan 

di SDN Lowokwaru 1 Kota Malang. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menunjukkan beberapa istilah dalam 

penelitian sebagai dasar arah penelitian tersebut. Beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, tergambarkan sebagaimana berikut:  

1. Pengertian penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. (Bord & Gall dalam Sugiyono, 2012:407) 

2. Media berasal dari bahasa latin ysitu medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media 
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adalah perantara, وسايال atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. (Arsyad, 2010:3) 

3. Media Monopoli merupakan  sebuah media permainan. Permainan ini 

dimulai di petak “START” dan berjalan mengelilingi petakan-petakan 

tanah bangunan sesuai dengan angka yang muncul di mata batu dadu. 

Tanah bangunan boleh dibeli dengan catatan belum terbeli oleh lawan 

dan dengan harga yang telah ditentukan dengan menggunakan alat tukar 

uang palsu yang telah disediakan (Monopoli Candi Internasional, 

2012). 

4. Pecahan dapat diartikan sebagian dari sesuatu yang utuh. Dalam 

ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang 

diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang 

dinamakan pembilang. adapaun bagian utuh adalah bagian yang 

dianggap sebagai satuan, dinamakan penyebut. (Heruman, 2008:43). 


