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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 

telah disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh sebab itu setiap  Warga Negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama 

dan gender. Pendidikan memiliki peranan penting bagi  kehidupan manusia dan 

memiliki pengaruh dinamis dalam menyiapkan kehidupan manusia di masa 

depan.  

Secara umum pendidikan merupakan suatu proses  untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para peserta 

didiknya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi mempersiapkan peserta 

didiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. 

Dalam pendidikan proses pembelajaran memiliki peranan penting yaitu 

untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, serta penerapan konsep diri. 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik dapat berubah kearah 

yang lebih baik. Keberhasilan proses pembelajaran tercermin dalam 

peningkatan hasil belajar. Untuk mencapai hasil belajar, dibutuhkan peran aktif 

seluruh komponen pendidikan terutama peserta didik yang berperan sebagai 

input sekaligus sebagai output, serta guru sebagai fasilitator. 
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Peran guru sangat penting diantaranya sebagai motivator dan juga 

sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam belajar. Hal seperti itu akan 

memudahkan bagi guru untuk menumbuhkan minat belajar siswa untuk bisa 

mencapai hasil belajar yang lebih baik. Adanya minat tersebut siswa akan 

mengerti arah mereka dalam belajar, hal ini akan menentukan keberhasilan 

siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri masing-masing 

siswa.  

Dalam proses belajar mengajar pendidik harus mampu menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, karena untuk mendukung keberhasilan proses 

belajar.   Sumber belajar  yang digunakan tidak hanya berupa buku bacaan, 

latihan soal, dan sumber belajar lainya, namun kita juga bisa memanfaatkan 

media untuk membantu pencapaian tujuan secara maksimal. Misalnya dalam 

pelajaran Matematika. 

Matematika merupakan pelajaran yang sudah sering dijumpai oleh 

siswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Menengah Atas, 

namun tidak sedikit siswa yang masih berpendapat bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan menakutkan. Kesulitan matematika salah satunya 

disebabkan karena pembelajaran matematika yang kurang bermakna, siswa 

masih belum aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pemahaman 

siswa tentang konsep yang sangat lemah. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal 

abstrak secara terstruktur dan hierarki, serta penuh dengan bahasa simbol. Ini 

berarti belajar matematika sebenarnya mempelajari konsep-konsep teratur dan 

terstruktur sehingga dapat dipelajari. Oleh karena itu, matematika mampu 

mengembangkan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, logis, matematis, 
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dan sistematis, serta penuh kecermatan, sehingga matematika memiliki 

berbagai model – model yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Matematika adalah studi tentang pola dan hubungan, cara berfikir dengan 

strategi organisasi, analisis dan sintesis, seni, bahasa dan alat untuk 

memecahkan masalah-masalah abstrak dan praktis menurut Reys (dalam 

Runtukahu 2014:28). Sifat matematika 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 sangat berguna bagi siswa dalam proses pembelajaran, karena 

media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran 

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang ingin 

dicapai (Sudjana, 2013:2). Teori belajar Bruner, melalui model belajar 

penemuan (Discovery learning) adalah model pengajaran yang dikembangkan 

berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan 

konstruktivisme. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka 

menemukan konsep dan prinsip untuk diri mereka sendiri. 

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

Piaget termasuk pada tahap operasional kongkret. Karena kekarakteristikan 

siswa Sekolah Dasar masih berada pada tahap operasional kongkret, sehingga 

media yang digunakan harus berupa benda-benda kongkret yang dapat dilihat 
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dan dimanfaatkan oleh siswa. Penggunaan benda – benda kongkret sebagai 

media pembelajaran akan mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep – 

konsep matematika. 

Hasil observasi/pengamatan dan wawancara di SDN Pendem 02 Batu 

menunjukkan bahwa pada materi perkalian bilangan, guru hanya menjelaskan 

materi dari gambar yang ada dibuku paket siswa sehingga siswa terlihat kurang 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang 

antusias untuk belajar matematika karena kurang menariknya proses belajar 

yang dilakukan guru. Kondisi tersebut menyebabkan pelajaran matematika 

menjadi kurang disenangi oleh sebagian siswa.  

Jika dikaji lebih lanjut, proses kegiatan pendidikan tidak harus berpusat 

pada guru, tetapi anak harus lebih aktif. Keaktifan anak disini diartikan 

keaktifan yang timbul bukan atas dasar paksaan, oleh karena itu materi yang 

dipelajari harus dikemas secara menarik untuk memotivasi minat belajar siswa 

dan menantang sehingga mereka terlibat dalam proses pembelajaran. 

Berbagai upaya untuk menumbuhkan minat terhadap mata pelajaran 

Matematika dari pemaparan tersebut, salah satunya dengan menggunakan 

media pembelajaran, oleh karena itu perlu dikembangkan media kongkret, serta 

benda – benda yang dapat menarik perhatian siswa. Media tersebut berupa 

Multiple Magnetic Board (MMB) yang di desain untuk mempelajari materi 

tentang perkalian bilangan dengan konsep penjumlahan berulang. Media ini 

mengajak siswa untuk belajar matematika materi perkalian bilangan. Oleh 

karena itu, desain pembelajaran ini dikemas dengan baik agar siswa bisa 

memahami perkalian bilangan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitaian ini adalah bagaimana pengembangan media 

Multiple Magnetic Board (MMB) untuk materi perkalian bilangan pada 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 produk media Multiple Magnetic Board 

(MMB) untuk materi Perkalian Bilangan Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media Multiple Magnetic Board (MMB) yang 

menarik, maka perancang media Multiple Magnetic Board (MMB)  memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

1. Papan  

Bagian papan adalah bagian media yang telah disesuaikan dengan 

kegunaan media, baik bahan maupun ukurannya. Papan ini terbuat dari 

triplek yang telah diberi dengan seng yang didesain aman untuk siswa 

terutama dibagian tepi dan dicat warna putih. ukuran papan ini yaitu 60 cm 

dan 50 cm baik triplek maupun seng. 
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2. Pion Magnet 

Bagian media berikutnya adalah pion magnet. Begian ini berguna untuk 

mempelajari konsep perkalian dengan menggunakan suatu objek baik 

berupa tanda, angka, dan gambar yang terbuat dari kertas karton tebal yang 

bagian sisi diberikan stiker sesuai kebutuhan dan sisi lain diberikan 

magnet.  

a. Tanda. 

Proses perhitungan perkalian pada media MMB  memerlukan tanda 

operasi bilangan untuk memudahkan dalam pemahaman siswa, 

misalnya tanda perkalian, penjumlahan, sama dengan, dan tanda 

tanya. Pada media ini, tanda  kali (x) dan tambah (+) didesain 

berbentuk lingkaran agar mudah menggunakannya baik perkalian dan 

penjumlahan. Maksudnya, pion magnet berupa tanda (x) dan (+) 

dibentuk sama yaitu lingkaran dengan diameter 3 cm. Begitu juga 

dengan tanda sama dengan dan tanda tanya. 

b. Angka  

Angka pada media MMB berguna untuk membantu siswa memahami 

perkalian dengan lambang bilangan mulai dari angka 1 sampai 9 dan 

angka nol (0). Angka ini berukuran 2 cm dan 3 cm yang masing-

masing angka berjumlah 12 buah. 

c. Gambar  

Pion magnet berupa gambar ada dua macam yaitu bangun datar dan 

objek benda.  Pion ini membantu siswa memahami perkalian dengan 

menggunakan suatu objek. Pion berupa bangun datar berbentuk 

persegi (sisi 2 cm), segitiga (t= 2 cm dan a= 2 cm), dan lingkaran (d=2 
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cm). Selain itu gambar berupa benda seperti hewan, makanan, atau 

alat tulis dibuat dengan ukuran maksimal 3 cm dan 3 cm sesuai 

dengan jenis gambar yang masing-masing gambar sebanyak 50. 

 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media Multiple Magnetic Board (MMB) 

pada mata pelajaran matematika kelas II Sekolah Dasar dapat dilihat secara 

teoretis maupun praktis khususnya di bidang pendidikan untuk : 

1.5.1 Secara Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan teoretis ilmu pengetahuan bagi para pembaca dalam 

kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran Multiple Magnetic 

Board (MMB) pada mata pelajaran matematika kelas II Sekolah Dasar. 

1.5.2 Secara Praktis 

a. Bagi Guru  

Pengembangan media Multiple Magnetic Board (MMB) yang 

dihasilkan dapat digunakan guru sebagai sarana utama maupun 

pendamping dalam menyampaikan mata pelajaran. Penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan pengetahuan 

guru. 

b. Bagi Siswa 

Pengembangan media Multiple Magnetic Board (MMB) ini 

dilakukan pengembangan sebagai sumber belajar sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 
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1.6 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan dalam implementasinya 

yaitu diantaranya : 

1. Pengembangan media Multiple Magnetic Board (MMB) ini dirancang 

untuk mata pelajaran matematika materi perkalian bilangan pada kelas 

II Sekolah Dasar. 

2. Media Multiple Magnetic Board (MMB) berfungsi sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran perkalian bilangan kelas II Sekolah Dasar. 

 

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.  

b. Matematika 

Matematika adalah pengetahuan tersruktur, dimana sifat dan teori 

dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau 

tidak didefinisikan dan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya.  
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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.  

  


