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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Matematika sebagai ilmu dasar memegang peranan penting dalam 

pengembangan sains dan teknologi, karena matematika merupakan sarana berfikir 

untuk menumbuhkembangkan daya nalar, cara berpikir logis, sistematis, dan kritis 

(Hobri, 2008:151). Hal yang akan mendukung pembelajaran matematika adalah 

kemampuan guru dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Guru yang kreatif tentu akan lebih mudah menyediakan berbagai 

kegiatan belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. Matematika dirasa sulit untuk dipahami berdasarkan hasil 

observasi di dalam kelas sebagian besar siswa, maka dari itu guru harus bisa 

menarik minat belajar siswa supaya siswa dapat belajar dengan mudah terutama 

pada pembelajaran matematika dalam materi penjumlahan dan pengurangan.  

Pembelajaran matematika di sekolah dari jenjang pendidikan dasar 

memerlukan standar pembelajaran yang berfungsi untuk menghasilkan siswa yang 

memiliki kemampuan berfikir, kemampuan penalaran matematis, memiliki 

pengetahuan serta keterampilan dasar yang bermanfaat (Putri, 2011:1). Untuk itu, 

bahwa pembelajaran matematika harus mampu mengaktifkan siswa selama proses 

pembelajaran dan mengurangi kecenderungan guru untuk mendominasi proses 

pembelajaran tersebut, sehingga ada perubahan dalam hal pembelajaran 

matematika yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sudah sewajarnya diubah 

menjadi berpusat pada siswa. Pada pembelajaran matematika terutama materi 
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penjumlahan dan pengurangan harus dapat diajarkan kepada siswa dengan menarik 

minat belajar siswa supaya lebih mudah memahami materi tersebut. 

 Pada pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan 

merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting yang dipelajari di sekolah dasar 

maupun di jenjang pendidikan selanjutnya. Penjumlahan dan pengurangan salah 

satu materi pokok dalam mata pelajaran matematika karena penjumlahan dan 

pengurangan merupakan dasar untuk mempelajari materi lain seperti perkalian dan 

pembagian. Pembelajaran matematika di sekolah dasar juga terdiri dari materi 

bangun datar, bangun ruang, bilangan cacah ataupun materi lain di sekolah dasar 

diantaranya terdapat penjumlahan dan pengurangan yang dimana memerlukan 

media untuk proses pembelajaran. Diharapkan materi penjumlahan dan 

pengurangan diterapkan menggunakan media pembelajaran supaya pembelajaran 

dapat dilakukan dengan baik dan siswa lebih memahami materi yang ada. Oleh 

karena itu, kelas 1 sekolah dasar dalam melakukan pembelajaran matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan sangat di perlukan media pembelajaran untuk 

melakukan proses belajar supaya  pembelajaran untuk siswa kelas 1 dapat dilakukan 

dengan baik dan siswa dapat memahami dalam materi tersebut. 

penelitian Prihastuti (2009) tentang “pengaruh media terhadap peningkatan 

kecakapan berhitung siswa sekolah dasar” dari suatu masalah yang sama juga 

ditemui kesulitan dalam pembelajaran matematika yaitu pada siswa kelas 1 juga 

mengalami kesulitan dalam berhitung. Dalam penelitian tersebut, Menurut 

pemaparan dari kepala sekolah dan guru kelas 1, penyebab kelemahan dan kesulitan 

belajar yang terjadi pada siswa dikarenakan sebagian besar dari mereka mempunyai 

daya ingat yang rendah masalah lainnya juga dengan metode yang diajarkan oleh 
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guru salah satunya yaitu metode ceramah yang mengakibatkan kurangnya minat 

belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Girimoyo 02 

juga terdapat kesulitan yang dimana kurangnya minat belajar siswa yang salah 

satunya juga kurangnya pendukung media untuk mengajar. Oleh karena itu 

pentingnya media pembelajaran untuk siswa kelas 1 pada pembelajaran matematika 

materi penjumlahan dan pengurangan. 

Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar (Sumanto, 2011). Media dapat pula 

didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan siswa (Sutikno, 2013). 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Media sangatlah 

penting untuk pembelajaran matematika terutama pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pada siswa kelas 1 supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik, dengan adanya media dalam proses pembelajaran dapat menarik minat belajar 

siswa.  

Hasil observasi dan hasil wawancara dengan guru kelas 1 di SDN Girimoyo 

02 pada tanggal 9 Desember 2017, Permasalahan kondisi lapangan pada kelas 1 

salah satunya dikarenakan kurangnya media pembelajaran mengakibatkan banyak 

anak yang belum memahami dengan baik tentang bagaimana cara melakukan 

penjumlahan dan pengurangan pada pembelajaran matematika disini dapat dilihat 

atas perilaku siswa saat mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru. Padahal 

untuk siswa kelas 1 harusnya sudah bisa memahami tentang penjumlahan dan 

pengurangan agar nanti pada jenjang selanjutnya tidak kebingungan dan bisa lebih 
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memahami. Namun, Tanpa adanya media pembelajaran sangatlah sulit untuk 

mengajar siswa terutama pada siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 yang dimana anak-

anak pada kelas 1 SDN Girimoyo 02 sangat membutuhkan media pada 

pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan, supaya anak 

tertarik dalam belajar guru juga harus bisa lebih kreatif untuk memberikan motivasi 

dalam belajar. Siswa kelas 1 kebanyakan lebih suka bermain daripada harus belajar 

maka dari itu sebagai guru harus bisa memikirkan bagaimana anak dapat belajar 

sekaligus bermain.  

Hal tersebut dapat di terapkan teori Dienes yang terdapat tahap-tahap belajar 

dan bermain yang salah satunya terdapat permainan yang menggunakan aturan 

dalam pembelajaran. Tahap ini sangatlah cocok untuk di lakukan pada 

pembelajaran matematika dalam berhitung dengan menggunakan media 

counterboard. Terwujudnya media counterboard ini anak akan lebih tertarik untuk 

belajar. Oleh karena itu dengan adanya media counterboard siswa dapat melakukan 

belajar sambil bermain menggunakan media tersebut, supaya pembelajaran tidak 

membosankan dan siswa juga lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran 

yang diberikan. Siswa akan lebih mudah memahami materi dan memahami 

pembelajaran yang di sampaikan oleh guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan media 

counterboard. Media counterboard dapat di berikan untuk belajar dan mengajarkan 

siswa kelas 1 bagaimana cara menghitung tentang penjumlahan dan pengurangan 

yang diajarkan. Menggunakan media counterboard ini siswa diharapkan lebih 

memahami pembelajaran yang diajarkan terutama pada pembelajaran matematika 

materi penjumlahan dan pengurangan. Media counterboard ini sangat cocok 
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digunakan pada siswa kelas 1 karena media counterboard ini dapat membantu 

siswa belajar tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu media 

counterboard juga bisa digunakan untuk melatih keterampilan berhitung siswa 

adanya media counterboard ini siswa dapat lebih tertarik untuk melakukan proses 

pembelajaran terutama pada pembelajaran matematika. Media counterboard 

diharapkan dapat menarik minat belajar siswa terutama pada siswa kelas 1, dengan 

begitu siswa dapat belajar dengan baik. 

 Berdasarkan paparan diatas terkait materi penjumlahan dan pengurangan 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “pengembangan Media pembelajaran 

counterboard yang mendukung pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan kelas 1 sekolah dasar”. supaya guru terutama pada siswa kelas 1 dapat 

mengajarkan kepada siswa didiknya dengan baik dan siswa juga dapat lebih 

memahaminya. 

B.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini pada dasarnya 

tidak lepas dari ruang lingkup permasalahan di atas, yaitu : 

1. Bagaimana proses pengembangan Media pembelajaran counterboard yang 

mendukung pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan kelas 1 sekolah dasar? 

2. Bagaimana tingkat kevalidan dan keteterapan Media pembelajaran 

counterboard yang mendukung pembelajaran matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan kelas 1 sekolah dasar?  
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara untuk melakukan proses 

pembuatan media counterboard. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kevalidan dan keterterapan Media 

pembelajaran counterboard. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk media pembelajaran 

counterboard bertujuan untuk membantu belajar siswa terutama pada kelas 1 

sekolah dasar dalam berhitung dengan materi penjumlahan dan pengurangan.  

1. Konten  

Pengembangan media counterboard ini diterapkan di sekolah dasar 

kelas 1 SDN Girimoyo 02. Pada mata pelajaran matematika dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sebagai berikut: 

Standar Kompetensi 

1. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20  

Kompetensi Dasar  

1.3 melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20.  

Indikator  

1.3.1 Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan 

pengurangan.  
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1.3.2 Menyelesaikan masalah terkait penjumlahan dan pengurangan. 

Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan menggunakan media counterboard siswa mampu menghitung 

penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. 

2. Dengan mengamati media counterboard, siswa dapat menghitung 

dengan baik dan tepat.  

Materi  

Matematika penjumlahan dan pengurangan. 

     2. Konstruk 

a. Media counterboard berbentuk papan yang terdapat dua puluh jumlah 

jiplakan jari tangan yang terbuat dari kain flanel, nantinya dapat dibuat 

untuk melakukan belajar tentang penjumlahan maupun pengurangan 

dengan menggunakan jari-jari tersebut. 

b.  Media counterboard terdapat angka-angka untuk melakukan 

pembelajaran matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan.  

c.  Media disediakan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan 

yang nantinya terdapat di kantong papan counterboard 

d.  Jika dalam papan tersebut di tunjuk pengurangan maka siswa harus bisa 

menjawab dengan menggunakan jari yang terbuat dari kain flanel 

tersebut, siswa menunjukkan cara bagaimana hasil dari pengurangan 

tersebut. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

 Penelitian dan pengembangan media ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

media pembelajaran pada pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 
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pengurangan untuk kelas 1 sekolah dasar dan memberikan kemudahan anak dalam 

belajar berhitung dengan menggunakan media tersebut. Dikarenakan, dalam 

pembelajaran berhitung sangatlah penting bagi siswa untuk melatih keterampilan 

anak dalam berhitung dengan menggunakan media tersebut diharapkan siswa dapat 

lebih memahami pembelajaran. Dengan siswa memahami keterampilan berhitung 

anak akan dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Maka dari itu penelitian ini 

mengembangkan sebuah media tentang media counterboard yang mendukung 

pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

a. Asumsi Penelitian Pengembangan 

 Beberapa asumsi dalam pengembangan media pembelajaran counterboard 

materi penjumlahan dan pengurangan antara lain : 

1. Siswa dapat menggunakan media counterboard dalam pembelajaran 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan. 

2. Siswa telah memahami pembelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan. 

3. Siswa dapat berhitung penjumlahan dan pengurangan meskipun masih 

belum lancar. 

b. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

 Pada penelitian pengembangan media pembelajaran counterboard ini, 

memfokuskan batasan penelitian pada: 

1. Subjek uji coba produk penelitian pengembangan media counterboard yaitu 

siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 Karangploso Malang. 
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2. Media dapat diterapkan pada siswa kelas 1 pembelajaran matematika 

pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan 1-20 

3. Media hanya dapat digunakan untuk materi penjumlahan dan pengurangan 

G. Definisi Operasional 

1.  Media counterboard merupakan media yang terbuat dari papan yang dilapisi 

oleh kain flanel yang dimana nanti akan dihias dengan jiplakan tangan yang terbuat 

dari kain flanel juga yang dimana nanti tangan tersebut bisa dilipat sesuai hitungan 

yang dibutuhkan dan jumlah cetakan jiplakan tangan tersebut berjumlah sepuluh 

jari tangan.  

2. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang 

melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu 

lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar 

program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien 

3.   Penjumlahan adalah menggabungkan jumlah dua atau lebih angka sehingga 

menjadi angka yang baru. 

4.   Pengurangan adalah mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. 

 

 




