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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika adalah proses komunikasi antara guru dan 

siswa dengan siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir agar siswa 

memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan matematis. Sedangkan 

menurut Soviawati (2011: 84) pembelajaran matematika adalah usaha sadar 

guru untuk membentuk watak, peradaban, dan mutu kehidupan peserta didik 

serta membantu siswa dalam belajar matematika agar agar tercipta komunikasi 

yang baik sehingga matematika lebih mudah dipelajari dan menarik. Mata 

pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan sejak tingkat 

sekolah dasar. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

mampu berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta serta 

kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006). 

Pembelajaran matematika menyangkut masalah penyusunan rencana 

pembelajaran, penyajian materi, maupun evaluasi hasil belajar. Mata pelajaran 

matematika dalam pelaksanaanya di sekolah dasar juga mempunyai tujuan 

tertentu, yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari (Heruman, 2014:2). Menurut Heruman (2014:3) 

konsep-konsep pembelajaran matematika yang harus diberikan dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu: (1) Penanaman Konsep Dasar, yaitu konsep baru 

matematika dan siswa murid belum pernah mempelajarinya, (2) Pemahaman 

Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan agar siswa lebih memahami konsep, (3) 
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Pembinaan Keterampilan, agar siswa terampil menggunakan berbagai konsep 

matematika. 

Pembelajaran matematika sekolah dasar dimulai dari kelas I sampai 

dengan kelas kls  VI mengacu pada standar Kurikulum 2013 dan Kompetensi 

Dasar mata pelajaran Matematika. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

terintegrasi, maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat 

mengintegrasikan skill, themes, concept, and topics baik dalam bentuk within 

single disciplines, across several diciplines and within across leaners 

(Poerwati, 2013:28). Akan tetapi, pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pembelajaran tematik 

terpadu, kecuali untuk pembelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran berdiri sendiri mulai 

dari kelas IV (Permendikbud No. 24 Tahun 2016).  

Ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah dasar diatur sesuai 

dengan Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang standar isi yang meliputi 

aspek bilangan asli dan pecahan sederhana, geometri dan pengukuran 

sederhana, dan statistika sederhana. Kompetensi pengaturan siswa kelas 4 

sekolah dasar terdiri dari pecahan, (biasa, campuran, desimal, dan persen), 

taksiran, faktor kelipatan suatu bilangan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persektuan dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK), pembulatan 

hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat, sifat-sifat segi banyak, 

keliling dan luas bangun datar, hubungan antar garis (sejajar, berpotongan, 

berhimpit), penyajian data dalam  bentuk diagram batang, dan menentukan 
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sudut pada bangun datar dalam satuan baku (Permendikbud No. 24 Tahun 

2016). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Senin, 13 

November 2017 di SDN Jatimulyo 1 Malang bahwa guru belum pernah 

menggunakan media pembelajaran pada materi KPK dan FPB. Siswa kelas 4 

dalam pembelajaran matematika merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan 

membosankan karena tidak adanya alat bantu yang digunakan guru untuk 

penyampaian materi. Kegiatan belajar mengajar yang guru lakukan kurang 

adanya dukungan media yang tersedia dan memadahi. Guru juga cenderung 

lebih aktif daripada siswa. Kejenuhan dalam kegiatan belajar mengajar yang 

diakibatkan kurang menariknya proses belajar mengajar, menjadi penyebab 

tidak optimalnya proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas yang 

dilakukan pada hari Senin, 13 November 2017 bahwa siswa belum menerima 

materi yang terkait dengan KPK dan FPB dikarenakan kurangnya waktu yang 

dimiliki oleh guru dan banyaknya materi yang harus  disampaikan kepada 

siswa. Disamping itu banyaknya siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran 

matematika membuat guru harus menjelaskan materi secara berulang-ulang. 

Sebagian siswa merasa kesulitan untuk mempelajari materi KPK dan FPB 

karena siswa beranggapan  bahwa materi tersebut rumit dan  membosankan 

yang isinya hanya angka-angka, bilangan prima, faktor prima dan faktorisasi 

prima, dan rumus. Berdasarkan sifat matematika dan kondisi siswa sekolah 

dasar tersebut, perlu  adanya jembatan yang  menghubungkan antara 

matematika dan siswa. Artinya, di dalam pembelajarannya membutuhkan 
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media yang tepat dalam mempelajari materi KPK dan FPB untuk membantu 

siswa dalam memahami sebuah rumus dengan cara  yang menarik. Guru kelas 

4 SDN Jatimulyo 1 Malang juga beranggapan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran masih sangat terbatas. 

Wawancara yang di lakukan peneliti kepada siswa kelas 4 SDN 

Jatimulyo 1 malang  mendapatkan hasil bahwa guru  belum menggunakan 

media pada materi KPK dan FPB. Siswa lebih senang ketika pembelajaran 

menggunakan media, dan pembelajaran yang banyak melibatkan siswa tidak 

membuat siswa ramai dan  mengantuk ketika  pembelajaran berlangsung. 

Ketika pembelajaran matematika guru hanya menjelaskan materi dan beberapa 

siswa ada yang bermain sendiri, mengobrol dengan temannya  tanpa ditegur 

oleh guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara analisis kebutuhan sekolah 

dengan kondisi ideal. Maka perlu adanya proses pengembangan, yaitu 

pengembangan media yang bertujuan untuk memotivasi dan membangun 

semangat belajar siswa dalam pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran bertujuan agar siswa lebih mudah 

memahami materi dan tidak merasa bosan. Media pembelajaran sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, dikarenakan salah satu kelebihan 

dari media yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang sedang berlangsung antara guru dan peserta didik 

(Fathurrohman, 2010:65). Suatu media hendaknya dapat dilihat, didengar dan 

di baca. Sehingga, suatu  pesan yang ingin di sampaikan dapat merangsang 
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suatu pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar 

menagajar bisa terjadi dengan baik.  

Berdasarkan fungsi  media tersebut, menurut  Sudjana  dan Rivai 

(2010:3) terdpat beberapa macam media pembelajaran yang bisa digunakan 

oleh guru, antara lain: (1) Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut dengan media 

dua dimensiyakni yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. (2) Media tiga 

dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model), model 

penampang, model susun, mock up, dan lain-lain. (3) Media proyeksi seperti 

slide, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. (4) Media lingkungan yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. Pemaparan dari dari macam macam 

media, Wall Chart termasuk dalam media 2D yang berupa bagan atau grafis. 

Seperti yang tertera pada namanya Wall, yang memiliki arti dinding.  

Alasan menggunakan media Wall Chart agar media tersebut membantu 

menyajikan suatu petunjuk berupa gambar dan rumus matematika. Menurut 

Saandie (2007:5.5) setiap media ataupun bahan ajar memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, begitupun pada Wall Chart ada beberapa 

karakteristik yang terdapat pada Wall Chart. Kelebihan  dari media ini yaitu 

mudah dalam penyimpanan dan bisa digunakan lagi setiap saat ketika 

dibutuhkna, sedangkan kekurangan dari media ini adalah mudah rusak bila 

terkena air. 

Penyampaian materi KPK dan FPB menggunakan media pembelajaran 

Wall Chart bertujuan agar siswa lebih mudan memahami materi dan tidak 

mudah bosan. Media pembelajaran Wall Chart sangat dibutuhkan dalam 
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kegiatan belajar mengajar, dikarenakan salah satu kelebihan dari media Wall 

Chart  yaitu mempersingkat  waktu yang di miliki oleh guru dalam 

pembelajaran yang berlangsung. Guru tidak perlu banyak menulis cara 

pengerjaan di papan tulis, kemudian dihapus dan menuliskan cara yang lain, 

dengan media Wall Chart guru cukup menggantung atau menempelkan pada 

dinding di kelas yang kemudian ketika menyimpan juga tidak memerlukan 

ruang yang banyak, dan bisa digunakan kembali jika diperlukan. Menurut 

Fajarwati (2012:44) media mmerupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan 

yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat disampaikan dengan lebih 

baik dan lebih sempurna (Jupriyanto, 2011:41). Sedangkan menurut Fajarwati 

(2012:44) media merupakan sesuatu yangb bersifat menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. 

Media pembelajaran Wall Chart yang berbasis Open-Ended dapat 

dijadikan upaya baru dalam pembelajaran untuk menarik minat siswa serta 

dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan tujuan pembelajaran. Guru SDN 

Jatimulyo 1 Malang khususnya kelas 4 selalu bergilir penggantian hiasan 

dinding sesuai dengan penyampaian sub bab materi. Penggunaan media 

pembelajaran Wall Chart yang dapat digantungkan pada dinding kelas bisa 

membantu siswa dalam memahami materi setiap saat yang juga terdapat 

beberapa contoh soal yang berbasis Open-Ended. Pembelajaran matematika 
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memerlukan pemikiran yang kkreatif, sistematis, dan kritis dalam 

menyelesaikan soal. Seperti halnya peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran Wall Chart yang bebasis Open-Ended yang tujuannya untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif denngan memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk belajar, menyelidiki, mengamati, dan mencari pemecahan 

masalah secara mandiri. Soal dengan penyelesaian Open-Ended adalah contoh 

soal yang menyajikan permasalahan terbuka, dimana permasalahan tersebut 

mempunyai berbagai alternatif dalam penyelesaian dan mempunyai banyak 

jawaban. 

Bagan atau Chart adalah kombinasi antarta media grafis, gambar dan 

foto yang di rancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur 

mengenai fakta pokok atau gagasan (Sudjana dan Rivai, 2011: 34). Sebagai 

media visual, bagan merupakan media yang membantu menyajikan pesan 

pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat 

disederhanakan sehingga siswa mudah untuk memahami materi. Menurut 

(Heruman, 2013: 2) Menyampaikan pembelajaran matematika guru harus 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua 

siswa menyenangi mata pelajaran matematika. Menurut penelitiannya 

(Purwidiana, 2013) menjelaskan bahwa salah satu alternatif pembelajaran 

matematika yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah pembelajaran 

berbasis Open-Ended. Tiada lain tujuannya adalah agar kemampuan berfikir 

siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat bersamaan kegiatan-

kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses pembelajaran.  
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Penelitian serupa telah dilakukan mengenai pengembangan media 

pembelajaran oleh Siti Sarifah (2014) tentang keefektifan penggunaan media 

bagan dinding (Wall Chart) dalam meningkatkan kemampuan menulis 

karangan argumentasi siswa kelas X SMA Widya Kutoarjo dengan hasil 

penelitian peningkatan kemampuan menulis siswa sebelum penggunaan media 

Wall Chart nilai rata-rata sebesar 55,79 kemudian setelah menggunakan media 

Wall Chart menjadi 75,00. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, 

penggunaan media Wall Chart telah layak digunakan untuk peningkatan mutu 

pembelajaran dan semangat siswa di sekolah. 

Pembelajaran menggunakan media berbasis visual diharapkan dapat 

memberikan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dan siswa dapat 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian pengembangan 

media pembelajaran dengan judul pengembangan media pembelajaran wall 

chart pada mata pelajaran matematika berbasis open-ended materi KPK dan 

FPB kelas 4 sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, makaa dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran wall chart  pada mata 

pelajaran Matematika berbasis Open-Ended materi KPK dan FPB kelas 4  

Ssekolah Dasar yang efektif? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 
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1. Penulis ingin mengembangkan media pembelajaran Wall Chart pada mata 

pelajaran matematika yang berbeasis Open-Ended  materi KPK dan FPB 

kelas 4  SD yang efektif 

D. Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan dalam penelitian & pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaran Matematika yang dikembangkan merupakan media 

pembelajaran Wall Chart berbasis gambar  untuk kelas IV materi KPK dan 

FPB 

2. Produk pengembangan Wall Chart berbasis gambar dengan contoh soal 

Open-Ended materi KPK dan FPB kelas IV SD untuk membantu proses 

pembelajaran menggunakan kertas art pepper (AP) dan banner, adapun 

komponen dari produk pengembangan Wall Chart berbasis gambar dengan 

soal Open-Ended adalah sebagai berikut: 

a. Isi Materi 

Isi materi yang terdapat pada media pembelajaran Wall Chart berupa 

materi Matematika kelas 4 SD yaitu Kompetensi Dasar 3.6 

Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. Isi materi ini dikembangkan dengan bahasan dan kalimat yang 

lebih dipahami siswa sehingga membantu dalam pembelajaran 
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b. Tampilan  

Media pembelajaran  Wall Chart memiliki konsep yang  meliputi 

terdapatnya materi yang berkaitan dengan KPK dan FPB, cara 

penyelesaian soal, serta contoh soal KPK dan FPB berbasis Open-

Ended didesain dengan ukuran kertas A3 danbanner ukuran 150cm x 

110 cm. Jenis huruf  yang di ggunakan Comic Sans MS, dan Times 

New Roman dengan tampilan yang berisi judul media, materi, cara 

pengerjaan dan contoh soal berbasis Open-Ended, serta profil penulis. 

c. Konsep 

Konsep yang terdapat dari media pembelajaran Wall Chart yaitu 

terdapatnya materi, cara pengerjaan yang tiddak hanya dengan satu 

cara, dan contoh soal. Selain terdapatnya contoh soal yang berbasis 

Open-Ended juga terdapat evaluasi berupa soal yang berbasis Open-

Ended. 

3. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran 

berbasis visual seperti gambar yang dapat memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran, selain itu media pembelajaran Wall Chart 

sangat fleksibel karena selain memudahkan peserta didik memahami materi 

juga juga mnedia ini memudah kan pengguna unttuk penyimpanan dan 

mudah dibawa kemana-mana. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Penerapan Wall Chart berbasis Open-Ended pada mata pelajaran 

matematika materi KPK dan FPB kelas IV SD dikatakan penting karena dapat 

memberikan manfaat untuk berbagai pihak, seperti: 
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1. Bagi Siswa 

Adanya Wall Chart berbasis Open-Ended diharapkan siswa dapat 

menggunakan dengan baik, belajar lebih aktif dengan menggunakan Wall 

Chart tersebut, sehingga pembelajarn lebih inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Adanya Wall Chart berbasis Open-Ended ini diharapkan, dapat membantu 

guru dalam penyampaian materi yang akan disampaikan kepada siswa, dan 

memberikan pengetahuan yang lebih kepada guru untuk mengembangkan 

media. 

3. Bagi Sekolah 

Adanya produk ini, pihak sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan 

melalui penggunaan media yang dapat membantu guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, dengan menggunakan 

media pembelajaran disekolah akan lebih berkualitas. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti akan mengembangkan 

bahan ajar yang berupa Wall Chart dengan contoh soal Open-Ended yang 

mengacu pada beberapa asumsi, yaitu: 

1. Melalui pengembangan media Wall Chart, siswa mampu belajar secara 

mandiri dan tidak bergantung pada penjelasan materi dari guru, siswa di 

harapkan belajar berfikir kreatif, aktif, dan dan agar terciptanya suasana 

belajar yang menyenangkan serta kemampuan belajar siswa relatif sama. 

2. Kemampuan siswa dalam menerima materi dari guru relatif sama. 
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Peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji, batasan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Media yang berupa Wall Chart berbasis Open-Ended ini hanya difokuskan 

mata pelajaran Matematika materi KPK dan FPB 

2. Subjek penelitian ini dibatasi hanya untuk kelas IV SDN Jatimulyo 1 

Malang 

3. Pengembangan Wall Chart ini melakukan penelitian pengembangan. 

Penelitian dikembangkan berpacu dengan menggunakan model ADDIE. 

G. Definisi Operasional 

Istilah yang perlu dijelaskan dalam pengembangan media pembelajaran 

matematika materi KPK dan FPB berbasis Open-Ended ini adalah 

sebagaiberikut: 

1. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang ditujukan untuk 

menghasilkan produk yang belum ada, atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan berupa media visual yang 

didalamnya terdapat materi, cara, dan soal yang berbasis Open-Ended. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru untuk 

menyampaikan dan menyalurkan pesan atau isi materi dari sumber, 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana siswa dapat 

menerima materi dengan baik sehingga tercipta pembelajaran yang efektif 

dan efisien. 
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3. perencanaan media. Media yang akan ditampilkan dalam proses belajar

mengajar akan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan

lapang.

4. Wall Chart adalah mmedia pembelajaran visual yang biasanya berupa

gambar bagan, denah atau skema yang berbentuk seperti poster biasanya

digantungkan pada dinding diruang kelas.

5. Open-Ended adalah suatu pendekatan pada pembelajaran yang memiliki

cara penyelesaian atau jawaban yang benar tidak hanya satu cara atau satu

jawaban.


