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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika adalah studi tentang pola dan hubungan, cara berfikir 

dengan straategi organisasi, analisis dan sintesis, seni, bahasa dan alat 

untuk memecahkan masalah-masalah abstrak dan praktis (Runtukahu, 

2014:28). Pebelajaran matematika merupakan suatu proses belajar 

mengajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak bisa 

dipisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Kedua aspek ini menjadi suatu 

kegiatan interaksi antara guru guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

siswa dengan lingkungan disaat pembelajaran matematika sedang 

berlangsung. Susanto (2014:186) berpendapat bahwa pembelajaran 

matemmatika adaalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Susanto 

2013: 185). Sedangkan menurut Soviawati (2011:84) pembelajaran 

matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, 

dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik serta membantu siswa 

dalam belajar matematika agar tercipta komunikasi matematika yang baik 

sehingga matematika lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemmbelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dengan 

siswa yang melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengelola logika 

melalui serangkaian peristiwa yang sengaja diciptakan oleh guru dengan 
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berbagai mmetode agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara 

efektif dan efisien.  

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 sederhama, geometri dan 

pengukuran sederhana, dan statistika sederhana. Kompetensi pengetahuan 

siswa kelas 4 sekolah dasar terdiri dari pecahan-pecahan senilai dengan 

gambar konkret, pecahan (biasa, campuran, desimal dan persen), taksiran, 

faktor krlipatan suatu bilangan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK), 

pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat, sifat-

sifat segi banyak, keliling dan luas bangun datar hubungan antar garis 

(sejajar, berpotongan, berhimpit), penyajian data dalam bentuk diagram 

batang, dan menentukan sudut pada bangun datar  dalam satuan baku 

(Permendikbud No. 24 Tahun 2016). 

Tabel 2.1 Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan pembelajaran Matematika 

kelas 4 

Kompetensi Inti (Pengetahuan) Kompetensi Inti (Keterampilan) 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara 

mengamati dan menany aberdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatatnnya, dan benda-benda yang 

dijumpainya, di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

4.Menyajikan pengejahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

  

3.6  Menjelaskan dan menentukan faktor 

persekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB), kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK), dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan faktor 

pesekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB), faktor kelipatan 

terkecil (KPK), dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

(Sumber: Permendikbud No. 24 Tahun 2016) 
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Penelitian ini peneliti mengambil Kompetensi Dasar “3.6 

Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor kelipatan terbesar 

(FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 

dua bilangan berkitan dengan kehidupan sehari-hari”, “4.6 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan 

terbesar (FPB), kelipatan persektuan, dan kelipatan persekutuan terkecil 

(KPK) dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Materi KPK dan FPB 

a. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

1) Pengertian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang 

merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. (Yuniarto, 

2009:37). Misalnya kelipatan 2=2x1, 2x2, 2x3, … 2x10, dst. 

Sedangkan yang kelipatan persekutuan dua bilangan misalnya 

bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan 

tersebut yang nilainya sama (Yuniarto, 2009:39). Misalnya 

bilangan bilangan kelipatan 2= 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, … dan 

kelipatan 4= 4, 8, 12, 16, 20, 24, … . Bilangan yang terdapat pada 

kelipatan 2 maupn kelipatan 4 merupakan kelipatan persekutuan, 

yaitu bilangan-bilangan 4, 8, 12, 16, … . 

Hal ini selaras denga pendapatnya Mustaqim dan Astuti 

(2009:46) yang menyatakan bahwa kelipatan persekutuan dari dua 

bilangan bilangan merupakan kelipatan-kelipatan dari dua bilangan 

tersebut yang bernilai sama. Sedangkan menurut Yuniarto 

(2009:41) Kelipatan Persekutuan Terkecil adalah sebuah bilangan 

terkecil yang merupakan kelipatan bilangan tersebut. 

2) Langkah-langkah menentukan KPK 

Menurut Yuniarto (2009:41) untuk menentukan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil dapat dilakukan melalui tiga tahapan, 

diantaranya: (1) Menentukan kelipatan dari masing-masing 
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 bilangan. (2) Menentukan kelipatan persekutuannya, (3) 

Menentukan bilangan terkecil pada kelipatan persekutuan tersebut 

b. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

1) Pengertian Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

Menurut Yurianto (2009:36) faktor suatu bilangan 

merupakan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan 

tersebut. Cara menentukan faktor suatu bilangan dapat ditempuh 

dengan mencari cari pasangan bilangan-bilangan yang apabila 

dikalikan hasilnya bilangan yang dicari faktornya. Sehingga faktor 

dari dua bilangan merupakan faktor-faktor dari dua bilangan 

tersebut yang bernilai sama (Mustaqim dan Astuty, 2008:49). 

Sedangkan menurut Mustaqim dan Astuty (2009:49) faktor 

persekutuan terbesar dari dua bilangan merupakan faktor 

persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. 

Hal ini selaras dengan pendapatnya Yurianto yang menyatakna 

bahwa faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih 

merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut. 

2) Langkah-langkah menentukan FPB 

Yuniarto (2009:42) berpendapat bahwa untuk menentukan 

persekutuan terbesar (FPB) dapat dilakukan tiga tahapan, 

antaralain: menentukan faktor dari masing-masing bilangan, 

menentukan faktor persekutuan, menentukan faktor terbesar pada 

faktor persekutuan tersebut 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti Kelipatan 

Persekutuan Terkecil merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-

bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Sedangkan faktor perekutuan 

terbesar dua bilangan atau lebih yang merupakan faktor persekutuan 

bilangan-bilangan tersebut. 
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Definisi media menurut Fathurrohman (2010:65) adalah sesuatu 

yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

sedang berlangsung antara guru dan peserta didik. Kata “Media” 

berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“Medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar” 

dengan demikian media merupkan wahana penyalur informasi belajar 

atau penyalur pesan (Djamarah, 2010:120). Media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat meangsang peserta 

didik untuk belajar (Arsyad, 2010:3). Sedangkan menurut penelitiannya 

Rahmasari (2014) Media pembelajaran merupakan alat untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar lebih konkret dan agar peserta 

didik bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran sehingg siswa mudah memahami materi yang 

disampaikan. Media yang digunakan harus kreatif dan membuat siswa 

lebih aktif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

b. Fungsi Media 

Berdasarkan klasifikasi dari media di atas maka dapat dilihat 

fungsi dari suatu media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

Novaliendry (2013: 108) sebagai berikut: a. Media pembelajaran dapat 

memperjelas pesan dan informasi; b. Media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga 

menimbulkan motivasi; c. Media pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruangm dan waktu; d. Media pembelajaran dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang 

peristiwa dilingkungannya. 
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Sedangkan menurut Sutirman (2013:40) media pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bahan yang 

disajikan menjadi jelsa maknanya bagi peserta didik; b. Metode 

pembelajaran lebih bervariasi; c. Siswa menjadi lebih aktif melakukan 

aktivitas; d. Pembelajaran lebih menarik dan minat belajar siswa 

meningkat; e. Mengatasi keterbatasan ruang; f. Siswa berkembang 

menurut minat dan kecepatannya; g. Memberikan rangsangan dan 

persamaan; h. Memberikan persepsi akan sebuah konsep yang sama. 

 

c. Ciri-ciri Media 

Pemilihan media pembelajaran haru sdisesuaikan dengan materi 

yang diajarkan dan kondisi siswa, sehingga diharapkan siswa dapat 

terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran (Nugroho, 2009). 

Sehingga, dalam pemilihan media diharapkan sesuai dengan ciri-ciri 

media pembelajaran secara umum menurut Sutirman (2013:39) sebagai 

berikut: 

1) Media pendidikan memiliki pengertian sebagai perangkat keras, 

yaitu sebagai benda yang dapat dilihat, didengar, dan diraba oleh 

panca indera. 

2) Media pendidikan memiliki pengertian sebagai perangkat lunak, 

yaitu: kandungan pesan yang terdapat pada perangkat keras, yang 

merupakan isi materi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

3) Penekanan media pendidikan pada visual dan audio. 

4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

5) Media pendidikan digunakan dalam komunikasi dan interaksi guru 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6) Media pendidikan dapat dipergunakna secara massal, seperti radio 

dan TV. Dan kelompok kecil seperti video, film, serta perorangan 

seperti computer. 

7) Sikap, perbuatan, strategi, organisasi, dan menejemn yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 
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d. Klasifikasi Media 

Selain ciri-ciri media diatas, media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sifat, jangkauan, dan teknik pemakaiannya 

menurut Novaliendry (2013:107) sebagai barikut: 

1) Berdasarkan sifatnya media dapat di bagi ke dalam: 1) Media 

auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau yang 

mempunyai unsur suara; 2) Media visual, yaitu media yang dapat 

dilihat saja, atau tidak mengandung unsur suara; 3) Media 

audiovisual, yaitu jenis media selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapaat dilihat. 

2) Menurut kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi kedalam: 

1) Media yang memiliki daya input yang meluas dan serentak; 2) 

Media yang memiliki daya input yang tidak terbatas ruang dan 

waktu. 

3) Menurut teknik pemakaiannya, media dapat dibagi kedalam: 1) 

Media yang diproyeksikan; 2) Media yang tidak diproyeksikan. 

 

e. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Berdasarkan klasifikasinya, ada beberapa jenis media menurut 

Sudjana dan Rivai (2010:3) sebagai berikut: 1) Media grafis seperti 

foto, grafik, gambar, bagan, atau diagram, poster, dan lain-lain. 2) 

Media dalam bentuk tiga dimensi yaitu media 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. 

Sedangkan menurut Arsyad (2011:79-101) pengelompokan 

berbagai jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan 

untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi. 
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2) Media berbasis cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum 

dikenal adalah buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, 

jurnal, majalah, dan lembar lepas. 

 

3) Media berbasis visual 

Media berbasis visual (image) dalam hal ini memegang 

peranan yang sangat penting dala  proses belajar. Visual dapat 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. 

4) Media berbasis audiovisual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara 

memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah 

satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual 

adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan 

persiapan yang banyak rancangan dan penelitian. 

5) Media berbasis komputer 

Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang 

pendidikan dan latihan komputer berperan sebagai manajer dalam 

proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer 

Managed Instruction (CMI). Modus ini dikenal sebagai Computer 

Assisted Instruction (CAI). (CAI) mendukung pembelajaran dan 

pelatihan, akan tetapi bukan penyampai utama materi 

pembelajaran. 

Prinsip penggunaan media pembelajaran yang baik dalam proses 

pembelajaran menurut Aqib (2013:53) sebagai berikut: a. Setiap media 

memiliki kelebihan dan kekurangan; b. Gunakan media seperlunya 

jangan berlebihan; c. Penggunaan media mampu mengaktifkan peserta 

didik; d. Pemanfaatan media harus terencana dalam program 

pembelajaran; e. Hindari penggunaan media yang hanya sekedar 

mengisi waktu; f. Perlu persiapan yang cukup sebelum penggunaan 

media. 
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Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti penggunaan media 

adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Media pembelajaran yang digunakan harus menarik dan dapat 

menumbuhkan semangat siswa sehingga dapat berperan aktif selama 

pembelajaran berlangsung serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Media 

yang harus digunakna juga harus berpedoman pada prinsip yang ada, yaitu 

media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, media dapat mendorong 

semangat siswa agar aktif dalam pembelajaran, diperlukannya beberapa 

instruksi sebelum penggunaan media. 

 

4. Open-Ended 

a. Pengertian Open-Ended 

Pendekatan Open-Ended merupakan salah satu upaya inovasi 

pembelajaran matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli 

pendidikan matematika Jepang. Munculnya pendekatan ini sebagai 

reaksi atas pendidikan matematika sekolah saat itu yang aktivitas 

kelasnya disebut dengan “issei jugyow” (frontal teaching) yaitu guru 

menjelaskan konsep baru di depan kelas kepada para siswa, kemudian 

memberikan contoh untuk menyelesaikan beberapa soal (Satriawati, 

2007:158).  

Sedangkan menurut Jihan dalam Rhosyida (2004) menyatakan 

bahwa pendekatan Open-Ended adalah pendekatan yang menekankan 

pada soal aplikasi yang memungkinkan banyak menggunakan strategi. 

Pendekatan ini banyak mengeksplorasi anak dalam pembelajaran 

matematika. Pendekatan Open-Ended menjanjikan kepada suatu 

kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan 

cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan mengelaborasi 

permasalahan (Rhosyida, 2014). 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti adalah 

pendekatan Open-Ended adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru 

untuk membuat siswa berfikir secara terbuka dengan permasalahan soal 
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yang diberikan kepada guru. pendekatan Open-Ended problem 

dilakukan oleh guru diharapkan peserta didik dapat mengembangkan 

ide-ide kreatif dan pola pikir kreatif secara maksimal serta memacu 

kemampuan berfikir peserta didik. 

 

b. Klasifikasi Open-Ended 

Ciri khas dari Open-Ended problem yakni masalah yang 

diberikan adalah masalah-masalah yang bersifat terbuka (Open-Ended 

problem). Tiada lain menurut Rhosyida (2014) tujuan dari pendekatan 

Open-Ended adalah peserta didik diharapkan dapat mengembangkan 

ide-ide kreatif dan pola piker kreatif secara maksimal. Hal ini selaras 

dengan pendapat Syaban yang mengatakan tujuan dari pembelajaran 

Open-Ended problem untuk membantu peserta didik mengembangkan 

kegiatan matematis dan kreatif melalui problem solving secara 

simultan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berfikir dengan bebas sesuai dengan minat  dan kemampuannya, 

aktivitas kelas penuh dengan ide-ide matematika yang akan memacu 

kemampuan berfikir pemecahan maslah peserta didik. Hal ini 

mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Contoh penerapan kegiatan Open-Ended problem dalam kegiatan 

pembelajaran adalah ketika peserta didik diminta mengembangkan 

metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab 

permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban 

(hasil) akhir (Suherman, 2001:113). Peserta didik dihadapkan dengan 

Open-Ended problem tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan 

jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada 

suatu jawaban. Adapun langkah-langkah pembelajaran Open-Ended 

problem menurut Wilhelmus (2009)  secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan Open-Ended problem dimulai dengan memberikan 

masalah terbuka kepada peserta didik, masalah tersebut 

diperkirakan mampu diselesaikan peserta didik dengan banyak 
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cara dan mungkin juga dengan banyak jawaban sehingga memacu 

potensi intelektual dan pengalaman peserta didik dalam proses 

menemukan pengetahuan yang baru. 

2) Peserta didik menjawab beragam aktivitas untuk menjawb masalah 

yang diberikan 

3) Memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik 

mengeksplorasi masalah. 

4) Peserta didik membuat rangkuman dari proses penemuan yang 

mereka lakukan. 

5) Diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan masalah serta 

menyimpulkan bersam adengan guru. 

Seperti halnya dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran 

yang lainnya, pendekatan Open-Ended problem juga mempunyai 

keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari pendekatan Open-Ended 

problem antara lain (Rosyadi, 2010): 

a) Peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembeljaran dan lebih 

sering mengeksplorasikan ide. 

b) Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara 

komprehensif. 

c) Peserta didik dengan kemampuan matematik rendah dapat 

merespon permaslahan dengan cara mereka sendiri. 

d) Peserta didik secara intrinsic termotivasi untuk memberikan bukti 

atau penjelasan. 

e) Peserta didik memiliki pengalam banyak untuk menemukan 

sesuatu dalam menjawab permasalahan. 

Kekurangan atau kelemahan dari Open-Ended problem antara 

lain (Rosyadi, 2010): 

(1) Membuat dan menyiapkan maslah matematika yang bermakna 

bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. 
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(2) Mungkin ada sebagian peserta didik yang merasa kegiatan belajar 

mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. 

(3) Peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa mencemaskan atau 

merasa ragu dengan jawaban mereka. 

 

 

5. Wall Chart Berbasis Open-Ended 

a. Definisi Wall Chart 

Wall Chart adalah bahan cetak, berupa bagan siklus/proses atau 

grafik yang bermakna menunjukkan proporsisi tertentu. Sedangkan 

dalam penelitiannya Ardiana (2015) menjelaskan bahwa media Wall 

Chart dapat berupa gambar, denah, bagan, atau skema yang biasanya 

dapat digantungkan pada dinding di ruang kelas. Bagan atau Chart 

adalah kombinasi antara bagan, grafis, dan foto yang dirancang untuk 

memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau 

gagasan (Sudjana, 2011: 34).  

Bagan termasuk media visual yang memiliki fungsi pokok 

sebagai penyaji ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila disampaikan 

secara tertulis atau lisan visual. Pesan yang disampaikan dalam bagan 

berupa ingkasan visual atau proses, perkembangan atau hubungan-

hubungan penting. Tujuan dari media bagan yang baik yaitu: 1) Mudah 

dimengerti anak; 2) Sederhana dan lugas, tidak tumit, atau berbelit-

belit; 3) diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap termasa (up 

to date) juga tidak kehilangan daya tarik (Sadiman dkk., 2008:35). 

Selain itu siswa juga lebih mudah untuk menangkap bagan yang isinya 

tidak rumit dan tidak terlalu banyak data yang disajikan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

Wall Chart adalah media yang berupa visual yang beisi bagan yang 

dikombinasi gambar dan tulisan yang dapat menumbuhkan daya 

tertarik siswa untuk belajar dan mudah memahami materi 
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b. Langkah-langkah Pembuatan Wall Chart 

Pembuatan media Wall Chart terdapat beberapa langkah yang 

dilakukan, seperti: (1) Menentukan tujuan pembuatan; (2) Menentukan 

materi; (3) Merangkum materi yang akan dibuat bagan dalam media; 

(4) Merencanakan atau mengumpulkan gambar yang esuai untuk 

memvisualisaikan ide; (5) Membuat atau mendesain Wall Chart; (6) 

apabilla desain sudah selesai maka dicetak menyerupai poster. 

Proses pembelajaran yang menggunakan media Wall Chart dapat 

memberikan nilai didik yang positif bagi siswa. Hal tersebut 

dikaenakan media Wall Chart  merupakan media yang sederhana, 

mudah dalam pembuatannya maupun penggunaannya, dan praktis. 

Penelitiannya Baan (2016) menyebutkan bahwa media Wall Chart 

termasuk dalam media visual yang tidak diproyeksikan merupakan 

media yang sederhana tidak memerlukan proyektor dan layar untuk 

memproyeksikan perangkat lunak. Manfaat penggunaan media bagan 

dinding yaitu kondisi pembelajaran didalam kelas menjadi aktif, 

dinamis, sehingga siswa mampu menangkao informasi yang 

disampaikan oleh guru (Syarifah, 2014). 

Seperti yang tertera pada namanya wall, yang memiliki arti 

dinding. Alas an menggunakan media Wall chart agar media tersebut 

membantu menyajikan suatu petunjuk berupa gambar, dan rumus 

matematika. sehingga maedia Wall Chart  dapat memudahkan siswa 

dalam kegiatan belajar. Menurut Sadiman, dkk (2008:36), beberapa 

bagan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Chart  

yang menyajikan pesan secara bertahap maupun pesan yang disajikan 

sekaligus. 

Berdasarkan fungsinya media Wall Chart adalah media yang 

paling banyak digunakan oleh guru Karena paling mudah dan praktis 

pembuatannya. Wall Chart adalah media nonproyeksi. Sehingga, media 

ini bisa dikatakan mudah karena tidak perlu menyediakan perangkat 

lunak sebagai alat proyeksi. Beberapa faktor yang membuat  
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media Wall Chart  banyak digunakan seperti, tidak adanya listrik, 

daerah terpencil, tidak cukup tersedianya dana ataupun peralatan, 

kelompok kelas kecil, menyebabkan guru memilih media yang praktis 

dan sederhana, salah satunya adalah meda Wall Chart (Saadie, 2007: 

5.5) 

Penggunaan media atau bahan ajar dalam pembelajaran sangat 

penting dan dibutuhkan karena dapat memudahkan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran yang duberikan oleh guru dengan 

mudah, tetapi pembuata media atau bahan ajar yang akan digunakan 

harus mengetahui karakteristik bahan ajar atau media tersebut. Menurut 

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

kelebihan masing-masing, begitupun pada Wall Chart ada beberapa 

karakteristik yang terdapat pada Wall Chart : 

1) Kelebihan Wall Chart 

Wall Chart memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu: (1) 

Lebih fokus ke materi yang disampaikan karena melalui bagan-

bagan yang sesuai dengan materi; (2) Wall Chart bisa ditempel di 

dinding sehingga bisa ditempel ataupun dilepas setiap saat; (3) 

Pebeuatan Wall Chart dapat disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan; (4) guru bisa membuat media Wall Chart disesuaikan 

dengan kebutuhan 

2) Kekurangan Wall Chart   

Beberapa kelebihan yang dimiliki, Wall Chart juga memunyai 

kekurangan: (1) Wall Chart mudah rusak bila terkena air; (2) 

Membuat media Wall Chart membutuhkan keterampilan 

mendesain produk. 

Kesimpulan yang dapat diambil menurut peneliti media Wall Chart 

adalah media yang berupa visual yang beisi bagan yang dikombinasi gambar 

dan tulisan yang dapat menumbuhkan daya tertarik siswa untuk belajar dan 

mudah memahami materi. Kegunaan media ini adalah untuk memudahkan 

siswa dalam mempelajari materi yang diberikan guru karena isi dari media 

ini adalah sederhana dan lugas serta tidak berbelit-belit. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh penulis 

berdasarkan penelitian penerapan media yang telah dilakukan oleh penelitian 

terdahulu. Penelitian penerapan media yang terkait adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Syarifah (2014). Penelitian penerapan media ini membahas 

tentang media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X materi menulis argumentasi dengan menggunakan media 

pembelajaran Wall Chart. Pada penelitian penerapan media ini menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan karena merujuk pada penggunaan media 

pembelajaran Wall Chart sebagai jembatan antara guru dengan siswa untuk 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

Hasil dari penelitian tesebut menunjukkan bahwa media Wall Chart 

mampu meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas X SMA Widya 

Kutoarjo sebelum penggunaan media Wall Chart nilai rata-rata sbesar 55,79 

kemudian setelah menggunakan media Wall Chart menjadi 75,00. Persamaan 

penelitian dengan menerapkan media pembelajaran ini dengan penelitian 

pengembangan media yang dilakukan penulis adalah pengunaan media pada 

metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas, sedangkan yang penulis lakukan adalah 

dengan menggunakan metode Research and Development, serta pada 

penelitian sebelumnya fokus pada peningkatan hasil belajar dan pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis argumentasi untuk kelas X sedangkan 

peneliti fokus pada pengembangan media pembelajaran dan pada mata 

pelajaran matematika materi KPK dan FPB kelas 4 sekolah dasar. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Siti Syarifah, peneliti 

juga akan menggunakan produk Wall Chart yang mempunyai kelebihan 

terdapat contoh soal yang berbasis Open-Ended seta soal evaluasi yang 

berbasis Open-Ended. Selain itu produk yang akan peneliti kembangkan tidak 

hanya perpaduan bagan dan gambar, namun juga ada beberapa cara 

penyelesaian soal- soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian 

dan pengembangan media Wall Chart dilakukan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran Matematika tentang KPK dan FPB. 

Adapun kerangka piker penelitian ini sebagai berikut: 
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Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Geometri Aljabar Bilangan Pengukuran Statistika 

KPK dan FPB 

Kondisi Ideal: 

a. Pembelajaran yang bersifat Student

Center

b. Menggunakan media pembelajaran

yang kreatif

c. Pembelajaran yang aktif, kreatif, dan

menyenangkan

Kondisi Lapang: 

a. Guru cenderung lebih aktif daripada

siswa

b. Siswa merasa lebih cepat bosan dalam

pembelajaran

c. Guru cenderung menggunakan metode

yang konvensional

Pengembangan Media Pembelajaran Wall Chart Mata 

Pelajaran Matematika Materi KPK dan FPB Berbasis 

Open-Ended Kelas 4 SD 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

dan Pengembangan (R&D) dengan menggunakan model 

ADDIE yang dilakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang dan 

subjek yang digunakan adalah kelas 4 sekolah dasar 

Bagaimana Pengembangan Media 

Pembelajaran Wall Chart Mata 

Pelajaran Matematika Materi KPK 

dan FPB Berbasis Open-Ended Kelas 

4 SD 

Bagaimana Efektifitas Pengembangan 

Media Pembelajaran Wall Chart Mata 

Pelajaran Matematika Materi KPK dan 

FPB Berbasis Open-Ended Kelas 4 SD 

Menggunakan media membuat 

kemampuan siswa relative sama, dan 

pembelajaran yang dilakukan bersifat 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan 


