
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana proses pembelajaran kepada peserta didik secara aktif dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya, pendidikan merupakan 

suatu hal yang wajib di terima oleh semua anak agar dapat memperoleh kehidupan 

yang layak untuk masa depan dan dapat bersaing dengan dunia luar di kemudian 

hari. Pendidikan merupakan bekal utama untuk memulai kehidupan dengan baik. 

 Dalam hal ini seiring berjalannya waktu matematika merupakan alat 

utama dalam berpikir seseorang dalam menghadapi dunia IPTEK yang lebih 

maju. Menurut Ruseffendi dalam buku Heruman, (2013:1) pendidikan dalam 

bidang akademik masih di bagi lagi menjadi dua yaitu eksak dan non eksak. 

Pembelajaran eksak tidak lepas dari Bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu yang mempelajari tentang pola 

keteraturan dan sebuah struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan sampai unsur yang didefinisikan. 

Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar terjadi reinvention 

(penemuan kembali) suatu cara penyelesaian informal dalam pembelajaran 

dikelas. Walaupun hanya penemuan yang sederhana namun bagi peserta didik 

khususnya di sekolah dasar penemuan tersebut merupakan suatu hal yang baru 

terutama mencari nilai kelipatan persekutuan terkcil (KPK) di kelas IV.  
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Dalam dunia pendidikan tidak lepas dengan mata pelajaran dimana mata 

pelajaran di sekolah dasar terdapat bermacam – macam,mulai dari mata pelajaran 

bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pegetahuan sosial, bahasa inggris 

sampai mata pelajaran matematika. Di pembelajaran matematika ini sering kali 

peserta didik merasa sangat sulit untuk memahami materi yang di sampaikan. 

Dalam pembelajaran matematika dikelas IV materi yang di ajarkan adalah 

Memahami dan menggunakan sifat – sifat operasi hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah, memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah, menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam 

pemecahan masalah, menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar 

sederhana dalam pemecahan masalah, Menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat, menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, menggunakan 

lambang bilangan romawi, memahami sifat bangun ruang sederhana dan 

hubungan antar bangun datar. 

Materi yang digunakan dalam media pembelajaran matematika kelas IV yaitu 

memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah. Dimana 

dalam materi ini nanti akan dijelaskan cara mencari nilai Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (KPK). Untuk mencari nilai KPK terlebih dulu memahami tentang faktorisasi 

prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 (satu),angka 2 (dua) 

dan 3 (tiga) adalah bilangan prima sedangkan angka 4 (empat) bukanlah bilangan prima 

karena angka 4 habis dibagi 2. Untuk memahami konsep materi kelipatan persekutuan 

terkcil terlebih dahulu memahami kelipatan dari sebuah bilangan, kelipatan persekutuan 

dari dua bilangan atau lebih dan kpk dari dua bilangan yang lebih. Setalah peserta didik 

memahami ketiga konsep tersebut untuk mencari nilai KPK akan menjadi labih mudah. 
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Kelipatan Persekutuan Terkecil atau lebih dikenal dengan sebutan KPK 

dari dua bilangan merupakan bilangan bulat positif terkecil yang dapat habis 

dibagi oleh kedua bilangan tersebut atau bisa juga dari dua bilangan adalah 

kelipatan persekutuan bilangan – bilangan tersebut yang nilainya paling terkecil. 

Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan dari dua bilangan 

tersebut yang bernilai sama  cara menentukan KPK dengan menentukan kelipatan 

masing – masing bilangan yang akan di cari KPKnya, kemudian menentukan 

bilangan persekutuan terkecil dari kelipatan bilangan – bilangan tersebut 

Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menjelaskan tujuan 

pembelajaran matematika adalah (1) peserta didik dapat memahami konsep 

matematika, yang menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan 

konsep / algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan 

masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat; (3) memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah; (4) mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Dalam matematika, setiap konsep baru yang harus dipahami oleh peserta 

didik perlu segera diberi penguatan agar peserta didik mudah mengingat dalam 

memori jangka waktu panjang, sehingga akan melekat dalam pola pikir peserta didik. 

Untuk keperluan inilah diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan (media 

pembelajaran), agar tidak hanya sekedar menghafal atau mengingat sementara saja, 

karena dalam hal menghafal akan mudah lupa. Ada pepatah cina mengatakan, “saya 

mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat maka saya 

mengerti, Menurut Ruseffendi dalam buku Heruman, (2013:2).  Oleh karena itu 
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pembelajaran melalui perbuatan merupakan salah satu aplikasi dari pembelajran 

matematika. Pembelajaran matematika adalah proses yang kompleks dan 

mengandung banyak variabel, pembelajaran matematika dianggap pembelajaran yang 

membosankan bagi semua siswa. Pembelajaran matematika di anggap pembelajaran 

yang sulit, pembelajaran yang begitu banyak menggunakan rumus tidak banyak yang 

suka pada pembelajaran matematika. Pembeljaran matematika di anggap kurang 

menyanangkan karena dalam pembelajaran matematika berisi tentang berbgai macam 

rumus yang sulit dipahami oleh peserta didik.  

Menurut Mike Ollerton (2010:41) dalam beberapa tahun terakhir terjadi 

banyak diskusi tentang hakikat pemahaman matematika. Ada kesepakatan umum 

bahwa pemahaman dalam matematika berartikemaampuan untuk mengenali dan 

memanfaatkan konsep matematika dalam berbagai kondisi, termasuk kondisi saat ini. 

Mengingat akan pentingnya matematika dalam kehidupan sehari – hari maka seorang 

pendidik di tuntut untuk bisa mengjarkan konsep - konsep tematika secara sederhana 

kepada siswa agar siswa mudah dalam memahaminya. Langkah pertama untuk 

menciptakan sebuah pemahaman kepada siswa dalam pembelajaran matematika perlu 

diciptkan suasana kecintaan terhadap matematika. Kalau sudah cinta dalam 

pembelajaran matematika maka matematika bukan lagi pembeljaran yang 

membosankan ataupun monoton. Pembelajaran matematika yang memiliki 3 konsep 

yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. 

Pada pembelajaran matematika ini harus terdapat sebuah keterkaitan antara 

penglaman belajar peserta didik sebelumnya dengan konsep yang akan dipelajari oleh 

peserta didik. Dalam hal ini peserta didik harus lebih banyak diberi kesempatan untuk 

melakukan keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lain. 
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Mengembangkan ‘kecanduan’ matematika pada peserta didik jelas 

bukanlah hal yang mudah terutama untuk peserta didik kelas IV sekolah dasar 

terutama jika pengalaman sebelumnya telah mendidik peserta didik bahwa 

matematika berkaitan dengan menghasilkan jawaban yang benar dan salah. 

Mengembangkan keuletan peserta didik, serta kerelaan untuk tidak menyerah 

dengan kebuntuan merupakan kualitas personal yang penting. Tentu saja, berapa 

lama peserta didik mampu bertahan dan mencoba memcahkan suatu kesulitan 

yang bervariasi bagi peserta didik, ini merupakan kondisi pembelajaran yang 

terdifernsiasi atau membedakan, sama halnya dengan kemampuan peserta didik 

memahami konsep – konsep dan perbedaan kemampuan berfikir peserta didik itu 

sendiri pada saat proses pembelajaran di kelas.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran 

bermanfaat untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan 

di konsep pembelajaran. Media pembelajaran ini juga berfungsi sebagai alat bantu 

seorang guru untuk mengajar. Media dipahami oleh peserta didik sebagai 

perantara sumber penyampaian pesan dengan penerima pesan. Pada kenyataanya, 

memberikan suatu pengalaman yang langsung pada siswa bukanlah sesuatu yang 

mudah. Oleh karenanya, media sangat berperan penting dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Melalui media, materi yang awalnya bersifat abstrak bisa menjadi 

konkret. Khususnya pada pembelajaran matematika materi kelipatan persekutuan 

di kelas IV yang membutuhkan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran, agar 

pembelajaran yang di sampikan tidak membuat siswa merasa bosan dan monoton 

pada saat pembelajaran berlangsung. Media ini di buat untuk menarik minat 

belajar peserta didik kelas IV, selain itu media ini di buat untuk membangkitkan 
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motivasi dan merangsang kemampuan berfikir peserta didik untuk giat belajar. 

Dengan adanya media ini diharapkan pula pembelajaran lebih komunikatif dan 

produktif.  

Hasil observasi dan wawancara yang di lakukan pada tanggal 3 Januari 2018 

dengan guru kelas IV di SDN Ampeldento 1, penggunaan media pembelajaran 

khususnya untuk materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) di kelas IV belum pernah 

digunakan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran. Guru kelas 4 mengatakan 

minimnya penggunaan media pembelajaran di gunakan karena guru masih sulit 

menemukan inovasi baru atau media yang cocok dan yang diminati oleh peserta didik. 

Di samping itu guru mengatakan masih kurang dalam mengembangkan sebuah inovasi 

pembelajaran. Hal tersebut dapat diperkuat dengan argumen peserta didik yang 

menyatakan bahwa pelajaran matematika itu sulit dan peserta didik kurang antusias 

pada waktu pembelajaran matematika salah satunya materi yang susah menurut peserta 

didik yakni materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK). Pada pembelajaran 

matematika peserta didik sulit memahami materi hal ini dikarenakan mindsetpeserta 

didik terhadap matematika sudah kompleks. Guru mengatakan kalau sampai saat ini 

jika menyampikan materi khususnya materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

menggunakan buku sebagai sumber belajar dan jika menyampikan tentang 

penyelesaian mencari nilai kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dijelaskan di papan 

tulis.  

Pada sekolah ini kurikulum yang digunakan berupakurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) hal tersebut dikarenakan baik guru maupun peserta 

didik kurang mendukung jika diterapkan kurikulum 2013. seperti yang diketahui 

kalau kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif. 
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Sedangkan peserta didik kelas IV minat belajar dalam hal pembelajaran 

matematika masih kurang sekali. Pembelajaran di kelas IV ini boleh dibilang 

masih monoton karena guru menyampaikan materi tanpa adanya inofasi yang 

menyenangkan dan manarik minat peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran matematika, sehingga peserta didikpun kurang aktif dalam 

mengikuti proses belajar mengajar, kecintaan atau minat belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika sangat kurang, dan interaksi antara guru dengan peserta 

didikpun masih sangat minim. 

Pada dasarnya peserta didik tingkat sekolah dasar masih berada pada 

operasional konkret peserta didik masih terikat dengan objek atau benda yang 

konkret yang dapat ditangkap dengan panca indra. Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak peserta didik membutuhkan alat bantu berupa media 

untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi, sehingga materi yang 

di sampaikan lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh 

karena itu, perlu adanya media pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam 

memahami materi. 

Dalam tindakan lanjut yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan menjadikan peserta didik aktif dan ikut berpartisipasi pada proses 

pembelajaran berlangsung dengan pembelajaran secara berkelompok agar peserta didik 

tidak merasa bosan pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Menggunakan media pada 

saat menyampaikan materi agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dan siswa lebih mudah untuk mengingatnya.  

Hasil observasi dan wawancara dalam hal ini akan mencoba 

mengembangkan media pembelajaran Papan Pintar Kelipatan Persekutuan 
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Terkecil (papinka) untuk materi Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) di kelas 

IV sekolah dasar. Dengan adanya media pembelajaran papinka ini diharapkan 

dapat memotivasi peserta didik untuk lebih bersemangat dan memperhatikan guru 

pada saat pelajaran matematika.  

Permasalahan yang telah dipaparkan maka perlu dikembangkan media 

untuk melengkapi kekurangan dalam proses pembelajaran. Papinka adalah papan 

pintar untuk mencari nilai KPK. Papinka merupakan sebuah media pembeljaran 

matematika yang dapat dimainkan oleh siswa secara langsung. Papinka 

dimainkan oleh peserta didik untuk mencari nilai KPK. Media ini dibuat untuk 

membuat peserta didik langsung terlibat dalam pembelajaran yang konkret 

Masalah-masalah tentang kesulitan belajar KPK dapat diatasi dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang nyata. Sehingga kesulitan proses belajar 

mengajar khususnya materi Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dapat teratasi 

dengan menggunakan media pembelajaran papinka. Papinka akan menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan bila di kemas dengan konsep pembelajaran yang 

benar. Sehingga dengan menggunkana benda nyata yang berupa media 

pembelajaran papinka, peserta didik dengan mudah memahami materi yang di 

sampikan khusunya pada pembelajaran matematika materi KPK.  

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan 

proses belajar mengajar sebagai sarana fisik dalam menyampikan materi 

pembelajaran dengan mudah. Manfaat dari media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu guru untuk menyampaikan isi materi agar siswa lebih mudah 

memahami maksud darimateri yang disampaikan. Media pembelajaran juga 

menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. 

Selain itu, media pembelajaran juga memberikan bantuan pemahaman kepada 
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siswa yang memilki kekurangan dalam berkonsentrasi pada saat pelajaran atau 

belajar. 

Uraian di atas memaparkan keinginan untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Media Papinka (Papan Pintar Kelipatan Perskutuan 

Terkecil) untuk pembelajaran matematika kelas IV SDN AMPELDENTO 1. 

Sehingga dapat memberikan pengajaran yang kontekstual kepada peserta didik 

dan membeikan pembelajaran yang bermakna.   

 

B. Rumusan masalah 

Uraian latar belakang masalah yang telah dipaparan di atas maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan media papinka untuk siswa kelas 4 pada 

pembelajaran matematika? 

 

C. Tujuan penelitian  dan pengembangan  

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai beriku: 

1. Mendeskripsikan pengembangan media papinka untuk siswa kelas 4 pada 

pembelajaran matematika. 

 

D. Spesifikasi produk yang diharapkan 

  Produk yang diharapkan dapat memilki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Konten produk  

Media papinka ini di buat dan dikembangkan untuk pelajaran matematika 

kelas 4 sekolah dasar dengan komponen sebagai berikut: 

Materi : kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 
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Standart Kompetensi: 

1. Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar: 

1.3 Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

Indikator: 

1.3.1 Mendeskripsikan pengertian kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

1.3.2 Menghitung nilai KPK dari 2 bilangan menggunakan media papinka  

Tujuan pembelajaran  

1. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mendeskripsikan materi 

KPK dengan baik dan benar 

2. Melalui kegiatan mengerjakan soal KPK peserta didik mampu menghitung 

KPK dengan baik dan benar 

2. Konstruk produk 

a. Produk yang dikembangkan diharapkan berupa media pembelajaran yang 

konvensional yaitu media papinka. Papinka dibuat dari papan triplek (kayu) yang 

ditempel dengan angka – angka berjumlah 30 angka dan setiap angka dibawahnya 

terdapat sebuah kotak kecil yang transparan untuk menaruk sebuah batu hias 

sebagai alat hitung. Media ini diberi dengan hiasan yang menarik minat siswa ikut 

aktiv dan andil dalam proses belajar mengajar khususnya materi kelipatan 

perskutuan terkecil (KPK) 

1.) Panjang papan berukuran 1 ½ meter, tinggi 40 cm dan ketebalan papan 1 

cm. 

2.) Angka – angka yang tertempel dimulai dari angka 1 sampai 30, 

3.) Terdapat perekat untuk menempelkan gambar bintang 
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4.) Gambar bintang sebagai penanda kelipatan angka yang dicari 

b. Papinka dikhususkan untuk materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

untuk kelas IV SDN Ampeldento 1 

c. Papinka diharapkan dapat digunakan berulang – ulang, media ini bukan 

merupakan media yang hanya sekali pakai 

d. Papinka diharapkan memiliki daya tahan yang lama, papinka didesain 

untuk semenarik mungkin untuk menarik minat peserta didik dalam poses 

belajar  dan sesuai dengan karakteristiknya. 

E. Pentingnya penelitian dan pengembangan  

Pengembangan ini penting untuk dilakukan dengan alasan pengembangan 

media pembelajaran papinka pada mata pelajaran matematika. Ini dilakukan untuk 

memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi pada pembelajaran matematika 

khususnya materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) pada kelas IV sekolah 

dasar. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah belum adanya inovasi baru 

untuk alat bantu proses belajar mengajar, sehingga peserta didik merasa sulit 

untuk memahami materi yang disampaikan secara abstrak. Dari sinilah perlu 

diberikan inovasi baru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan media 

pembeljaran yang menarik minat siswa agar ikut serta aktif pada proses belajar 

secara senang dan tidak mudah jenuh. Untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK), perlu 

disusun media pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik ikut aktif dan 

andil dalam proses pembelajaran. Adapun dalam hal ini aspek yang akan dicapai 

dalam pengembangan media ini adalah 



12 

 

1. Peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran matematika materi 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan mudah 

2. Peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran 

3. Menghilangkan asumsi bahawa matematika adalah mata pelajaran yang 

membosankan 

4. Peserta didik dapat melatih kemempuannya dalam berfikir. 

F. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Media pembelajaran papinka ini dibuat dan dikembangkan untuk 

mengatasi masalah dalam pembeljaran matematika dan dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik. Pengembangan media papinka ini berdasarkan pada 

beberapa asumsi antara lain: 

a. Media pembelajaran papinka dengan materi KPK mampu membuat peserta 

didik untuk aktif dalam proses pembelajaran mateamtika di kelas 

b. Peserta didik kelas IV sudah bisa berhitung perkalian 

c. Sekolah yang menjadi tempat penelitian menggunakan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan  

 Pengembangan media papinka ini didasarkan juga pada beberapa  keterbatasan 

antara lain: 

a. Materi yang diberikan dalam pengembangan media papinka ini hanya terbatas 

pada materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) untuk kelas IV sekolah 

dasar. 

b. Pengembangan yang dilakukan hanya menekankan pada prosedur 

pengembangan medianya saja. Tidak sampai ketahap evaluasi pembelajaran 
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dan menguji secara mendalam tentang keefektifan sebuah produk 

pembelajaran. 

G. Definisi operasional

Definisi operasional ini menggambarkan karakteristik dari hasil penelitian 

yang sudah di teliti sebgaimana berikut: 

1. Pembelajaran matematika adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara

informal dalam pembelajaran di kelas

2. Media papinka ini adalah bentuk alat peraga yang digunakan untuk

mempermudah proses belajar mengajar,

3. KPK adalah bilangan persekutuan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua

bilangan atau lebih

4. Penelitian adalah suatu usaha yang secara sadar yang diarahkan untuk

mengetahui dan mempelajari fakta – fakta baru dan juga sebagai penyaluran

hasrat ingin tahu manusia, sedangkan pengembangan adalah memperdalam dan

memperluas pengetahuan yang telah ada.


