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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran matematika di sekolah dasar 

a. Hakikat pembelajaran matematika 

Menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2013:1) dalam metode 

penemuanya mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika,siswa 

harus menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang di perlukannya. 

Artinya pada pembelajaran matematika anak tidak langsung di berikan 

materi yang dalam bentuk tidak ada penyelasaianya namun pada teori ini 

siswa diberikan sebuah permsalahan dan mencari cara penyelasainnya 

dengan bimbingan guru. Dalam konteks ini guru sangat berperan 

pentingdalam membimbing siswa di bandingkan sebgai pemberi tahu, guru 

sebagai fasilitator.   

Membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Belajar 

menghafal, siswa hanya dapat belajar dengan menghafal apa yang sudah 

diperolehnya tanpa memahami materi apa yang sudah di perolehnya. Beljar 

menghafal dalam pembeljaran matematika kurang efesien dan kurang tepat jika 

digunakan dalam pembeljaran matemtika karena sesugguhnya pembeljaran 

matematika bukan di hafal namun di pahami anak akan mudah lupa jika hanya 

sekedar menghafal. Belajar bermakna adalah belajar dengan memahami materi 

yang sudah diperolehnya dan dikaitkan dnegan keadaan lain sehingga siswa bisa 

dengan mudah memhami makna atau konsep pembelajaran yang diperolehnya 

dengan mudah. Dibandingkan dengan belajar menghafal, belaar bermakna lebih 
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produktif digunakan pada pembelajaran matematika karena memilki jangka 

panjang yang baik untuk siswa di bekal selajutnya. 

Dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar (SD) 

diharapkan ada penemuan kembali dalam menemukan suatu cara 

penyelesaian secara informal di kleas. Walapun penemuan seperti ini 

disebut hal yang sederhana dan mudah bahkan bukan hal baru lagi bagi 

orang yang telah mengetahui sebelumnya. Sejatinya dalam mencari ilmu 

atau menambah wawasan dalam hal akademik tidak haruslah diseolah 

dimana saja dan kappa saja kita berada ketika kita mendapatkan hal yang 

baru yang belum pernah kita ketahui dan itu bermanfaat maka di situlah kita 

mendapatkan ilmu atau pembeljaran yang baru.  

b. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran matematika  

Menurut suwarsono (dalam ningsih seri, 2014: 83-85) Pada pembelajaran 

matematika terdapat kekurangan dan kelebihan adalah sebagai berikut 

Kekurangan: 

1.) Sulitnya merubah paradigma peserta didik yang terlanjur kuat dan 

mengakar pada diri peserta didik. 

2.) Sulitnya mendorong semangat dan motivasi peserta didik dalam 

memecahkan masalah dengan cara yang berbeda – beda. 

3.) Pemilihan alat praga harus sesuai dengan kebutuhan materi sehingga 

dapat mempermudah proses pembelajaran. 

4.) Kurangnya pengembangan proses kemampuan peserta didik akan 

konsep – konsep pembelajaran matematika. 
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Kelebihan: 

1.) Pembelajaran matematika menjelaskan bahwa cara menyelesaikan 

masalah (penyelesaian soal) tidak hanya dengan satu cara. 

2.) Pembelajaran matematika menjelaskan mengajarkan pada peserta didik 

untuk mengembangkan proses dan menemukan sendiri konsep – konsep 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

3.) Pembelajaran matematika sangat berkaitan bagi kehidupan sehari – hari 

(kehidupan nyata) untuk bersaing dengan dunia luar. 

c. Materi KPK 

Menurut Haryono (2015:80-87) faktor adalah pembagi dari suatu 

bilangan, yaitu bilangan yang membagi habis bilangan lain. Memudahkan 

dalam memahami faktor suatu bilangan bisa menggunakan model persegi 

panjang. Kelipatan adalah perkalian suatu bilangan ( bilangan asli) dengan 

bilangan lain. Faktorisasi prima dari suatu bilangan adalah faktor – faktor 

dari bilangan tersebut yang berupa bilangan prima. Faktorisasi prima adalah 

suatu cara untuk menyatakan bilangan sebagai bentuk perkalian dari faktor 

– faktor prima. Dapat pula menggunakan pohon faktor dan pembagian untuk 

menentukan faktorisasi prima.  

Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, dan 

faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2 adalah 

bilangan prima karena faktor pembaginya 1 dan 2, dan 4 bukan bilangan 

prima karena 4 mempunyai 3 faktor yaitu 1,2,4. Sepuluh bilangan prima 

yang pertama adalah 2,3,5,7,11,13,17,19,23 dan 29.  
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Kelipatan perseketuan terkecil (KPK) adalah kelipatan persekutuan 

bilangan – bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Contoh cara 

mencari KPK adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan Himpunan Kelipatan Persekutuan 

Contoh: tentukan KPK dari bilangan 8 dan 12  

Kelipatan 8 = {8,16,24,32,40,48..} 

Kelipatan 12 = {12, 24, 36, 48, 60,72...} 

Kelipatan persekutauan dari 8 dan 12 ={24,48....} 

KPK dari 8 dan 12 = 24  

b. Menggunakan pohon faktor 

KPK dari bilangan 10 dan 15 

8    12  

 

  2                4     2          6    

  

         2       2  2      3 

  8 =   2x2x2 

12 =   2x2     x3         

KPK=2x2x2x3  

Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 x 2 x 2 x 3 = 24 

Peserta didik dapat melihat contoh hasilnya seperti yang diatas untuk 

menentukan KPK dari  dua  bilangan dapat dilakukan dengan mengalikan semua 

faktor yang berbeda jika ada faktor yang sama maka di ambil pangkat yang 

terbesarnya. Oleh karena itu dapat dilihat hasilnya KPK dari 8 dan 12 adalah = 24.  
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2. Media pembelajaran 

a. Pengertian media 

Menurut Sanjaya (dalam Haryono, 2015:47) media pembelajaran 

merupakan perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak 

yang mengandung pesan. Dalam hal ini media pembelajaran berbagai macam alat 

dan bahan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan atau materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh seorang pendidik ke peserta didik dengan 

mudah. Media pembelajaran dapat merangsang pikiran peserta didik untuk aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran salain itu media pembelajaran juga dapat 

mendorong terciptanya suasana baru dan informasi baru pada peserta didik pada 

saat proses belajar berlangsung. 

Menurut Sumanto ( dalam Haryono, 2015:48) media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim insformasi atau pesan yang dapat 

merangsang perhatian, dan kemauan peserta didik dalam proses belajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini peserta didik lebih mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan media juga membantu 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

Media pembelajaran sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar 

disekolah, dengan adanya media pembelajaran peserta didik lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Materi yang awalnya bersifat 

abstrak akan menjadi konkret apabila disampaikan dengan menggunakan media, 

materi yang menurut peserta didik dirasa sulit kini bukan alasan lagi karena 
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dengan adanya media pembeljran peserta didik akan lebih mudah mengingat dan 

memahami.  

b. Fungsi media pembelajaran 

Menurut Haryono (2015:49) fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik.  

2) Memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang benda yang sulit diamati 

langsung oleh peserta didik 

3) Menjadikan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan sekitar  

4) Menghasilkan sebuah keberagaman dari pengamatan 

5) Menanamkan kepada peserta didik tentang konsep yang benar 

6) Membangkitkan minat baru peserta didik 

7) Membandingkan peserta didik dalam hal membandingkan dan 

mendeskripsikan 

8) Membangkitkan motivasi belajar peserta didik  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran ini sangat penting untuk kegiatan proses belajar mengajar dan 

membangkitkan minat belajar peserta didik, terbukti dari penjelasan diatas dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan konsep yang benar. 

Dengan adanya media pembelajaran hasil pembelajaran dapat dicapai sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 
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c. Jenis – jenis media pembelajaran 

Menurut Haryono (2015:51) ada dua jenis media pembelajaran yaitu media 

yang sederhana (dapat dimanfaatkan langsung dengan yang ada dilingkungan) 

sampai dengan yang kompleks dan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Media yang dirancang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem 

pembelajaran yang terarah untuk fasilitas belajar peserta didik. Media 

pembelajaran ini sudah mempunyai desain tersendiri untuk setiap materi 

pelajaran yang akan di ajarkan kepada peserta didik.  

2. Media yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran namun 

keberadaanya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

Jenis  media pembelajaran tidak berhenti sampai disitu saja menurut Setyosari, 

(dalam Haryono, 2015:52) jenis media pembelajaran mempunyai banyak ciri 

fisiknya antara lain media suara, visual dan gerak . ketiga jenis ini  terbagi 

menjadi beberapa kelompok lagi diantaranya, 1.) media audio, 2.) media cetak, 3.) 

media visual diam, 4.) media visual gerak, 5.) media audio semi gerak, 6.) media 

semi gerak, 7.) media audio visual diam, 8.) media audio visual gerak.  

Banyaknya jenis media pembelajaran yang disebutkan ini sangat bermanfaat 

bagi kegiatan proses belajar karena dengan adanya jenis – jenis media 

pembelajaran pendidik bisa menesuaikan materi pembelajaran dengan media yang 

akan digunakan, sehingga peserta didik tidak akan merasabosan dengan beragam 

media yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Tampilan media 

pembelajaran yang menarik dapat mempengaruhi minat belajar peseta didik. Jenis 

media pembelajaran yang dipakai juga mempengaruhi kecepatan pemahaman 
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peserta didik dalam memhami konsep pembelajaran yang diajarkan khususnya 

pembelajaran matematika.  

d. Manfaat media pembelajaran 

Menurut syafi’i (dalam Haryono, 2015 :50) dalam media pembelajaran 

mempunyai beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut. 

1.) Membangkitkan perhatian pesrta didik, apabila dalam proses belajar terdapat 

media pembelajaran pesrta didik akan lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak 

membuat siswa merasa bosan ada benda yang menjadi pusat perhatian peserta 

didik. 

2.) Memperjelas informasi yang disampaikan, melalui media pembelajaran 

semua materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah dipahami oleh peserta 

didik, karena peserta didik berpraktek langsung dalam penggunaan media. 

3.) Menstimulus tentang ingatan konsep, materi yang disampaikan kepada 

peserta didik sejatinya bukan untuk dihafal mlainkan untuk dipahami karena 

dengan memahami konsep materi yang disampaikan anak akan mudah 

mengingat dan tidak mudah lupa dengan materi yang disampaikan.  

4.) Memotivasi peserta didik mengikuti materi pembelajaran, media 

pembelajaran diciptakan untuk mengalihkan perhatian peserta didik agar 

fokus dalam memperhatikan materi yang disampaikan, sehingga minat belajar 

peserta didik akan menjadi lebih tinggi ketika materi yang disampaikan 

memberikan suasan yang baru. 

5.) Menyajikan bimbingan belajar , memberikan pengalaman dan pengarahan 

dari guru sehingga peserta didik dapat mengatasi masalah yang dialaminya 

dan dari situlah peserta didik dapat mencapai hasil belajar secara optimal. 
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6.) Membangkitkan performansi peserta didik yang relevan dengan materi, 

membangkitkan minat belajar peserta didik untuk aktif pada saat 

pembelajaran dan memahami materi yang di sampaikan. 

7.) Memberikan masukan performansi yang benar kepada peserta didik 

8.) Mendorong ingatan, menyampaikan pengetahuan keterampilan dan sikap yang 

dipelajari, ingatan peserta didik akan lebih tajam dan akan mengingatnya dengan 

jangka waktu yang panjang apabila peserta didik dapat memahami konsep materi 

yang diajarkan dengan benar.  

3. Karakteristik peserta didik kelas IV sekolah dasar 

Menurut  Heruman (2013:1) peserta didik di sekolah dasar usianya berkisar 

antara 6 tahun sampai 12 tahun. Diamana seusia mereka masih pada fase 

operasional konkret. kemampuan yang dimilki peserta didik  pada fase ini adalah 

kemampuan berpikir proses untuk mengoperasikan kaidah – kaidah logika, 

meskipun proses pikiran peserta didik tersebut masih terikat dengan objek yang 

bersifat konkret. Pada usia perkembangan seperti ini peserta didik masih belum 

bisa berpikir dari abstrak ke konkret. Pesrta didik masih terikat objek konkret 

yang di lihatnya secara langsung. 

Pada dunia pendidikan terutama di sekolah dasar mempunyai beberapa 

tingkatan untuk karakteristik peseerta didik. Karakter ini di bedakan berdasarkan 

tingkatan kelas, kelas terbagi menjadi dua yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. 

Peserta didik yang tergolong kelas tinggi biasanya cenderung memilki ciri 

perkembangan sikap individual sedangkan untuk yang kelas rendah cenderung 

terhadap perkembangan sosialnya. 
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Menurut Mike Ollerton (2010:15) karakteristik peserta didik dpat dilihat dari 

Gaya belajar, peserta didik diajarkan bagaimana belajar dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan, peserta didik  tidak lagi 

menjadi pendengar dalam proses pembelajaran, peserta didik akan lebih aktif 

dalam kegiatan belajar sedangkan guru hanya sebagi fasilitator.  

Karakter peserta didik kelas IV sekolah dasar sudah pada taraf yang lebih 

tinggi, 1.) Peserta didik sudah mengalami perubahan emosi baik dari teman 

sebaya atau guru. 2.) Peserta didik akan cenderung sensitif terhadap sebuah 

kritikan atau masukan, namun belum bisa membedakan antara kritikan yang salah 

dan benar mereka menganggap kalau sebuah kritikan itu adalah hal buruk yang 

seharusnya tidak di ungkapkan kepada mereka. 3.) peserta didik mulai banyak 

bertanya tentang materi yang disampaikan ataupun objek yang berada 

dilingkungan sekitar yang menjadi perhatian. 4.) memilki rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang dihadapinya. 5.) peserta didik sudah bisa berpikir nalar 

dan membuat sebuah kesimpulan.  6.) gaya belajarnya sudah berbeda peserta 

didik sudah bisa berkonsentrasi lama pada saat proses belajar dan tidak mudah 

bosan.  

4. Pengembangan media papinka 

Pengembangan media pembelajaran papinka 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 midah 

memahami maksud dari materi yang disampaikan. 
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Pengembangan media pemebelajaran papinka ini untuk melengkapi 

kekurangan dalam proses pembelajaran 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.   

5. Penggunaan media 

Secara spesifik penggunaan media papinka dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Media papinka berbentuk sebuah papan panjang,terdapat sebuah manik batu 

dan angka – angka yang menjadi alat pembelajaran peserta didik 

2. Setiap peserta didik yang akan menggunakannya akan mengambil satu kertas 

soal 

3. Peserta didik akan menandai bilangan yang akan dicari kelipatanya dengan 

menggunakan gambar bintang 

4. Peserta didik akan mencari kelipatan dri bilangan yang pertama pada kotak 

kecil yang berangka dengan menempelkan gambar bintang dan pada angka 

berikutnya sesuai dengan angka kelipatannya yang merupakan kelipatan dari 

bilangan yang dicari KPKnya. Begitupun angka yang lain. 



25 

 

5. Jika peserta didik sudah sampai di angka yang paling terakhir maka ia  dapat 

berhenti dan mencari kelipatan dari bilangan tersebut 

6. Jika peserta didik sudah menemukan kelipatan persekutuannya maka siswa 

akan menentukan kelipatan terkecilnya dengan cara melihat angka terkecil 

atau angka yang mendekati bilangan kecil dari kelipatan persekutuan 

7. Angka terkecil menunjukkan kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan – 

bilangan yang dicari kelipatannya. 

Keunggulan media papinka ini adalah: 

1. Media papinka dapat digunakan secara klasikal, karena ukuran media yang 

memilki ukuran besar sehingga bisa dijangkau oleh semua siswa dalam satu 

kelas. 

2. Media papinkadapat digunakan berulang – ulang tidak hanya satu kali 

pembelajaran 

3. Media papinka dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama 

4. Memiliki daya tahan yang lama, tidak mudah rusak 

5. Tidak membahayakan peserta didik pada saat menggunakan atau 

mengoperasikan media papinka. 

6. Model penelitian dan pengembangan 

Menurut Teggeh (2014:42-44) Model pengembangan yang digunakan oleh 

addie mempunyai lima langkah yaitu analisis, perancang desain, pengembangan, 

impelementasi dan evaluasi. Lima model ini tidak bisa dilakukan secara terpisah 

ataupun dilakukan secara acak karena model ini sudah disusun secara sistematis 

dan sudah berlandaskan teori desain pembelajaran yang sudah ada.  
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Model ini memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan dimenegerti 

sehingga untuk diimplementasikan ke sebuah pengembangan produk akan sangat 

baik, model ini bisa digunakan untuk pengembangan bahan ajar atau buku ajar, 

modul pembelajaran, video pembelajaran, games pembelajaran dan masih banyak 

lagi yang bisa digunakan dengan menggunakan model ini. Model ini dilakukan 

dengan memberikan sebuah evaluasi di akhir pengembangan produk ataupun jenis 

pengembangan yang lainnya. Sehingga akan ada kemajuan dari kualitas 

pengembangan produk yang sudah diterapkan. 

Tahapan model ADDIE yang memilki lima langakah sebagai berikut: 

1. Tahap analisis  

Dalam tahap ini meliputi kegiatan melakukan analisis kompetensi, melakukan 

analisis karakteristik peserta didik, dan melakukan analisis materi. Tahap ini 

peserta didik di tuntut untuk aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Peserta 

didik di latih untuk berpikir luas tentang pengetahun, keteranpilan dalam belajar, 

gaya bicara dan gaya belajar yang sesaui dengan karakteristik peserta didik karena 

tidak semua kemampuan yang dimilki peserta didik mempunyai tingkatan yang 

sama. Dan materi yang disampaikan kepada peserta didik harus sesaui dengan 

standart kompetensi dan tujuan pembelajaran yang nantinya. 

Semua tahapan ini akan mencangkup semua kompetensi yang harus dipahami 

oleh peserta didik dengan menggunakan media. Karakteristik peserta didik akan 

terlihat setelah pembelajaran menggunakan media minat dan gaya belajar peseta 

didik akan trlihat pada saat siswa menggunakan media pembelajaran, ini akan 

membantu semangat belajar peserta didik dan memotivasi untuk lebih giat lagi 
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dalam belajar maupun kegiatan proses belajar dikelas. Materi yang disampaikan 

akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. 

2. Tahap perancangan desain 

Pada tahap ini akan dirancang untuk siapa pembelajaran dirancang (peserta 

didik), kemampuan seperti apa yang diinginkan untuk dipelajari (kompetensi), 

bagaimana materi dan keterampilan peserta didik dapat dipelajari dengan baik 

(strategi pembelajaran),dan  bagaimana tingkat penguasaan peserta didik yang 

sudah dicapai (assesmen dan evaluasi). 

 Semua pertanyaan yang sudah dipaparkan dalam tahap perancangan dapat 

disimpulkan bahwa untuk merancang sebuah produk atau pengembangan media 

perlu melihat kondisi dilapangan dan karektisitik peserta didik, materi yang di 

akan digunakan untuk mengembangankan produk harus sesuai dengan komptensi 

dan materi. Sehingga strategi yang digunakan dalam mengembangankan produk 

akan berjalan sesuai dengan tujuan ketercapaian dan evaluasi yang dilakukan pada 

tahap peerancangan produk tidak akan salah.  

3. Tahap pengembangan 

Tahap pengembangan ini dilakukan setelah perancangan desain mulai dari 

merancang materi atau kompetensi yang dicapai peserta didik, perencangan 

metode dan strsssategi pembelajaran yang digunakan pada pelaksanaan proses 

pemeblajaran sampai kegiatan evaluasi pembelajaran. Dari semua tahap yang 

dilakukan pada proses perancanagan akan diwujudkan pada tahap pengembangan 

dengan membuat prototype.  

Prototype ini akan digunakan untuk pengumpulan sumber atau referensi yang 

dilakuakan pada pengembangan materi, membuat tabel sebagai mempermbudah 
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dalam mengkalsifikasikan data, membuat ssebuah gamabar ilustrasi rancangan, 

dilakukan pengetikan atau pencatatan data, dan pengaturan runtutan untuk 

menyunsun  instrumen atau yang lainnya. 

4. Tahap implementasi  

Pada tahap ini dilakukan setelah prototype pengembangan produk sudah jadi. 

Tahap implementasi sebagai uji coba produk secara rill di lapangan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kualitas pembelajaran. Tahap 

implementasi mempunyai beberapa  kriteria yaitu keefektifan, kemenarikan, dan 

efisiensi pembelajaran. 

Keefektifan akan menentukan ketercapaian tujuan akan kompetensi yang 

diharapkan. Kemenarikan menentukan sejauh mana pembelajaran dapat 

menciptakan suasana baru dalam pemeblajaran yang menyenangkan dan 

meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat 

termotivasi. Efisisensi pembelajaran dicapai ketika penggunaan sumber atau 

referensi seperti sumber dana, waktu, dan tenaga kerja yntuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

5. Tahap evaluasi 

Tahap evaluasi terbagi atas dua tahapan yaitu tahap evaluasi formatif dan tahap 

sumatif. Tahap formatif adalah pengumpulan data sedangkan tahap sumatifa 

adalah tahap yag dilakukan di akhir program. Pada tahap ini adalah tahap akhir 

semua informasi atau data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan menjadi satu 

untuk dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan. Evaluasi akhir dari program 

ini untuk mengetahui pengaruh pengguanaan produk, dan kualitas produk yang 

digunakan terhadap hasil belajar peserta didik.  
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6. Penelitian yang relevan  

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Terdahulu. 

Penelitian Judul Hasil 

M akhyar AL amin (2015) 

 

Pengembangan media 

permainan DAKONMATIKA 

pada materi faktor persekutuan 

terbesar (FPB) dan kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) 

bagi siswa kelas IV mi baitur 

rohim 

Pengembangan media ini 

berisi tentang materi KPK dan 

FPB untuk mempermudah 

siswa dalam memahami 

konsep bilangan KPK dan 

FPB. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan media 

permainan tradisional 

dakonmatika yang dimainkan 

oleh dua siswa.  

Matilda kurniawati (2017) 

 

Pengembangan media papan 

dakon pada materi kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) 

kelas IV SDN Kalasan 1 

Permainanya sama seperti 

melakukan permainan dakon 

Pengembangan media 

konvensional papan dakon ini  

Penelitian Judul Hasil 

  berisi tentang papan dakon 

yang di kreasikan untuk 

pembelajaran matematika 

materi kelipatan persekutuan 

terkecil 

Aprillya pratiwi 

kusumaningrum (2012) 

Pengembangan media 

pembalajaran communication 

paper materi FPB dan KPK 

untuk siswa sekolah dasar 

mengembangkan kreativitas 

siswa dalam memahami 

konsep pembelajaran 

Pengembangan media ini 

berisi tentang communication 

paper dimana kertas yang 

dodesain dengan bentuk angka 

yang berwarna untuk menarik 

minat belajar peserta didik 

dalam pembelajaran 

matematika materi KPK dan 

FPB dengan tujuan 

meningkatkan hasil belajar 

peserta didik 

 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa ada persaamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.berikut 

persamaan dan perbedaannya. 
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Table 2.2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

M Akhyar Al 

Amin (2015) 

Pengembangan media 

permainan 

DAKONMATIKA pada 

materi faktor persekutuan 

terbesar     (FPB) dan 

kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) bagi siswa 

kelas IV mi baitur rohim 

Mengembangkan 

media dalam 

materi Kelipatan 

Persekutuan 

Terkecil (KPK) 

pada 

pembelajaran 

matematika. 

perbedaanya ada 

dalam 

pengembangan 

media 

dakonmatika, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

media papinka 

Matilda 

Kurniawati (2017) 

Pengembangan media 

papan dakon pada materi 

Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (KPK) kelas IV 

SDN Kalasan 1 

Mengembangkan 

media papan 

pada materi 

kelipatan 

persekutuan 

terkecil (KPK) 

pada 

pembelajaran 

matematika. 

Ada dalam 

pengembangan 

media papan 

dakon, sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

media papinka 

Apriliya Pertiwi 

Kusuma Ningrum 

Pengembangan media 

pembelajaran 

communication paper 

materi FPB dan KPK untuk 

siswa sekolah dasar  

Mengembangkan  

materi kelipatan 

persekutuan 

terkecil (KPK) 

pada 

pembelajaran 

matematika 

dengan media 

pembelajaran 

Pengembangan 

media yang 

digunakan 

menggunakan 

papan kertas 

berukuran A3 

dengan angka 1-

100 
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B. Kerangka berpikir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 

Pengembangan media papinka (papan 

pintar kelipatan persekutuan terkecil) 

untuk pembelajaran matematika kelas 4 

Menciptakan pembelajaran yang lebih 

kreatif, menyenangkan dan menanamkan 

pemahaman konsep dengan cara yang 

mudah menggunakan media 

pembelajaran PAPINKA yang layak 

digunakan untuk peserta didik di sekolah 

dasar.

Kondisi ideal

Menurut permendiknas nomor 22 tahun 

2006 menjelaskan tujuan pembelajaran 

matematika adalah peserta didik dapat 

memahami konsep matematika, yang 

menjelaskan keterkaitan antara konsep 

dan mengaplikasikan konsep / algoritma 

secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam memecahkan masalah. Setiap 

konsep baru yang dipahami peserta didik 

perlu segera diberi penguatan agar 

peserta didik mudah mengingat dengan 

jangka waktu yang panjang. 

Kondisi dilapangan 

Pada kondisi di lapangan pemeblajaran 

masih menggunakan metode yang 

membuat pembelajaran menjadi bosan 

dan peserta didik mudah melupakan 

materi yang telah disajikan, dalam 

pemahaman konsep pembelajaran masih 

belum terbilang belum berhasil karena 

peserta didik masih kesulitan memahami 

konsep atau materi yang dijelaskan. Pada 

kenyataanya di lapangan guru hanya 

menjelaskan materi dengan bahan ajar 

yang bersumber dari buku sehingga 

peserta didik tidak bisa memecahkan 

masalah dengan luwes. 

Kurangnya minat peserta didik pada 

pembelajaran matematika yang dianggap 

sulit dalam hal pemahaman materi KPK, 

sehingga menyebabkan peserta didik 

kurang memperhatikan pada saat 

pembelajaran matematika.  


