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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang terdapat di dalam 

kurikulum sekolah dasar (SD). Pembelajaran matematika mengalami 

perkembangan menyesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk sekolah dasar 

(SD). Pada pelaksanaan pembelajaran matematika terjadi interaksi antar siswa 

dengan guru dalam proses pembelajaran dalam belajar mengajar di kelas dan ada 

hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa yang berlangsung dalam 

kelas dengan situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran (Unzer 2008:4). 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar (SD) merupakan cara untuk 

menyampaikan materi yang terdapat dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika merupakan proses kegiatan pembelajaran yang 

mempelajari ilmu matematika dengan tujuan mengembangkan pengetahuan 

pembelajaran matematika dipaparkan oleh (Sahaja 2014). Pembelajaran 

matematika yang terdapat di sekolah dasar (SD) tidak terlepas dari berbagai 

perkembangan pengetahuan matematika dan intelektual siswa.  

Tujuan dalam pembelajaran matematika yang terdapat di sekolah dasar (SD) 

seperti yang terdapat pada Kurikulum 2006 BSNP adalah agar siswa memiliki 

kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang meliputi kemampuan siswa 

dalam memahami masalah yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, 

merancang model pembelajaran matematika, menyelsaikan suatu model dalam 

pembelajaran matematika, dan menafsirkan solusi yang dapat dipecahkan. Tujuan 

dalam pembelajaran Matematika mengambarkan bahwa pembelajaran Matematika 
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membantu siswa dalam memecahkan permasalah dalam kehidupan sehari-hari serta 

dapat memahami permasalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran Matematika terdapat Ruang lingkup pelajaran matematika di 

Sekolah Dasar (SD), Mata pelajaran yang terdapat pada pembelajaran matematika 

pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(a) Bilangan, (b) Geometri dan Pengukuran, (c) Pengolahan data (Depdiknas, 

2006). Hal tersebut menjadi arah serta landasan dalam mengembangkan materi 

kegiatan pembelajaran matematika melalui (a) Kompetensi sikap spiritual, (b) 

Sikap sosial, (c) pengetahuan, dan (e) keterampilan. Melalui empat kompetensi 

tersebut menjadi acuan  guru untuk merancang modul pembelajaran Matematika. 

Sehingga guru merupakan salah satu komponen pemangku yang berberan penting 

untuk kepentingan pendidikan, harus mampu berpikir secara inovatif dan kreatif 

(Mulyasa, 2010: 8-9).Maka dari itu guru harus kreatif serta inovatif dalam 

mengembangkan modul pembelajaran matematika di sekolah dasar (SD). 

Modul Menurut Daryanto (2013:9), menyatakan bahwa modul merupakan 

buku yang ditulis yang bertujuan agar siswa dapat dengan mudah belajar secara 

mandiri tanpa bimbingan dari guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang 

segala komponen bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas. Karena modul merupakan suatu program kegiatan belajar 

dan mengajar yang dapat dipelajari oleh siswa secara individual dengan bantuan 

dari guru dalam menjelaskan materi dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari 

pengembangan modul yaitu untuk menunjang dalam proses pembelajaran agar 

siswa lebih mudah untuk memahami materi yang belum dipahami, menambah 

pengetahuan, membantu siswa untuk mengerjakan tugas dilembar kerja siswa 
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(LKS). Menurut Suryaningsih, (2010:31) menyebutkan kelebihan dari modul 

adalah meningkatkan motovasi siswa, karena untuk mengerjakan tugas dalam 

pelajaran yang dibahas dengan jelas dan sesuai kemampuan siswa, siswa dapat 

belajar dengan aktif, siswa dapat berpikir kritis, dan dapat digunakan belajar secara 

mandiri oleh siswa.  

Modul yang baik mampu menyesuaikan dengan karakteristik siswa, 

intelektual siswa, bersifat efektif dan efisien, mudah dipahami oleh siswa dalam 

pembelajaran dan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga untuk 

menjadikan modul agar lebih menarik untuk dipelajari dan berbeda dengan modul 

yang lainya, maka modul dikembangkan oleh peneliti dengan menampilkan kesan 

unsur gambar, memiliki gambar yang menarik perhatian siswa, berisi uraian materi 

yang lengkap dan terdapat lembar kerja untuk siswa (Anwar, 2010).  

Penyajian modul meliputi bentuk aktivitas proses pembelajaran yang berdiri 

sendiri yang bertujuan untuk mempermudah siswa dapat mencapai tujuan dalam 

mencapai proses pembelajaran. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang 

untuk proses belajar mengajar dan membantu siswa belajar secara mandiri (self-

instructional). Modul akan dikembangkan dari memodifikasi modul menjadi modul 

bergambar. Modul bergambar memiliki gambar yang menarik berisi uraian materi 

pembelajaran. Gambar adalah sesuatu yang dapat diwujudkan dalam bentuk visual 

dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pemikiran yang dapat menarik minat 

siswa dalam pembelajaran menggunakan modul (Oemar Malik, 2010:3). Dari 

definisi tersebut bahwa gambar dalam modul dapat menyampaikan pesan kepada 

siswa dan merangsang pikiran siswa dalam pembelajaran, perasaan,dan kemauan 

siswa sehingga dapat memotivasi belajar pada diri siswa (Sukiman, 2012:29). 
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang di lakukan dengan 

guru kelas III SDN Salamrejo,tepatnya pada tanggal 7 November 2017 bahan ajar 

yang digunakan untuk pembelajaran Matematika di kelas III SDN Salamrejo yaitu 

lembar kerja siswa (LKS) dan materi tambahan dari buku paket. Kondisi di 

lapangan mengambarkan bahwa pembelajaran matematika berdiri sendiri. Bahan 

ajar yang digunakan juga masih lebih menekankan pada lembar kerja siswa (LKS) 

tanpa adanya buku pendamping dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti melalui observasi dilapang serta 

menganalisis kebutuhan yang berupa wawancara dengan guru kelas III SDN 

Salamrejo bahwa pembelajaran matematika berdiri sendiri dan keterbatasan bahan 

ajar untuk proses belajar mengajar, siswa belajar menggunakan buku LKS sebagai 

buku pendamping dalam pembelajaran. Belum adanya modul yang untuk 

menunjang pembelajaran Matematika di kelas III Sekolah Dasar (SD). Dengan 

adanya bahan ajar tambahan berupa modul bergambar yang digunakan untuk 

menunjang dalam proses belajar mengajar di kelas menurut (Belawati, T. 2010:13) 

bahan ajar merupakan bahan ajar atau materi yang disusun yang digunakan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan bahan ajar tambahan berupa 

modul bergambar yang peneliti kembangkan sebagai bahan ajar untuk menunjang 

dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi modul menjadi modul bergambar 

yang dapat menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, agar siswa lebih 

mudah untuk memahami materi yang belum dipahami, menambah pengetahuan, 

membantu siswa untuk mengerjakan tugas di lembar kerja (LKS), siswa dapat 

belajar dengan aktif, siswa dapat berpikir kritis, dan dapat digunakan belajar secara 

mandiri. 
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Bedasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengembangkan modul 

bergambar untuk bahan ajar matematika yang menyajikan materi-materi 

pembelajaran dengan desain gambar. Desain gambar terbagi menjadi 4 tokoh yaitu 

Nia, Dika, Marina, Kia yang mewakili tokoh yang terdapat pada modul bergambar 

tersebut. Pengembangan modul bergambar ini diharapkan dapat memfasilitasi 

peoses belajar mengajar yang akan dipelajari oleh siswa. Dengan pengembangan 

modul bergambar ada buku pendamping untuk bahan ajar serta dapat memfasilitasi 

dalam proses belajar mengajar. 

Penelitian yang relevan tentang modul bergambar yaitu “Pengembangan 

Modul Pembelajaran Bilangan Bulat Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Siswa 

Kelas IV SD/MI”penelitian ini mengembangakan modul pembelajaran bilangan 

bulat dengan pendekatan kontekstual untuk siswa kelas IV SD/MI modul yang 

dikembangkan dalam penelitian ini mempunyai karakteristik keterpaduan antara 

pembelajaran menggunakan modul dengan pendekatan kontekstual, dalam 

mengembangkan modul diperlukan langkah-langkan tertentu sebagaimana tujuan 

yang ingin dicapai, rangkaian isi pembelajaran, dan kriteria yang berlaku dalam 

pengembangan pembelajaran, untuk mengembangkan tersebut diharapkan adanya 

tindak lanjut untuk pengembangan modul.Sehubung dengan paparan diatas maka 

dapat disimpulkan judul penelitian ini adalah “Pengembangan Modul Bergambar 

Matematika Kelas III SD” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengembangan Modul Bergambar Matematika kelas III Sekolah 

Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap Pengembangan Modul Bergambar 

Matematika kelas III Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengembangan Modul Bergambar Matematika kelas III 

Sekolah Dasar 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap Pengembangan Modul Bergambar 

Matematika kelas III SD 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan untuk penelitian dan pengembangan 

pada modul bergambar matematika kelas III adalah : 

1. Tampilan  

Pengembangan modul bergambar kelas III SD, didesain dengan 

menggunakan ukuran A4. Menggunakan jenis huruf Verdana, 36 poit untuk 

judul bab, 18 point untuk judul materi, 13 point untuk teks dan uraian materi. 

Modus huruf bold untuk judul bab, judul materi, sub bab, modus normal untuk 

uraian materi.Cover dicetak dengan menggunakan kertas Paper Art berwarna 

dengan teks dan gambar di cetak dengan tinta coklat, tampilan dalam dengan 

kertas karton dan kertas putih. Struktur dari bagian pembuka modul bergambar 

yang terdiri dari halaman sampul, bagian pendahuluan terdiri dari cover, 
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petunjuk penggunaan modul bergambar, daftar isi, kompetensi dasar, indikator, 

uraian materi mata pembelajaran matematika, ulangan harian, sampul penutup.  

2. Isi Materi  

Modul bergambar kelas III Sekolah Dasar (SD) ini dikembangkan sesuai 

dengan Permendikbud No. 57 Tahun 2014 dengan kurikulum Sekolah Dasar 

(SD). Isi materi yang terdapat pada modul bergambar kelas III membahas 

materi semester II yang artinya dapat digunakan dalam satu semester. Materi 

kelas III sekolah dasar (SD) yang akan di kembangkan meliputi: BAB 1 

Pecahan Sederhana, BAB 2 Unsur dan sifat bangun datar sederhana, BAB 3 

Jenis dan besar sudut, BAB 4 Keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 

Tujuan pengembangan modul bergambar kelas III SD yaitu untuk menunjang 

dalam proses belajar agar siswa lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran yang belum dipahami oleh siswa, menambah pengetahuan dan 

wawasan siswa, membantu siswa dalam mengerjakan tugas di lembar kerja 

siswa (LKS), siswa dapat belajar dengan aktif dalam proses pembelajaran, 

siswa dapat berpikir kritis, dan dapat digunakan belajar secara individual. 

 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Hasil dari penelitian ini dan pengembangan ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, antara lain: 

1. Bagi Peserta Didik  

Pengembangan modul bergambar kelas III SD untuk menunjang dalam proses 

belajar agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang belum dipahami 

atau sulit dipahami oleh siswa, menambah pengetahuan atau wawasan untuk 
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siswa, membantu siswa dalam mengerjakan tugas di lembar kerja siswa (LKS), 

siswa dapat belajar dengan aktif dalam pembelajaran di kelas, siswa dapat 

berpikir dengan kritis, dan dapat digunakan untuk belajar secara individual atau 

siswa dapat belajar secara mandiri. 

2. Bagi Guru  

Pengembangan modul bergambar kelas III SD diharapkan dapat dijadikan 

sebagai alternatif yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran matematika, sehingga dalam penyampaian materi lebih 

bervariasi serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk inovasi pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi Sekolah  

Pengembagan modul bergambar kelas III SD dapat dijadikan sebagai referensi 

utuk sekolah dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan atau menunjang 

mutu sekolah.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Pada penelitian dan pengembangan ini menghasilkan berupa sebuah produk 

bahan ajar cetak yang berupa modul bergambar kelas III SD dan dijadikan 

sebagai bahan rujukan untuk membuat modul bergambar pada kelas tinggi. 

 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan  

a. SDN Salamrejo menggunakan kurikulum KTSP dan K13, sehingga dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan modul bergambar kelas III SD  



9 
 

 
 

b. Siswa kelas III SDN Salamrejo, sudah dapat membaca dan menulis sehingga 

siswa kelas III SD dapat mengerjakan latihan soal latihan yang terdapat pada 

modul bergambar kelas III SD. 

c. Bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran matematika kurang 

mendorong siswa untuk belajar secara individual, sehingga perlu 

dikembangkan bahan ajar cetak berupa modul bergambar yang dapat 

menarik perhatian siswa  

d. Modul bergambar matematika kelas III SD disusun untuk bahan ajar karena 

mata pelajaran matematika  

 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan : 

a. Modul bergambar yang akan dikembangakan hanya akan membahas materi 

matematika pada kelas III SD semester II 

b. Modul bergambar kelas III SD hanya akan di uji cobakan pada peserta didik 

kelas III SDN Salamrejo.  

 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional pada penelitian dan pengembangan ini dimaksudkan 

untuk menghindari salah penafsiran dalam proses penelitian dan pengembangan ini, 

adanya definisi operasinalnya adalah : 

1. Pengembangan adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan sebuah produk yang 

dilakukan mulai dari perencanaan, proses pembuatan, revisi, desain, sampai 

dengan produk benar-benar siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini peneliti 

mengembangkan produk yang baru berupa modul bergambar.  
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2. Pembelajaran Matematika merupakan pembelajaran untuk memberikan cara 

berpikir siswa secara kongkrit, menyusun pemikiran siswa dengan jelas, tepat, 

dan teliti. 

3. Modul gambar berfungsi untuk menarik perhatian siswa dan memperjelas 

sajian ide dalam isi modul tersebut, mengilustrasikan atau memberikan variasi 

pada fakta yang kemungkinan akan dilupakan atau di abaikan serta siswa dapat 

dengan mudah mengingat materi yang terdapat dalam modul tersebut.  
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