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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

oleh seluruh kalangan masyarakat, baik menengah ke atas maupun menengah 

kebawah, karena melalui pendidikanlah pemerintahan suatu negara dan bangsa 

dapat membentuk generasi-generasi yang berkualitas, tangguh dan berkarakter 

mulia sehingga mampu membuat negara Indonesia menjadi negara yang sukses. 

Seperti yang tertera pada Undang Undang dasar Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan pendidikan formal yang harus 

ditempuh anak bangsa setidaknya pendidikan jenjang dasar dan menengah yang 

berusia mulai dari 7 tahun hingga 18 tahun.  

Keberhasilan negara yang sukses, salah satu diantara lainnya, difaktori oleh 

pendidikan yang baik. Sebuah pendidikan yang baik tentunya dapat dilihat dari 

bagaimana kualitas pembelajarannya, sarana-prasarananya, fasilitas dan kualitas 

pendidiknya. Menurut Warsita (dalam Rusman, 2012: 93) pembelajaran 

merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan 

untuk membelajarkan peserta didik. Oleh karena itulah, ketika membelajarkan 

peserta didik, guru harus merancang proses pembelajaran dengan sempurna, mulai 

dari RPP, sumber belajar, media dan alat penunjang lainnya. 

Dewasa ini, pada pelajaran matematika materi pecahan banyak siswa 

menghitung penjumlahan pecahan menggunakan cara yang abstrak tanpa benda 
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kongkret atau media pembelajaran, seperti yang terjadi ketika wawancara 

pada tanggal 23 Januari 2018di SD Muhammadiyah 08 Dau, guru mengajarkan 

peserta didik dengan cara manual yaitu dengan cara mengalikan penyebutnya. 

Padahal menurut teori belajar Bruner, dalam belajar harus melalui 3 tahap, yaitu 

tahap enaktif, tahap ikonik dan tahap simbolis.  

Media pembelajaran merupakan suatu alat untuk mempermudah pendidik 

dalam menyampaikan materi pada peserta didik, dan media pembelajaran 

termasuk hal penting dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di 

sekolah dasar menjadi bagian yang sangat penting dan harus mendapatkan 

perhatian yang khusus dari guru. Hal ini diperlukan sebab input siswa pada tingkat 

dasar memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga menjadi hal penting untuk 

diperhatikan adanya media pembelajaran pada proses pembelajaran di sekolah 

dasar. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pendidikan nasional di 

Indonesia, sekolah dasar merupakan bagian integral dari program pembangunan 

nasional, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk itu, pemerintah 

Indonesia bertanggung jawab melaksanakan pendidikan nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

dan membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional diatas. 

http://http/elearningpendidikan.com/pengertian-pendidikan-sebagai-proses-transformasi-budaya.html
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Gagne (dalam Sadiman, 2003:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Oleh karena itu, media akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran 

meskipun pada dasarnya guru memang bisa menjadi sumber sekaligus media 

pembelajaran yang tidak dirancang secara khusus bagi siswa, namun hadirnya 

media yang dirancang untuk siswa dapat mempermudah guru serta mempercepat 

proses memahami suatu materi bagi siswa. Seperti pendapat Briggs (Sadiman, 

2003:6) bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar.Pembelajaran diharapkan semaksimal mungkin 

untuk memperjelas penyajian materi dan informasi, sehingga mempermudah dan 

memperlancar dalam meningkatkan hasil beserta proses belajar.  

Menurut Sadiman (2010:11) proses belajar pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media 

tertentu ke penerima pesan. Tanpa adanya media komunikasi guru pada siswa 

tidak dapat tersampaikan secara sempurna. Pelajaran matematika seringkali 

menjadi sumber dari masalah yang tidak disukai oleh siswa, karena siswa butuh 

konsentasi penuh dalam mempelajari berbagai problem matematika. Pada 

dasarnya matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Hanya saja diperlukan alat 

komunikasi dalam pembelajaran yang membuat matematika dapat dengan mudah 

dipahami oleh siswa, maka dibutuhkan hadirnya media sebagai alat komunikasi 

agar tersampainya materi kepada siswa. 
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 Pembelajaran tanpa adanya media pembelajaran, yang hanya 

menggunakan bahasa verbal sebagai media informasi akan membuat pengetahuan 

siswa semakin abstrak dan mengakibatkan terjadinya verbalisme, yaitu dimana 

siswa hanya mengetahui secara istilahtetapi tidak memahami secara makna. Tidak 

hanya itu, penyampaian informasi melalu bahasa verbal juga berdampak pada 

menurunnya semangat, motivasi dan gairah siswa dalam belajar, padahal idealnya 

dalam memahami suatu konsep atau informasi diperlukan keterlibatan antara fisik 

dan psikis peserta didik. 

Pada kenyataan dalam memberikan pembelajaran yang ideal pada siswa 

bukan suatu yang mudah. Maka dari itulah media pembelajaran memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Informasi yang abstrak bagi siswa 

dapat menjadi kongkret dengan hadirnya media. Informasi yang sulit dipahami 

menjadi mudah. 

Hasil wawancara pada 23 Januari 2017 pada wali kelas IV di SD 

Muhammadiyah 08 Dau, ketika pembelajaran matematika berlangsung, guru kelas 

menggunakan pendekatan SCL (Student central learning). Selain itu, guru  

menggunakan metode tanya jawab, ceramah dan diskusi. Pada proses 

pembelajaran matematika guru tidak selalu menggunakan media pembelajaran, 

media yang digunakan hanya berupa gambar, lidi, kelereng dan video. Sedangkan 

pada materi penjumlahan pecahan guru tidak menggunakan media. Komunikasi 

antara guru dan siswa berjalan duaarah, akan tetapi sebagian siswa cenderung 
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kurang memperhatikan, bermain sendiri, ramai dan banyak yang tidak mau 

bertanya ketika siswa tidak memahami materi.  

Selain itu, beberapa siswa juga sering mengalami miskonsepsi terhadap 

materi penjumlahan pecahan, seperti (1) siswa sering menjumlahkan penyebut dan 

pembilang pada pecahan yang berpenyebut sama, (2) siswa menjumlahkan 

pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut pada pecahan 

berpenyebut berbeda, (3) siswa menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut 

dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu tetapi tidak dibuat menjadi 

pecahan senilai, kemudian menjumlahkan penyebut dengan penyebut dan 

pembilang dengan pembilang, (4) siswa menjumlahkan pecahan yang berbeda 

penyebut dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu tetapi tidak dibuat 

menjadi pecahan senilai, (5) dan siswa menjumlahkan pecahan yang berbeda 

penyebut dengan membalikkan pecahan kedua yaitu pembilang menjadi penyebut 

dan penyebut menjadi pembilang, kemudian langsung menjumlahkan penyebut 

dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. 

Sebab itulah, siswa ketika mempelajari matematika materi penjumlahan 

pecahanmendapatkan kesulitan dalam menangkap penjelasan dari guru kelas, 

terutama pada materi penjumlahan pecahan.Siswa membutuhkan guru yang kreatif 

dan inovatif dalam mengemas pembelajaran yang menarik dan bermakna, siswa 

juga membutuhkan media pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi 

inovatif, menyenangkan dan efektif. 



19 
 

 
 

Menurut guru kelas IV, dalam memahami pelajaran penjumlahan 

matematika kurang lebih 25% siswa yang mampu menghitung penjumlahan secara 

abstrak tanpa media pembelajaran. Sedangkan sisanya sekitar 75% siswa 

membutuhkan perhatian lebih khusus dan pengajaran yang berulang ulang. Selain 

itu, siswa di kelas IV tidak ada anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, ada satu 

anak yang lemah dalam menerima pembelajaran karena sering sakit, sehingga 

materi yang sebelumnya tidak tersampaikan seluruhnya. Ada sekitar 2-3 anak yang 

karakteristiknya sangat pendiam, sehingga tidak mudah diarahkan untuk 

mengikuti pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di SD Muhammadiyah 08 

dau ialah kurikulum K-13 sejak pertengahan tahun 2014, meskipun menggunakan 

kurikulum K-13 pada pelajaran matematika dibutuhkan fokus yang lebih dalam 

proses pengajarannya,sehingga matematika kini terpisah dari pembelajaran 

tematik. 

Pada proses pembelajaran matematika siswa sangat membutuhkan media 

pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi. Media pembelajaran yang dibutuhkan untuk pembelajaran 

matematika tersebut ialah media yang kongkret seperti dadu, koin, roti, dan papan 

koordinat, agar siswa dapat lebih memahami materi dengan baik. Guru kelas IV di 

SD Muhammadiyah 08 Dau tidak menggunakan media pembelajaran untuk materi 

penjumlahan pecahan biasa, guru kelas IV pada tahap pengenalan mengajarkan 

materi penjumlahan pecahan biasa ini dengan cara menyamakan penyebut pecahan 

tersebut secara abstrak.  
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Hasil observasi dan wawancara diatas, hadirnya media pembelajaran 

matematika untuk pembahasan pecahan sangat dibutuhkan karena (1) siswa 

mengalami kesulitan ketika memahami konsep penjumlahan pecahan biasa secara 

abstrak, (2) media dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan siswa memahami 

penjumlahan pecahan biasa (3) media dapat digunakan sebagai media yang 

kongkret pada siswa (4) papan ARSIP berguna dalam meningkatkan kreatifitas 

penulis dan (5) memudahkan siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Papan 

ARSIP merupakan salah satu solusi media pembelajaran bagi siswa kelas IV dalam 

memahami pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan pecahan biasa. 

Media ini membantu siswa untuk menghitung penjumlahan pecahan biasa tanpa 

mengalikan penyebut, siswa hanya perlu menjumlahkan simbol yang ada pada 

media. 

Oleh karena itu, peneliti  akan mengembangkan media pembelajaran 

khusus kelas IV pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan pecahan biasa 

agar guru bisa menyampaikan materi dengan media yang kongkret dan keunggulan 

media yang dikembangkan mampu membantu siswa dalam menjumlahkan 

pecahan biasa tanpa menjadikannya pecahan yang senilain dengan cara 

mengalikan penyebut dan pembilang terlebih dahulu, tetapi cukup dengan 

menjumlahkan arsiran pada media yang akan dikembangkan peneliti, yaitu papan 

arsip.Media ini menggunakan konsep arsiran sebagai bahan utama, karena arsiran 

erat kaitannya dengan pecahan.  
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Secara fisik media yang akan dikembangkan  menggunakan papan sebagai 

wadah dan alat peraga, yang berisi kartu-kartu yang terbuat dari mika berbentuk 

persegi panjang dan dilengkapi simbol-simbol dari arsiran horizontal dan vertikal 

dengan cara penggunaan menggabungkan dua kartu ke dalam papan. Maka penulis 

menyusun skripsi yang berjudul “ Pengembangan Media Papan ARSIP (Arsiran 

Pecahan) dalam Pembelajaran Matematika Materi Penjumlahan Pecahan biasa di 

Kelas IV SD” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah pengembangan media “Papan ARSIP” dalam pembelajaran 

matematika materi penjumlahan pecahan biasa di kelas IV SD ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 

a. Mendeskripsikan pengembangan media “Papan ARSIP” dalam pembelajaran 

matematika materi penjumlahan pecahan biasa di kelas IV SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pada pengembangan media ini, peneliti melalukan pengembangan media 

berupa papan ARSIP yang akan diterapkan pada anak usia sekolah dasar kelas IV 

untuk pelajaran matematika pokok bahasan pada materi penjumlahan pecahan 

biasa. 
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1. Konten 

Pengembangan media papan ARSIP ini diterapkan pada kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 Dau, dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kompetensi inti :  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan 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 

b. Kompetensi dasar :  

3.1 Mengenal konsep pecahan senilai dan melakukan operasi hitung 

pecahan menggunakan benda kongkrit/gambar 

4.3  Mengurai sebuah pecahan menjadi sebagai hasil penjumlahan atau 

pengurangan dua buah pecahan lainnya dengan berbagi kemungkinan 

jawaban 
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c. Indikator :  

3.1.1 Memahami konsep pecahan senilai setelah mengamati gambar 

pecahanmenggunakan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan 

papan ARSIP. 

3.1.2 Memahami konsep pecahan tidak senilai setelah mengamati gambar 

pecahanmenggunakan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan 

papan ARSIP 

4.3.1 Membedakan penjumlahan pecahan senilai dan tidak senilai setelah 

melakukan eksplorasi dengan papan ARSIP dan diskusi kelas 

4.3.2 Menjawab soal tentang penjumlahan pecahan senilai menggunakan 

papan ARSIP. 

d. Tujuan pembelajaran: 

1. Setelah mengamati gambar pecahan dan menghitung penjumlahan pecahan 

menggunakan papan ARSIP, siswa mampu memahami konsep pecahan 

senilai dan menggunakan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan 

baik. 

2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memahami konsep pecahan 

tidak senilai dan menggunakan operasi hitung penjumlahan pecahan 

dengan baik. 

3. Dengan bereksplorasi menggunakan papan ARSIP dan diskusi kelas, siswa 

mampu  pecahan membedakan penjumlahan senilai dan tidak senilai 

dengan benar  
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4. Setelah bereksplorasi menggunakan papan ARSIP, siswa mampu 

menjawab soal tentang penjumlahan pecahan senilai dengan tepat. 

2. Konsep 

Konsep media papan ARSIP meliputi beberapa bagian sebagai berikut: 

a. Kartu ARSIP 

Kartu ARSIPini merupakan kartu yang terbuat dari mika, ada dua 

tipe kartu pada media ini yaitu kartu mika yang bening dan kartu mika yang 

berwarna, kartu ARSIPberukuran 6R atau 15 cm x 20 cm. Pada kartu ini 

terdapat simbol yang berupa garis horizontal dan vertical yang berbentuk 

kolom dandi dalamnya terdapat arsiran-arsiran yang menyimbolkan 

pembilang dari pecahan. 

b. Tampak luar 

Papan ARSIP tampak luar seperti pigura atau frame foto berukuran 

6Ratau 16 cm x 21 cm terbuat dari kayu dan dilapisi oleh triplek di bagian 

bawah dan kaca di bagian atas. Persis seperti pigura foto, hanya saja ada dua 

bagian di sisi kanan yang bisa ditarik keluar dan kedalam, bagian ini berguna 

sebagai tempat untuk meletakkan kartu ARSIPyang telah dipola dengan 

simbol-simbol pecahan. 

c. Cara penggunaan 

Pengunaan papan ARSIP ini sebagai berikut: 
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a) Masukkan kartu ARSIPpertama dan dorong ke dalam bagian kanan atas 

papan ARSIP.(kartu yang didalamnya ada simbol dari pecahan yang akan 

dijumlahkan) 

b) Kemudian masukkan kartu transparans kedua dan dorong ke dalam 

bagian kanan bawah papan ARSIP. (kartu yang didalamnya ada simbol 

dari pecahan yang akan dijumlahkan dengan kartu ARSIPpertama) 

c) Lalu perhatikanlah, dan hitunglah ada berapa kotak yang arsir dan berapa 

kotak secara keseluruhan, kotak yang diarsir menunjukan pembilang dan 

kotak secara seseluruhan menunjukkan penyebut. 

 

d. Bahan yang digunakan 

Pembuatan media papan ARSIP sebagai berikut: 

a) Papan kayu atau triplek 

Papan kayu atau triplek ini digunakan sebagai dasar atau bagian alas 

bawah dari media ini, dapat di gambarkan juga seperti wadah yang 

berbetuk serupa dengan bingkai foto. 

b) Spidol 

Spidol digunakan untuk membuat arsiran, spidol yang digunakan ialah 

spidol merah dan spidol hitam permanent 

c) Penggaris 

Penggaris digunakan untuk menggaris arsiran pada kartu arsip 
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d) Kain flanel 

Kalin flanel dihgunakan untuk hiasan pada papan arsip.  

e) Mika  

Mika ada 2 macam, yaitu mika bening dan mika berwarna. Mika ini 

digunakan sebagai kartu ARSIP dari media ini pecahan ini.  

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. ManfaatTeoritis 

Manfaat teoritis pengembangan media ini diharapkan dari penelitian ini 

dapat menambah wacana baru tentang pengembangan media pembelajaran 

yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di SD khususnya kelas IV.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian dan pengembangan ini untuk menambah pengetahuan dan 

sarana dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi didunia secara nyata.  

b. Bagi Sekolah  

Tempat penelitian ini di uji cobakan, diharapkan dengan adanya hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan upaya sosialisai 

penggunaan Media Pembelajaran “Papan ARSIP” (arsiran pecahan) dalam 



27 
 

 
 

Pengembangan media pembelajaran matematika pokok bahasan 

penjumlahan pecahan di kelas IV SD.  

c. Bagi peserta didik 

 Media ini diharapkan mampu membantu memudahkan menghitung 

penjumlahan pecahan biasa pada pelajaran matematika secara kongkret.  

d. Bagi Jurusan PGSD 

Media ini diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi pihak jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa Program Studi 

PGSD. 

B. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Beberapa Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan media ini 

dapat menjadi tolak ukur sebagai batasan masalah, agar penelitian dan 

pengembangan ini menjadi efesien, efektif dan terarah. 

1. AsumsiPenelitianPengembangan 

a. Siswa harus memahami perbedaan menjumlahkan pecahan berpenyebut 

sama dan tidak sama. 

b. Siswa memiliki kemampuan yang relatif sama. 

c. Siswa harus memahami konsep pecahan biasa. 

d. Siswa harus memahami konsep operasi hitung penjumlahan. 

e. Siswa harus mengetahui cara mengoprasikan media. 

f. Guru harus memahami materi terkait pecahan. 
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2. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

a. Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah papan ARSIP hanya 

digunakan untuk anak kelas IV sekolah dasar. 

b. Papan ARSIP hanya digunakan untuk pembelajaran matematika pokok 

bahasan penjumlahan pecahan biasa. 

c. Papan ARSIP diuji cobakan di satu sekolah. 

d. Penelitian ini digunakan pada tahap pengenalan cara menjumlahkan pecahan 

biasa. 

e. Media hanya memuat pecahan biasa 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5 

dan 4/5. 

F. Definisi Operasional 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta agar penelitian 

menjadi lebih terarah maka istilah - istilah dalam judul penelitian ini diberi batasan 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran   

 Media adalah alat komunikasi, dapat berupa benda cetak, ataupun alat 

audiovisual dan peralatannya. Media pembelajaran adalah alat penghubung dalam 

menyampaikan suatu informasi dalam membantu kelancaran proses pengajaran 

dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

 

 



29 

2. Pembelajaran matematiika

Pembelajaran matematika ialah salah satu proses belajar mengajar yang di 

rancang secara khusus untuk memecahkan masalah yang ada. 

3. Penjumlahan pecahan biasa

Penjumlahan pecahan biasa ini adalah salah satu operasi hitung yang 

sering digunakan dalam kehidupan sehari hari, cara menjumlahkan pecahan harus 

menyamakan terlebih dahulu semua penyebut pecahan yang akan dijumlah. 

4. Papan ARSIP

Papan ARSIP merupakan suatu media pembelajaran yang terbuat dari 

triplek dan kaca sebagai papan, dan ada berbagai kartu ARSIPyang 

menyimbolkan berbagai macam simbol pecahan yang telah di desain khusus oleh 

penulis.ARSIP sendiri singkatan dari kalimat “arsiran pecahan”. Kata arsiran 

tersebut terinspirasi karena simbol pada kartu ARSIP pada media ini berbentuk 

arsiran-arsiran, 


