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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib 

dipelajari pada tingkatan SD. Hal ini  dikarenakan mata pelajaran matematika 

memuatketerkaitan tentang pengetahuan kehidupan sehari-hari, sehingga 

menjadikan matematika sebagai ilmu yang mutlak untuk dipelajari sejak dini. 

Siswa akan diajarkan cara menghitung, mengukur, dan menalar menggunakan 

berbagai bentuk yang sifatnya konkrit hinggaabstrak. 

Penanaman konsep pada mata pelajaran matematika harus dilakukan 

dengan baik oleh guru. Terdapat tiga tahapandalam mengajarkan matematika 

di SDmenurut Heruman (dalam Kuswaty,2013:2) yaitu (1) Penanaman 

konsep dasaryang harus dilakukan oleh guru menggunakan media yang dapat 

memudahkan pemahaman siswa, (2) Pemahaman konsep yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami materi, (3) Pembinaan keterampilan yang bertujuan 

agar siswa lebih terampil menggunakan berbagai konsep matematika. 

Tahapan penanaman konsep dasar yang menekankan pada penggunaan 

media sesuai dengan karaktersitik yang dimiliki anak usia sekolah dasar. 

Menurut teori Piaget (dalam Honggowiyono, 2015:3) bahwa usia anak 

sekolah dasar pada umumnya berkisar 6-12 tahun dan berada pada tahapan 

operasional konkrit.Siswa cenderung lebih mudah memahami masalah-

masalah yang sifatnya konkrit, sehingga diperlukan adanya penggunaan 

mediadalam pembelajaran untuk memudahkan pemahaman siswa.  
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 Penggunaan media pembelajaran akan lebih menyenangkan apabila 

didalamnya mengandung unsur bermain. Hal ini sesuai dengan teori Diens 

(dalam Sulianto, 2014:39) yang menyatakan bahwa setiap konsep matematika 

akan dipahami dengan baik apabila disajikan dalam bentuk yang konkrit. 

Pernyataan ini mengandung arti bahwa benda atau objek yang dikemas dalam 

bentuk permainan akan sangat berperan apabila dimanipulasi dengan baik. 

Media yang mengandung unsur permainan akan lebih menarik dan dapat 

dijadikan sebagai nilai tambah pengetahuan apabila didalamnya dikaitkan 

dengan unsur budaya.  

 Unsur budaya yang dikaitkan dalam media pembelajaran matematika 

dikenal dengan etnomatika. Dalam bidang matematika etnomatika memiliki 

potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi inovasi pembelajaran 

dalam mengenalkan budaya Indonesia. Hal ini bertujuan untuk 

mengembangkan  nilai budaya antar generasi agar tidak sampai punah. 

Richardo (2016:119) media matematika yang dikaitkan dengan unsur 

kebudayaan akan menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap budaya. Kecintaan 

terhadap budaya akan memberikan kompetensi yang positif sebagai wujud 

nasionalime. Budaya yang dikaitkan dalam media matematika ini berupa 

tarian.  

 Pemilihan tarian sebagai unsur budaya dikarenakan sekolah tempat 

penelitianmemiliki ekstrakulikuler yang tidak kalah unggul dalam bidang seni 

tari. Tarian yang dikaitkan dalam media ini hanya terfokus pada  tarian asal 

beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan siswa lebih baik  

mengenal terlebih dahulu beberapa tarian di provinsi tempat siswa tinggal 
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sebelum mengenal yang lebih luas. Menurut Warsiti (2015:47) hal ini sesuai 

dengan konsep DAP (Developmentally Appropriate Practice) yang 

menyebutkan bahwa, budaya yang dikaitkan dalam pembelajaran seharusnya 

disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan Widiastuti (dalam Warsiti, 2015:47) yang menyatakan bahwa 

pengenalan budaya sekitar siswa bertujuan agar siswa belajar sesuai dengan 

lingkungannya.  

 Berdasakan hasil wawancara dengan guru kelas VI dan didukung dengan 

hasil observasi di SDN Genengan Jasem 1 pada tanggal 2-5 November 2018 

diketahui bahwa :  (a) Siswa masih kesulitan memahami materi tentang 

penjumlahan bilangan bulat, (b) Media yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran matematika kurang efektif dan menarik karena hanya 

menggunakan papan tulis dan papan garis bilangan, (c) Minat siswa terhadap 

pelajaran matematika kurang karena siswa cenderung tidak memperhatikan 

dan berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung.Siswa cenderung tidak 

memperhatikan saat pembelajaran dan sulit memahami materi, sehingga 

berdampak pada nilai siswa yang tidak mencapai standar KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang sudah ditentukan. 

 SDN Genengan Jasem 1 merupakan SD Negeri yang sebagian besar para 

guru didominasi oleh yang masih muda. Guru muda tentunya memiliki 

potensi serta pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk dapat 

mengembangkan dan menggunakan media dalam pembelajaran.Berdasarkan  

potensi itu,maka hal ini sangat mendukung apabila ada pengembangan media 

dan penggunaan media dalam pembelajaran. Melalui situasi yang mendukung 
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itu, maka peneliti memilih SDN Genengan Jasem 1 sebagai tempat tujuan 

penelitian.   

 Berdasarkan masalah-masalah diatas dapat diketahui bahwa media 

matematika yang digunakan oleh guru kurang efektif khususnya pada materi 

penjumlahan bilangan bulat. Penggunaan media yang kurang efektif dapat 

mengakibatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar berkurang. Apabila  

siswa kurang memiliki motivasi dalam belajar maka akan berdampak pada 

kemalasan untuk belajar. Siswa yang malas untuk mempelajari dan 

memahami materi penjumlahan bilangan bulat akan kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Kesulitan siswa 

mengerjakan soal-soal terkait penjumlahan bilangan bulat juga akan 

berdampak pada nilai siswa yang kurang dari KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang sudah ditentukan yaitu 75. 

 Dari kondisi yang sudah dijelaskan, maka diperlukan media 

pembelajaran yang memiliki daya guna lebih baik dan efektif agar dapat 

mengatasai permasalahan yang terjadi pada proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, media yang dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan 

berbagai permasalahan adalah media monopoli berbasis etnomatika. Media 

monopoli dipilih karena media ini mengandung unsur permainan dalam 

penggunaanya dan masih sering dimainkan siswa di daerah tersebut. Media 

monopoli juga dikaitkan dengan unsur budaya berupa tarian asal beberapa 

daerah di Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui tarian-tarian 

disekitar tempat provinsi mereka tinggal.  
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 Penggunaan media monopoli berbasis etnomatikadiharapkan dapat 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa termotivasi untuk 

belajar penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat merupakan 

proses menambahkan bilangan yang bernilai positif dengan positif, negatif 

dengan negatif, atau positif dengan negatif. Media ini didesain sesuai dengan 

karakteristik yang dimiliki anak usia sekolah dasar yang senang bermain dan 

mudah bosan. Apabila siswa senang dalam belajar matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat, maka keterampilan menghitungnya juga 

meningkat dan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru.  

 Penggunaan media monopoli dalam proses pembelajaran sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh (Ghufron, dkk, 2017). Penelitian ini menghasilkan produk berupa 

pengembangan media monopoli yang digunakan untuk pembelajaran tema 5 

pahlawanku. Media monopoli ini dimodifikasi sesuai dengan memberikan 

gambar-gambar pahlawan tema pada papannya. 

 Penelitian lain juga sudah pernah dilakukan oleh (Yandari dan Kuswaty, 

2017). Penelitian ini menjelaskan bahwa media monopoli digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi simetri 

dankesebangunan. Dadu yang digunakan dalam permainan ini terdapat 

konsep-konsep materi. Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu 

kelompok  kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Monopoli Berbasis 

Etnomatika Materi Penjumlahan Bilangan Bulat pada Siswa Kelas VI 
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Sekolah Dasar”. Penelitan ini sangat perlu dilakukan karena kurangnya 

kreativitas guru dalam menggunakan media dalam pembelajaran. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kreativitas guru 

untuk menggunakan media agar pembelajaran lebih menyenangkan dan 

bermakna.  

B. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di 

buat oleh peneliti adalah bagaimana pengembangan media monopoli berbasis 

etnomatika untuk materi penjumlahan bilangan bulat siswa kelas VI SD? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

 Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah mendeskripsikan 

pengembangan media monopoli berbasis etnomatika untuk materi penjumlahan 

bilangan bulat siswa kelas VI SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media monopoli berbasis etnomatika dalam  pembelajaran matematika 

materi penjumlahan bilangan bulat untuk siswa kelas VI SD yang 

dikembangkan dalam penelitian memiliki spesifikasi produk sebagai berikut : 

1.   Konstruk atau Tampilan Produk 

 Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah 

sebuah media pembelajaran monopoli berbasis etnomatika untuk materi 

penjumlahan bilangan bulat pada kelas VI. Media ini terbuat dari papan 

triplek (bermodel seperti papan catur dapat dilipat) dan akan dilapisi 

dengan gambar papan monopoli. Papan tersebut berbentuk persegi 

berukuran 60 x 60 cm. Media tersebut juga didesain untuk mengenalkan 
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suatu budaya pada siswa ini dikembangkan sebagai sarana untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi penjumlahan bialangan 

bulat. Budaya yang dimaksud adalah berupa tarian-tarian di daerah Jawa 

Timur.  

 Media ini menyerupai papan monopoli yang di beberapa petaknya 

terdapat soal-soal tentang penjumlahan bilangan bulat, petak kesempatan 

berhitung, dan petak bebas pertanyaan. Permainan ini juga terdapat kartu 

dana umum sebagai kartu positif dan kartu kesempatan sebagai kartu 

negatif dengan ukuran 10 x 5 cm . Pada beberapa petak akan terdapat 

tarian-tarian asal beberapa daerah yang ada di Jawa. 

2.   Konten atau Isi Produk 

 Media monopoli berbasis etnomatika diperuntukkan untuk siswa 

kelas VI SD. Maka dari itu, Media monopoli berbasis 

etnomatikadisuusun berdasarkan kompetensi dasar yang ada  pada mata 

pelajaran matematika : 

3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

 Penelitian dan pengembangan ini perlu dilakukan karena pemahaman 

siswa yang masih rendah terhadap materi penjumlahan bilangan bulat. Maka 

dari itu penting untuk dikembangkan suatu media seperti media monopoli 

berbasis etnomatika yang dapat memberikan solusi terhadap pembelajaran 

matematika materi penjumlahan bilangan bulat. Pentingnya penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Teoristis  

  Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

mengembangkan media dan menggunakan media dalam proses 

pembelajaran dan sebagai nilai tambah pengetahuan.  

2. Praktis 

  Adapun pentingnya penelitian dan pengembangan secara praktis 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

Pengembangan media dapat memberikan ide kreatif dan inovatif dalam 

memilih dan menggunakan media saat pembelajaran.  

b. Bagi Siswa 

Pengembangan media dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar 

matematika, serta memudahkan pemahaman siswa.  

c. Bagi Sekolah  

Pengembangan media dapat memberikan sumbangan positif dalam 

meningkatkan kulaitas pendidikan di sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Mampu menerepkan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

materi pembelajaran.  

e. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan motivasi kepada 

peneliti lain.  
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan  

  Penelitian dan pengembangan tentang media monopoli berbasis 

etnomatika, diasumsikan bahwa : 

a. Media monopoli berbasis etnomatika yang dikembangkan berisi 

materi penjumlahan bilangan bulat untuk memudahkan pemahaman 

siswa SD.  

b. Media monopoli berbasis etnomatika yang dikembangkan dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menunjang proses 

belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat SD.  

c. Media monopoli berbasis etnomatika dapat digunakan dengan baik 

dan benar jika siswa memahami peraturan permainan. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

  Keterbatasan penelitian dan pengembangan dari produk yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan media monopoli berbasis etnomatikadifokuskan 

untuk materi penjumlahan bilangan bulat. 

b. Pengembangan media monopoli berbasis etnomatikahanya memuat 

beberapa tarian daerah asal Jawa Timur. 

c. Pengembangan media monopoli berbasis etnomatika hanya dapat 

digunakan secara berkelompok. 

d. Pengembangan media monopoli berbasis etnomatikatidak dapat 

digunakan siswa belajar secara mandiri.  



10 
 

 
 

G. Definisi Operasional 

Istilah-istilah terkait penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Monopoli adalah jenis permainan yang menggunakan papan, pion, 

dadu,kartu, dan dimainkan secara berkelompok.  

2. Etnomatika adalah mengaitkan unsur-unsur budaya yang dimiliki oleh 

daerah atau masyarakat setempat ke dalam media pembelajaran 

matematika.   

3. Penjumlahan adalah proses menambahkan antara bilangan satu dengan 

bilangan yang lain dan akan menghasilkan bilangan baru sebagai 

hasilnya.  

4. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat 

positif, bilangan bulat negatif, dan nol.  

5. Sekolah dasar merupakan jenjang sekolah yang paling dasar pada 

tingkatan pendidikan formal dan wajib ditempuh selama enam tahun 

(mulai dari kelas I - VI SD). 

 


