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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran matematika merupakan proses memahami dan 

memberikan informasi dengan persamaan-persamaan, tabel-tabel pada 

pembelajaran agar dapat menciptakan pola pikir pada pemahaman ataupun 

penalaran. Kemudian menurut (Soviawati, 2011) pembelajaran matematika 

merupakan upaya dari guru guna menciptakan watak, peradaban, serta kualitas 

kehidupan siswa dan memberi bantuan siswa untuk belajar matematika, 

supaya dapat timbulnya komunikasi dengan baik, dan berpengaruh pada 

kemudahan dalam mempelajari matematika serta menarik minat siswa. 

Pembelajaran matematika terdiri dari lingkup tentang masalah penyusunan 

rencana, penyajian materi dan evaluasi pembelajaran. Menurut (Heruman, 

2014) ada komponen-komponen pembelajaran matematika yang seharusnya 

ditanamkan pada kehidupan sehari-hari antara lain: (1) perencanaan konsep 

dasar, adalah konsep baru pada matematika dimana siswa belum pernah 

belajar tentang konsep tersebut, (2) pemahaman konsep, adalah pembelajaran 

berkelanjutan untuk siswa agar lebih memahami konsep, (3) pembinaan 

keterampilan, adalah supaya siswa dapat terampil dalam mengaplikasikan 

konsep matematika.  

Di Sekolah Dasar telah melakukan pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu, terkecuali pada mata pelajaran Matematika dan PJOK. Kedua mata 

pelajaran tersebut sudah tidak dikaitkan dengan mata pelajaran lain dimulai 

dari kelas IV (Permendikbud No.24 Tahun 2016). Pembelajaran matematika
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 SD pada kelas I hingga kelas VI berpedoman berdasarkan Standart 

Kurikulum 2013 dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Matematika. 

Pembelajaran tematik pada K13 menekankan bahwa peserta didik 

sebagai pusat belajar (student center) dimana berarti bahwasanya siswa  

mencari pengetahuannya sendiri melalui bermacam sumber belajar yang 

terdapat pada lingkungan sekitar serta siswa yang ikut aktif pada proses 

pembelajaran. Adanya sumber belajar dari media pembelajaran dapat 

membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sesuai dengan 

pendapat (Sadiman, 2010) dimana proses kegiatan pembelajaran yang baik 

antara lain yaitu menentukan serta mengaplikasikan media pembelajaran dan 

selaras pada tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu,maka 

guru diminta untuk terampil guna menentukan serta mengaplikasikan media 

pembelajaran. Lalu, guru sebaiknya dapat memotivasi siswa untuk aktif 

selama proses kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran 

yang maksimal dengan pasrtisipasif siswa. 

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 16 November 2018 di 

kelas 4 SDN Mojolangu 5 Malang. Pada sekolah tersebut telah 

mengaplikasikan Kurikulum 2013 serta dapat berjalan dengan optimal, 

dikarenakan pada pihak sekolah telah mengetahui aturan-aturan dalam K13. 

Peneliti memilih sekolah tersebut, dikarenakan terdapat kendala dalam hal 

media pembelajaran di kelas 4 pada pembelajaran matematika. Di kelas 4, 

mata pelajaran matematika berdiri sendiri yang berarti tidak tematik. Peneliti 

melakukan observasi sekaligus dengan wawancara bersama guru kelas tentang 

bagaimana kegiatan pembelajaran matematika tentang materi KPK dan FPB di 
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kelas 4. Selama ini guru belum pernah menggunakan media dalam 

menyampaikan materi KPK dan FPB. Guru memberikan materi hanya dengan 

metode ceramah untuk menjelaskan dan membangun pemahaman siswa. Pada 

materi KPK dan FPB terdapat dua cara penyelesaiannya, melalui pohon faktor 

dan tabel. Siswa diberikan kebebasan oleh guru untuk memilih menggunakan 

cara pohon faktor maupun tabel. Hal itu dilakukan guru, agar siswa dapat 

mengerjakan materi KPK dan FPB sesuai dengan kemampuannya. Pada saat 

pembelajaran, guru menerangkan materi tersebut menggunakan cara 

penyelesaian yaitu pohon faktor. Alasan dari guru menggunakan pohon faktor 

dikarenakan lebih mudah dipahami dan siswa lebih mudah menentukan 

faktorisasinya.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama guru kelas, ada 

beberapa kendala yang dialami guru dalam memberikan materi KPK dan FPB. 

Kendala yang pertama yaitu siswa seringkali tertukar dalam menentukan KPK 

dan FPB. Padahal guru selalu mengingatkan dan menuliskan catatan khusus 

pada papan tulis tentang perbedaan KPK dan FPB. Namun, siswa seringkali 

mengabaikannya maka menyebabkan kekeliruan dalam menentukan KPK dan 

FPB. Kekeliruan dalam menentukan KPK dan FPB ini berdampak pada hasil 

ujian siswa dimana banyak sekali kesalahan yang menyebabkan nilai 

akademik siswa tidak bagus. Kendala yang kedua adalah terdapat 5 hingga 13 

siswa yang masih sulit menentukan faktorisasi dari suatu bilangan 

dikarenakan tidak dapat menghafal perkalian. Sehingga siswa-siswa tersebut 

kesulitan dalam menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan. Guru merasa 

ketika memberikan pembelajaran terasa kurang maksimal dikarenakan tidak 
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adanya media yang digunakan untuk mempermudahkan siswa memahami 

materi KPK dan FPB. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berguna untuk 

menyalurkan pesan dari sumber yang dibuat secara terencana sehingga dapat 

menciptakan kegiatan belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran 

bisa berjalan secara efisien dan efektif (Munadi,Yudhi, 2008). Media dapat 

mempermudah guru menyampaikan suatu materi melalui sebuah benda 

konkrit, sehingga siswa tidak hanya berangan-angan namun bisa melihat 

secara nyata. Dari media, siswa dapat semakin aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan dapat membangun pemahamannya sendiri dengan 

menggunakan media. Seringkali pada mata pelajaran Matematika guru hanya 

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah 

dan memberikan hafalan rumus saja dapat membuat siswa jenuh, sehingga 

siswa sulit menerima untuk memamhami materi dan mengakibatkan siswa 

tidak berminat dengan mata pelajaran Matematika. Padahal mata pelajaran 

Matematika sangatlah penting. Sesuai dengan pendapat (Shadiq, 2016) bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang berperan penting untuk 

mengembangkan kemampuan matematis peserta didik. Matematika adalah 

salah satu mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran yang berperan penting 

dalam pendidikan.  

Guru kelas IV mengharapkan adanya media pembelajaran yang 

menunjang materi KPK dan FPB. Karena siswa akan semakin aktif dan 

mereka bersemangat ketika dalam pembelajaran mengaplikasikan media, hal 

ini sudah terbukti dari guru ketika menggunakan media pembelajaran pada 
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beberapa materi. Tidak hanya dapat menunjang keaktifan dan semangat siswa, 

namun dapat lebih memberikan kemudahan pada siswa untuk memahami 

materi KPK dan FPB serta menghitung hasil dari bilangan KPK dan FPB. 

Menurut (Prastowo, 2013) media pembelajaran tematik yang ada pada saat ini 

masih terbatas. Kurangnya penggunaan media pembelajaran pada kegiatan 

pembelajaran berpengaruh pada kurang aktifnya siswa serta monoton pada 

proses belajar karena kebanyakan dari guru lebih menggunakan metode 

ceramah, sehingga membuat kualitas pendidikan lemah. Apabila guru terus 

menerus menggunakan metode ceramah dan siswa semakin malas 

memperhatikan materi dari guru, akan menyebabkan mutu pendidikan 

semakin menurun juga pada kemampuan akademik siswa. 

Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi awal serta wawancara pada 

tanggal 16 November 2018 di SDN Mojolangu 5 Malang pada kelas IV bahwa 

membutuhkan adanya proses penggunaan media yang bertujuan guna siswa 

dapat memahami materi dengan mudah dan tidak mudah jenuh dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran sebaiknya dapat dilihat, didengar dan 

dibaca. Agar pesan yang terdapat pada media pembelajaran tersampaikan serta 

dapat menumbuhkan minat serta perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran. 

Menurut (Sudjana dan Rivai,2010) terdapat beberapa media 

pembelajaran yang dapat dipakai oleh guru, yaitu (1) media grafis contohnya 

grafik, foto, bagan, poster, dan sebagainya. Media grafis juga disebut dengan 

media dua dimensi yaitu media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. (2) 

media tiga dimensi yaitu memiliki bentuk model contohnya model padat (solid 
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model), model penampang, model susun, mock up, dan sebagainya. (3) media 

proyeksi seperti slied, film, penggunaan OHP, dan sebagainya. (4) media 

lingkungan. Dari beragam media tersebut, media Dakon Koper termasuk 

dalam media tiga dimensi. 

Media Dakon Koper memiliki bentuk seperti dakon yang terdapat 

beberapa wadah lingkaran, dan dakon tersebut di letakkan pada wadah koper. 

Alasan peneliti menggunakan media Dakon Koper tersebut adalah untuk 

memudahkan siswa menentukan FPB dan KPK dari suatu bilangan. Setiap 

media mempunyai kelebihan serta kelemahan,begitu pula pada media Dakon 

Koper. Kelebihan pada media Dakon Koper ini yaitu mudah dalam 

penyimpanan dan mudah dibawa. Dakon pada umunya hanya berisi 22 wadah 

lingkaran, dan apabila membutuhkan banyak wadah lingkaran maka harus 

membawa lebih dari 2 dakon, padahal dakon sendiri sudah memiliki bentuk 

yang besar. Pada media ini dibuatlah sebuah koper yang mudah dibawa dan 

nantinya akan terdapat 60 wadah lingkaran dakon beserta dengan manik-

manik sebagai objek untuk menghitung, pada setiap lingkaran dakon terdapat 

nomor. Media ini dapat digunakan berkali-kali, dan tidak mudah rusak karena 

terbuat dari kayu, media ini juga sangat aman apabila digunakan oleh siswa 

karena tidak terbuat dari benda-benda yang dapat melukai siswa. Media ini 

nantinya akan dibuat semenarik mungkin agar siswa dapat bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Namun, kekurangan pada media 

Dakon Koper yaitu koper hanya akan memuat 60 lingkaran wadah dakon, 

sehingga tidak dapat menghitung bilangan sampai ratusan.  
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Penggunaan media Dakon Koper dalam menyampaikan materi FPB 

dan KPK bertujuan untuk mempermudah siswa menentukan berapa FPB dan 

KPK dari suatu bilangan. Karena terkadang siswa harus menyusun pohon 

akar, lalu menuliskan satu persatu bilangan kemudian menentukan FPB dan 

KPK. FPB nantinya akan dilambangkan dengan manik-manik piramid dan 

KPK dilambangkan dengan manik-manik bulat. Cara bermain Dakon Koper 

adalah setiap soal bilangan dibedakan dengan 3 warna, nantinya terdapat 

manik-manik dengan warna biru, pink dan hijau yang disesuaikan dengan 

bilangan. Siswa harus mengerjakan soal bilangan tersebut dengan 

menjalankan manik-manik piramid dan bulat yang sesuai warna dan 

memasukkan manik-manik piramid dan bulat tersebut berdasarkan nomor 

yang terdapat pada setiap lingkaran dakon. Kemudian siswa harus mencari 

FPB dan KPK dengan melihat dan menghitung manik-manik piramid dan 

bulat pada wadah dakon. 

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran pernah 

dilakukan oleh Tyas (2018) tentang penggunaan media bagan dinding (Wall 

Chart) berbasis Open Ended pada materi FPB dan KPK di kelas 4 Sekolah 

Dasar. Dengan hasil penelitian penggunaan media Wall Chart mendapat 

respon dari siswa sebesar 80,80%. Hasil penelitian menyatakan yaitu penilaian 

serta hasil uji coba dan validasi ahli dikatakan layak. Hasil belajar diukur 

dengan pre-test dan post-test. Hasil pre-test pada uji coba pertama yaitu nilai 

rata-rata 5,9. Dan hasil post test siswa pada uji coba kedua yaitu hasil rata-rata 

7,5.  Nilai ketuntasan klasikal dari 20 siswa yang tuntas KKM dari jumlah 

siswa seluruhnya 28 siswa mendapat hasil 70,00%. Media wall chart berbasis 
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open ended mampu menstimulus minat belajar siswa sehingga siswa menjadi 

lebih baik melihat hasil dari ujian. Dengan hasil respon siswa sebanyak 

80,80% dapat disimpulkan bahwa media yang digunakan sangat layak atau 

sangat valid. 

Pembelajaran dengan media berbasis visual ini diharapkan bisa 

menumbuhkan kualitas kegiatan pembelajaran yang baik bagi siswa dan 

mempermudahkan guru dalam menyampaikan  materi. Berdasar uraian latar 

belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian pengembangan media 

Dakon Koper pada pembelajaran Matematika materi FPB dan KPK.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan media Dakon Koper pada pembelajaran 

Matematika materi FPB dan KPK? 

2. Bagaimana kemenarikan media Dakon Koper pada pembelajaran 

 Matematika materi FPB dan KPK? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk menganalisis proses pengembangan media Dakon Koper pada 

 pembelajaran Matematika materi FPB dan KPK 

2. Menganalisis kemenarikan media Dakon Koper pada pembelajaran 

 Matematika materi KPK dan FPB 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran Dakon Koper. Media Dakon Koper adalah media 

pembelajaran untuk mata pelajaran Matematika yang digunakan untuk 

memudahkan pemahaman siswa menghitung FPB dan KPK. Media 
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pembelajaran Dakon Koper ini dapat berdampak positif berperan untuk alat 

bantu guru dan siswa dalam pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

Spesifikasi produk yang diharapkan pada penelitian pengembangan ini 

yaitu : 

1. Konstruk (tampilan) 

Kerangka dari Dakon Koper berupa papan persegi panjang dengan 

ukuran 80x50x7cm yang dibuat menggunakan kayu. Papan tersebut terkonsep 

seperti koper yang dapat dibuka. Koper tersebut dapat dibuka menjadi 2 

bagian seperti membuka sebuah pintu dan terdapat engsel koper untuk 

membuka dan menutup. Tampilan cover dari koper memiliki tulisan besar 

Dakon Koper KPK dan FPB serta terdapat gambar ilustrasi seorang guru 

sedang menerangkan materi pk dan fpb yang ditulis pada papan tulis. Apabila 

media Dakon Koper dibuka maka terdapat 3 bagian yaitu bagian utama yang 

berisi wadah dakon beserta nomor pada setiap wadah, yang kedua bagian atas 

memuat perkalian 1 hingga 9, yang ketiga bagian bawah berisi tempat wadah 

manik-manik dengan warna biru, pink dan hijau untuk menjadi objek mengisi 

dakon sesuai bilangan. Desain dari koper ini berkaitan dengan materi  dengan 

warna yang bervariasi agar terlihat semenarik mungkin. Terdapat pegangan 

untuk membawa media agar lebih mudah. Warna media dominan hijau dan 

kuning. dan juga akan diberikan sebuah buku yang berisi tentang panduan 

penggunaan media serta soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. 

2. Konten (isi) 

Media pembelajaran ini hanya berisi tentang FPB dan KPK. Dimana 

media ini hanya memuat wadah untuk menghitung dan menentukan FPB dan 
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KPK dari suatu bilangan. Guru akan menjelaskan materi, dan untuk 

memberikan pemahaman siswa perihal cara menghitung dan menentukan 

guru akan menggunakan media Dakon Koper ini. 

Cara bermain dari media Dakon Koper yaitu bisa dilakukan dengan cara 

berkelompok. Setiap kelompok akan diberikan soal yang terdapat pada buku 

panduan dan kumpulan soal. Akan terdapat 3 bilangan yang harus dicari FPB 

dan KPK nya,. Dan setiap bilangan FPB akan mendapatkan manik-manik 

piramid dengan warna biru, pink dan hijau  agar mudah membedakannya. 

Begitu pula dengan setiap bilangan KPK akan mendapatkan manik-manik 

bulat dengan warna biru, pink dan hijau pula. Warna pada manik-manik untuk 

FPB dan KPK disamakan karena agar siswa lebih mudah apabila menentukan 

hasil dari FPB dan KPK apabila dihitung secara bersamaan. Contoh dalam 

pengaplikasiannya yaitu siswa mencari FPB dan KPK dari 30, maka siswa 

harus mengambil manik-manik piramid sebagai FPB dan memasukkan 

manik-manik bulat berwarna biru  pada wadah dakon sesuai dengan faktor 

dari 30.  Kemudian untuk menentukan KPK, maka siswa harus mengambil 

manik-manik bulat warna biru dan memasukkan  manik-manik bulat tersebut 

pada wadah dakon sesuai dengan kelipatan 30. Selanjutnya siswa harus 

menentukan FPB dan KPK dengan menghitung manik-manik piramid dan 

manik-manik bulat yang telah masuk pada dakon. Setiap kelompok akan 

diberikan beberapa soal dan waktu yang sama, dan dapat dilihat kelompok 

mana yang dapat menyelesaikan soal paling banyak sesuai waktu yang 

disediakan. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media pada pembelajaran Matematika 

materi FPB dan KPK pada kelas IV sekolah dasar ini dilaksanakan dengan 

tujuan agar proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pentingnya 

pengembangan media Dakon Koper sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

a. Siswa dapat mudah mengikuti kegiatan belajar serta memahami materi 

karena media tersebut dapat memberikan contoh pengaplikasian secara 

konkrit 

b. Meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran tidak terasa membosankan 

c. Adanya media pembelajaran Dakon Koper, siswa dapat lebih aktif 

berpartisipasi langsung pada proses pembelajaran dan tidak hanya 

berpusat pada guru 

d. Menciptakan semangat kerjasama antar siswa pada kegiatan belajar 

berkelompoknya. 

2. Bagi guru 

a. Media Dakon Koper berguna untuk membantu proses belakar mengajar 

di kelas 

b. Memberikan inovasi untuk memgembangkan media pembelajaran 

Matematika di kelas IV sekolah dasar 
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3. Bagi peneliti 

Untuk menumbuhkan keterampilan serta pengalaman mahasiswa untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang kreatif serta inovatif yang 

memiliki manfat untuk digunakan dalam pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media Dakon Koper pada pembelajaran matematika 

dapat dilaksanakan karena dengan penggunaan media pembelajaran, siswa 

menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran, terlebih pada pelajaran 

Matematika materi FPB dan KPK.  

Media Dakon Koper ini dapat menumbuhkan keaktifan dan 

rmenyenangkan karena siswa yang menggunakan media ini bersama 

kelompoknya. Ketika pembelajaran dapat menumbuhkan keaktifan maka 

minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran akan bertambah pula. 

Namun apabila minat siswa dalam belajar rendah maka berpengaruh untuk 

menghambat proses pembelajaran.  

Menurut hasil observasi menunjukkan bahwa dibutuhkannya media 

pembelajaran yang inovatif lainnya guna memudahkan proses pembelajaran 

dikelas. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangannya antara lain : 

1. Tempat penelitian di SDN Mojolangu 5 Malang, namun media tetap bisa 

diaplikasikan pada sekolah lain disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah 

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV  

3. Penelitian ini khusus dilakukan pada mata pelajaran Matematika Materi 

FPB dan KPK. 
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4. Materi yang berisi pada media Dakon Koper adalah KPK dan FPB. Namun 

hanya digunakan menghitung untuk bilangan yang kurang dari 60. Karena 

wadah dakon hanya berjumlah 60.  

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan media merupakan adalah proses yang dilakukan guna 

menciptakan produk yang berguna bagi siswa dan disusun berdasar pada 

analisis kebutuhan siswa. 

2. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi guru dengan siswa 

untuk mencapai perubahan sikap serta berpikir pada siswa agar memiliki 

kemampuan, pengetahuan serta keterampilan matematis 

3. Media Dakon Koper merupakan media yang digunakan untuk 

memudahkan pemahaman siswa untuk menghitung dan menentukan FPB 

dan KPK dari suatu bilangan 

4. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) bilangan kelipatan persekutuan 

yang nilainya paling kecil 

5. FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) bilangan faktor persekutuan terbesar 

yang nilainya paling besar. 

 

 


