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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses belajar mengajar dimana 

memuat dua macam kegiatan yang tidak mungkin dipisah, yakni belajar 

serta mengajar. Dari aspek belajar dan mengajar ini menjadi suatu 

kegiatan yang menimbulkan hubungan antar guru serta siswa, siswa dan 

siswa, serta siswa dan lingkungan saat kegiatan belajar matematika 

sedang berjalan. Menurut (Amir, 2014) pembelajaran matematika 

merupakan proses penanaman pengalaman belajar pada peserta didik 

dengan melewati kegiatan yang memiliki rencana maka siswa dapat 

mendapatkan pengetahuan mengenai matematika yang dapat dipahami 

dengan baik dan tepat mengenai bahan yang diajarkan.  

Pembelajaran yang bermakna akan mempengaruhi kemampuan 

peserta didik untuk menjadi lebih baik. Matematika adalah ide abstrak 

yang berisi simbol-simbol, maka konsep dari matematika wajib 

dipahami dahulu sebelum mengoperasikan simbol-simbol tersebut 

(Amir, 2014), sedangkan menurut (Hasratuddin, 2014) matematika 

adalah bentuk susunan, besaran, serta konsep yang saling berhubungan, 

beserta banyaknya jumlah dan terpisah ke dalam beberapa bidang, 

antara lain aljabar, analisis dan geometri. Berdasarkan pendapat yang 

sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

matematika
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 adalah rangkaian proses pembelajaran untuk memperlajari konsep 

matematika dan komponen matematika dimana siswa dan guru terlibat guna 

sampai pada kompetensi serta tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh 

siswa.  

Permendikbud No.12 Tahun 2016 mengatur mengenai ruang lingkup 

pelajaran matematika yang berisi mengenai standar isi dimana mencakup 

komponen dari bilangan asli dan pecahan yang sederhana, pengukuran 

sederhana serta geometri,dan konsep sederhana serta statistika. Kompetensi 

pengetahuan siswa kelas 4 SD memuat pecahan-pecahan senilai dengan 

gambar secara nyata, pecahan (campuran, biasa, desimal dan persen), 

taksiran, faktor kelipatan dari bilangan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK), pembualatan 

hasil pengukuran panjang serta berat ke satuan terdekat, sifat-sifat segi 

banyak, keliling dan luas bangun datar, hubungan antara garis (sejajar, 

berpotongan, berhimpit), menyajikan data pada satuan baku. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kompetensi dasar 3.6 yaitu 

“menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK), dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari”, dan kompetensi dasar 4.6 yaitu “menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar (FPB), 

faktor kelipatan terkecil (KPK), dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 
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2. Materi KPK dan FPB 

a. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

1) Pengertian Keliapatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

  Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil pengulangan bilangan 

tersebut dengan bilangan asli (Yuniarto, 2009). Contohnya kelipatan 3 = 

3x1, 3x2, 3x3, … 3x10 dst. Namun kelipatan persekutuan dua bilangan 

contohnya kelipatan dari kedua bilangan tersebut yang nilainya sama 

(Yuniarto, 2009). Contohnya bilangan-bilangan kelipatan 4 adalah 

4,8,12,16,20,24…dst. Dan kelipatan 6 adalah 6,12,18,24,30,36… dst. 

Bilangan yang termasuk di kelipatan 4 dan kelipatan 6 adalah disebut 

kelipatan persekutuan, yakni bilangan persekutuan itu adalah 12 dan 24.  

  Perihal ini sesuai dengan pendapat (Mustaqim dan Astuty, 2009) 

yang menerangkan bahwa kelipatan persekutuan bilangan adalah kelipatan 

yang berasal dari dua bilangan tersebut yang memiliki nilai sama. Lalu 

menurut (Yuniarto, 2009) Kelipatan Persekutuan Terkecil merupakan 

bilangan terkecil dari hasil kelipatan bilangan persekutuan itu. 

  Menurut pendapat yang telah disampaikan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa KPK adalah nilai bilangan yang paling kecil hasil 

dari bilangan-bilangan persekutuan tersebut. 

2) Langkah-langkah mencari hasil dari KPK 

Menurut (Yuniarto, 2009) untuk mencari hasil dari KPK dengan 

menggunakan tiga tahapan,antara lain: (1) mencari kelipatan dari masing-

masing bilangan (2) mencari bilangan yang bersekutuan (3) mencari nilai 

terkecil dari bilangan yang bersekutuan tersebut. 
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b. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

1) Pengertian Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

Menurut (Yurianto, 2009) faktor suatu bilangan adalah bilangan yang 

dapat dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. Cara mencari hasil dari faktor 

suatu bilangan bisa menggunakan pasangan dari bilangan yang apabila 

dikalikan dapat menghasilkan faktor dari bilangan tersebut. Maka faktor 

dari dua bilangan adalah faktor dari dua bilangan yang memuat nilai yang 

sama (Mustaqim dan Astuty, 2009)  

Lalu menurut (Mustaqim dan Astuty, 2009) faktor persekutuan 

terbesar yang memuat dua bilangan adalah nilai terbesar dari bilangan 

yang bersekutuan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yuniarto, 2009) yang 

mengemukakan bahwasanya nilai terbesar dari dari dua bilangan atau lebih 

merupakan hasil FPB dari bilangan tersebut. 

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti yaitu Faktor Persekutuan 

Terbesar (FPB) adalah nilai terbesar dari dua atau lebih bilangan yang 

bersekutuan. 

2) Langkah-langkah menentukan FPB  

(Yuniarto, 2009) menyatakan bahwa guna mencari hasil dari faktor 

persekutuan terbesar (FPB) dapat menggunakan tiga langkah,yaitu :(1) 

mencari faktor dari bilangan tersebut, (2) mencari faktor bilangan yang 

bersekutuan, (3) mencari nilai terbesar dari bilangan yang bersekutuan 

tersebut.  
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “Media” berawal dari bahasa latin serta bentuk jamak dari kata 

“Medium” yang secara harfiah memiliki arti “perantara atau pengantar” maka 

media adalah alat penyampaian informasi belajar ataupun sebuah pesan 

(Djamarah, 2010). Menurut (Sutikno, 2013) media bisa juga diartikan sebagai 

sesuatu yang memiliki informasi dan pengetahuan untuk memudahkan 

hubungan yang berlangsung antara pendidik dengan siswa.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah 

alat peraga yang dapat membantu pada proses pembelajaran yang memiliki 

tujuan guna memudahkan siswa untuk memahami materi  yang diajarkan. 

Media yang diaplikasikan harus kreatif dan dapat membuat siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran agar tujuan pebelajaran dapat tercapai.  

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran pada kegiatan belajar menurut 

(Novaliendry, 2013) adalah antara lain: 1) pesan serta informasi dapat 

menjadi lebih jelas dengan menggunakan media, 2) siswa dapat lebih 

meningkatkan perhatian dan berdampak pada motivasi siswa pada saat 

pembelajaran menggunakan media, 3) keterbatasan ruang, waktu serta indera 

tidak membatasi dalam menggunakan media, 4) siswa bisa mendapatkan 

pengalaman dengan menggunakan media.  

Kemudian menurut (Sutirman, 2013) media pembelajaran diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) siswa dapat memahami makna 

dengan jelas dari produk yangditampilkan, 2) adanya variasi dalam metode 
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pembelajaran yang dilaksanakan, 3) dalam beraktivitas siswa dapat lebih 

aktif, 4) minat siswa dalam belajar meningkat karena dirasa pembelajaran 

menarik, 5) terbatasnya ruang dapat diatas, 6) perkembangan siswa sesuai 

engan minat dan sesuai kecepatannya, 7) rangsangan dan persamaan dapat 

diberikan, 8) dapat menunjukan konsep yang sama pada satu persepsi.  

c. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Dalam memilih media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi 

yang diajarkan dengan keadaan siswa, maka diharapkan siswa mampu ikut 

berperan aktif pada kegaiatn pembelajaran (Nugroho, 2009). Maka terdapat 

beberapa cirri-ciri media pembelajaran yang harus menjadi dasaran dalam 

memilih media, ciri-ciri tersebut menurut (Sutirman, 2013)antara lain: 

1) Media pendidikan berarti sebagai perangkat keras, yakni benda yang dapat 

dilihat, diraba dengan menggunakan panca indera. 

2) Media pendidikan berarti sebagai perangkat lunak, yakni terdapat muatas 

pengetahuan yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. 

3) Media pendidikan ditekankan pada visual dan audio 

4) Media pendidikan sebagai alat bantu pada proses pembelajaran di dalam 

dan luar kelas 

5) Media pendidikan dipergunakan untuk komunikasi antara guru dan siswa 

di pembelajaran 

6) Media pendidikan dapat dipergunakan dengan missal yaitu contoh tv dan 

radio. Serta pada kelompok kecil contohnya film, video dan komputer. 

7) Suatu ilmu memiliki hubungan dengan perilaku, sikap, cara, manajemen. 
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d. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran bisa diklasifikasikan menurut sifat, jangkauan dan 

teknik dalam menggunakan menurut (Novaliendry, 2013) antara lain: 

1) Menurut sifatnya, media terbagi menjadi:  

1) Media auditif, yakni media yang hanya bisa didengarkan saja dengan 

memiliki unsur suara saja, 2) Media visual, yakni media yang bisa 

dilihat saja, 3) Media audiovisual, yakni media yang dpaat dilihat dan 

dapat didengarkan pula, dimana media memiliki unsure gambar dan 

unsure suara. 

2) Menurut kemampuan jangkauannya, terbagi menjadi:  

1) Media yang mempunyai daya input luas dan serentak, 2) ruang dan 

waktu pada daya input siswa tidak terbatas 

2) Menurut teknik pemakaiannya, media dapat terbagi ke dalam:  

1) Media yang diproyeksikan, 2) Media yang tidak dapat 

diproyeksikan. 

e. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Berdasar jenisnya, ada beberapa jenis media menurut (Sudjana dan 

Rivai, 2010) sebagai berikut: 1) Media grafis contohnya foto, grafik, gambar, 

bagan, poster, dan sebagainya, 2) Media dalam wujud tiga dimensi yakni 

media dalam wujud model padat (solid model), model penampang, model 

susun, dan sebagainya, 3) Media proyeksi seperti slide, film, dan lain-lain, 4) 

Media lingkungan yang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran.  

Sedangkan menurut pendapat (Arsyad, 2011) pengelompokkan 

beragam jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1) Media berbasis manusia 

Media yang dipergunakan mengirim serta mengkomunikasikan 

suatu informasi. 

2) Media berbasis cetakan 

Buku, jurnal, majalah adalah contoh dari media yang berbasis 

cetakan dan paling sering digunakan. 

3) Media berbasis visual 

Media berbasis visual (image) merupakan peranan yang penting 

dalam proses belajar. Minat siswa dalam pembelajaran dapat meningkat 

arena siswa belajar materi pembelajaran yang berhubungan dengan dunia 

nyata.  

4) Media berbasis audiovisual 

Media visual yang menyatukan pemakaian suara membutuhkan 

usaha yang lebih dalam memproduksinya. Penulisan naskah dan 

storyboard memerlukan perispaan dengan banyak rancangan dan 

penelitian yang rinci untuk membuat media audiovisual. 

5) Media berbasis komputer  

Komputer memiliki banyak fungsi pada bidang pendidikan. Proses 

pembelajaran dengan komputer yang berperan sebagai manajer dalam 

proses pembelajaran disebut dengan Computer Managed Instruction 

(CMI). Modus ini dikenal dengan Computer Assisted Instruction (CAI). 

CAI ini mendukung pembelajaran dengan pelatihan tetapi bukan untuk 

penyampaian materi. 
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f. Dakon Koper 

a. Definisi dakon koper 

Media Dakon Koper memiliki bentuk seperti dakon yang terdapat 

beberapa wadah lingkaran, dan dakon tersebut di letakkan pada wadah 

koper. Pada media ini dibuatlah sebuah koper yang nantinya akan diisi 

beberapa wadah lingkaran dakon beserta dengan bola-bola kecil sebagai 

objek untuk menghitung, pada setiap lingkaran dakon terdapat nomor. 

Lingkaran dakon yang tersedia terdapat 60 lingkaran.  

B. Pengembangan Media Dakon Koper Materi KPK dan FPB  

1. Pengertian media Dakon Koper 

Media dakon koper merupakan media yang digunakan untuk 

mempermudah siswa menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan. 

Melalui media ini, siswa tidak perlu menggunakan pohon faktor ataupun 

tabel melainkan. Pembelajaran dirasa akan menyenangkan dan dapat 

menumbuhkan keaktifan siswa dikarenaan dalam cara penggunaan media 

dakon koper ini akan dibuat seperti berlomba-lomba selesai terlebih dahulu. 

Aturan main nantinya, guru membagi siswa kelas IV menjadi beberapa 

kelompok dengan anggota sama rata. Setiap kelompok diberikan waktu 10-

15 menit untuk menggunakan media. Pada media dakon koper telah terdapat 

buku yang berisi petunjuk penggunaan dan soal-soal. Dalam waktu 10-15 

menit tersebut, setiap kelompok harus mampu mengerjakan soal 

menggunakan media yang ada dan menuliskan jawaban pada lembar kerja. 

Kelompok yang mengerjakan lebih banyak soal dalam waktu 10-15 menit 

akan menjadi pemenangnya dan mendapat reward. 
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2. Desain Media Dakon Koper materi KPK pada Materi KPK dan FPB  

Media pembelajaran dakon koper didesain untuk memudahkan 

pemahaman materi KPK dan FPB pada mata pelajaran mateatika. Kerangka 

media ini berwujud papan persegi panjang berukuran 50 x 80 x 7 cm yang 

terbuat dari sebuah kayu. Papan tersebut terkonsep seperti koper yang dapat 

dibuka. Koper itu dibuka menjadi 2 bagian seperti membuka pintu dan 

terdapat engsel koper untuk membuka dan menutup Tampilan cover dari 

koper mempunyai tulisan besar Dakon Koper serta ada gambar yang 

berkaitan dengan materi. 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 berisi papan untuk menuliskan 

bilangan yang akan dicari FPB dan KPK, yang ketiga bagian bawah berisi 

tempat wadah manik-manik dengan 3 warna untuk menjadi objek mengisi 

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

ditambahkan sedikit hiasan secara random agar terlihat semenarik mungkin. 

Nanti akan diberikan pegangan untuk membawa media agar lebih mudah. 

Warna media dominan hijau dan kuning. dan juga akan diberikan buku 

panduan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang wajib dikerjakan oleh 

siswa beserta cara bermain media Dakon Koper. 

Berikut ini desain dari media dakon koper: 

 

 

 

 

 

Perkalian 

Bagian 

koper sisi 

atas 
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Gambar 2.1 Desain media tampak keseluruhan ketika dibuka 
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3. Langkah Pembuatan Dakon Koper 

Pembuatan media dakon koper memiliki beberapa tahapan yang 

dilaksanakan, antara lain: 1) menentukan tujuan pembelajaran,  

2) menentukan beberapa soal materi fpb dan kpk, 3) membuat desain dari 

media dakon koper, 4) membuat desain cover untuk media dakon koper, 5) 

membuat media dakon koper sesuai desain, 6) menempelkan cover pada 

media yang telah dibuat.  

C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media pembelajaran sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yaitu tentang pengembangan 

media pembelajaran Wall Chart berbasis open ended materi KPK dan FPB 

oleh (Tyas, 2018). Pada penelitian pertama, terdapat persamaan yaitu 

persamaan materi dalam penelitian yang mengangkat tentang materi KPK 

dan FPB. Tidak hanya persamaan materi namun juga persamaan subjek 

yang diteliti, yaitu kelas IV sekolah dasar. Peneliti mengambil subjek kelas 

IV dikarenakan materi KPK dan FPB baru diajarkan di kelas IV semester 

genap. Namun terdapat perbedaan pula antara lain pada penelitian Tyas, ia 

melakukan pre-test sebelum menggunakan media pembelajaran untuk, 

kemudian melakukan post-test setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan media. Sehingga dapat diketahui pengaruh media 

pembelajaran tersebut.  

Penelitian kedua yaitu tentang pengembangan media komik 

matematika  pada materi debit oleh (Sari, 2018). Persamaan yang terdapat 

pada penelitian Sari dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam 
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metode penelitian menggunakan model ADDIE sebagai langkah penelitian 

yang dilakukan. Penulis memilih model ADDIE dikarenakan model tersebut 

sesuai dengan apa yang akan dianalisis penulis. Perbedaan pada penelitian 

ini merupakan dalam teknik pengumpulan data serta instrument 

pengumpulan data pada penelitian ini terdapat tes yang digunakan untuk 

mengevaluasi seberapa jauh pemahaman siswa setelah menggunakan media 

komik, tes tersebut berupa soal. selain itu, subjek yang digunakan oleh Sari 

adalah kelas V, dan penulis menggunakan subjek kelas IV sekolah dasar. 

Penelitian ketiga yaitu pengembangan media koper LGC (Listrik 

Gerakan Cahaya) pada materi energi oleh (Hendrawan, 2016). Persamaan 

pada penelitian ini yaitu pembuatan media yang terkonsep seperti koper 

serta persamaan subjek yang digunakan yaitu kelas IV sekolah dasar. Dan 

perbedaan dari penelitian ini yaitu materi yang digunakan untuk penelitian, 

Hendrawan menggunakan mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam, 

sedangkan penulis menggunakan mata pelajaran Matematika. Perbedaan 

selanjutnya yaitu dalam menggunakan model penelitian, Hendrawan 

menggunakan model penelitian dan pengembangan Hannafin&Peck. Dan 

penulis menggunakan model penelitian dan pengembangan ADDIE. 
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Tabel 2.1 Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan  

 Pembelajaran Media Dakon Koper Materi KPK dan FPB 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran 

Matematika 3.6 Menjelaskan 

dan menentukan 

faktor 

persekutuan 

terbesar (FPB), 

kelipatan 

perseutuan 

terkecil (KPK), 

dari dua 

bilangan 

berkaitan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

faktor 

persekutuan, 

faktor 

persekutuan 

terbesar (FPB), 

faktor kelipatan 

terkecil (KPK), 

dari dua bilangan 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-

hari. 

4.6.1 menyebutkan 

faktor persekutuan 

dan kelipatan 

persekutuan dari 

suatu bilangan 

4.6.2 Menentukan hasil 

faktor dari 

persekutuan dan 

kelipatan 

persekutuan dari 

suatu bilangan 

(C3) 

4.6.1 Mengkomunikasik

an hasil dari 

faktor persekutuan 

dan kelipatan dari 

suatu bilangan 

(P2) 

 

1. Melalui kegiatan 

tanya jawab, siswa 

mampu menentukan 

faktor persekutuan 

dan kelipatan 

persekutuan dari 

suatu bilangan 

dengan benar 

2. Melalui kegiatan 

permainan Oh 

Kelipatan Oh Door, 

siswa mampu 

mennetukan faktor 

persekutuan dan 

kelipatan 

persekutuan dari 

suatu bilangan 

dengan benar 

3. Melalui kegiatan 

diskusi, siswa 

mampu menghitung 

dan menentukan 

hasil dari FPB dan 

KPK dari suatu 

bilangan dengan 

tepat dan baik 

4. Melalui kegiatan 

kelompok dengan 

menggunakan 

media Dakon 

Koper, siswa 

mampu berlomba-

lomba antar 

kelompok untuk 

menghitung dan 

menentukan hasil 

dari FPB dan KPK 

dari suatu bilangan 

dengan tepat dan 

baik 

5. Melalui kegiatan 

persentasi, siswa 

mampu menjelaskan 

cara mennetukan 

hasil dari FPB dan 

KPK dari suatu 

bilangan dengan 

percaya diri dan 

benar. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir 

Kondisi Faktual 
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selama pembelajaran siswa 

kurang memperhatikan 

2. Guru masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga pembelajaran 

lebih berpusat ke guru  

3. Siswa hanya bisa memahami 

materi dari penjelasan yang guru 

sampaikan sehingga ada beberapa 

siswa yang sulit memahami 

Kondisi Ideal 

1. Adanya media siswa bisa 

berperan aktif dan tertarik 

selama proses pembelajaran 

matematika 

2. Pembelajaran bisa memotivasi 

siswa serta berpusat pada siswa 

3. Siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan benda 

konkrit serta mudah membangun 

pemahamannya sendiri melalui 

sebuah media. 

 

Model ADDIE 

A D D I E 

Analyze 

Analisis 

kebutuhan 

siswa. 

Tentang 

perlunya 

media 

pembelajaran 

Design  

Perancangan 

media dakon 

koper untuk 

materi kpk 

dan fpb 

Evaluate 

Evaluasi 

formatif 

dan 

evaluasi 

sumatif 

Implementation 

Implementasi 

atau uji coba 

produk dengan 
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Berdasarkan kondisi faktual dan kondisi ideal, dapat disimpulkan analisi 

kebutuhan bahwa diperlukannya produk media yang inovatif dalam pembelajaran 

agar pembelajaran dapat berpusat pada siswa, dan siswa mampu memahami 

materi secara mudah melalui media konkrit.  

Produk 

Media Dakon Koper materi FPB dan KPK pada kelas IV sekolah dasar 


