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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dalam prosedur pengembangan media pembelajaran Dakon Koper yang 

dilaksanakan pada penelitian ini menerapkan model pengembangan ADDIE. 

Model pengembangan ADDIE terdiri dari 5 tahap, antara lain : Analyze 

(Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), 

Implementation (Penerapan) serta Evaluate (Evaluasi). 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan 

yakni observasi serta wawancara bersama dengan guru. Tujuan penelitian 

pendahuluan ini untuk mencari data analisis kebutuhan. Penelitian 

pendahuluan ini meliputi pengkajian proses pembelajaran dan pengkalian 

media pembelajaran.  

a. Pengkajian Pembelajaran 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 08 Januari 

2019 bersama Ibu Alita di kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang. Jumlah 

peserta didik di kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang terdiri dari 33 siswa. 

Pada kurikulum 2013 mata pelajaran matematika telah berdiri sendiri tidak 

ditematikkan dengan mata pelajaran lain. Pada proses pembelajaran 

matematika di kelas diterapkan dengan metode klasikal. Dimana dalam 

memberikan materi, guru memberikan dengan metode ceramah. Siswa harus 

senantiasa mendengarkan, dan beberapa kali terdapat sesi tanya jawab. 

Siswa akan fokus pada materi yang disampaikan guru hanya dalam waktu
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 10-25 menit, selanjutnya siswa akan mengalihkan fokus dengan 

berbicara, dengan bermain sendiri dan ada yang melamun sendiri. Dalam 

pengkondisian kelas, guru menerapkan sistem kerja kelompok dalam 

mengerjakan tugas, agar siswa tidak terlalu bosan dengan proses 

pembelajaran yang monoton. Siswa sudah mampu bekerjasama dalam 

kelompok kecil maupun besar, dan pada saat terdapat pembelajaran dengan 

unsur permainan yang berkompetisi antar kelompok, maka siswa sangat 

bersemangat dan aktif sekali.  

b. Pengkajian Media Pembelajaran 

Sarana dan prasarana yang terdapat dikelas ada LCD. Namun, 

penggunaan LCD itu jarang sekali. Guru menggunakan bahan ajar buku, 

terkadang juga menggunakan video pembelajaran untuk membantu proses 

pembelajaran. Namun, menurut guru penggunaan video pembelajaran itu 

sendiri tidak efektif dan memberikan pengaruh aktif pada siswa, karena 

siswa hanya akan melihat dan mungkin menuliskan hal-hal penting dari 

video pembelajaran tersebut. Selama semester 2 ini guru belum pernah 

menggunakan media pembelajaran alat peraga apapun dalam penyampaian 

materi. Hal itu dikarenakan guru merasa bingung mau membuat media 

seperti apa dan kurangnya waktu yang dimiliki. Apabila guru membuat 

media, biasanya hanya menggunakan kertas karton, lalu dengan konsep 

menempel atau mencocokkan. Media tersebut itupun hanya akan 

digunakan dalam satu kali pembelajaran saja.  

Dari pengkajian proses pembelajaran dan media pembelajaran dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 
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a) Analisis Kompetensi 

Kurikulum yang diterapkan di SDN Mojolangu 5 Malang adalah 

kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 terdapat 3 aspek dalam pembelajaran 

yang harus dikuasai oleh siswa, yakni aspek pengetahuan, sikap serta 

keterampilan. Kompetensi dasar matematika yang digunakan berdasar pada 

Permendikbud No. 24 Tahun 2016. Kompetensi dasar yang digunakan dalam 

pelajaran matematika materi KPK dan FPB yaitu: 

3.6 Menjelaskan serta menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dari dua bilangan yang 

berhubungan 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 

Berdasarkan analisis kompetensi dasar tersebut, peneliti dapat 

mengembangkan sebuah media pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

kurikulum 2013 yang digunakan untuk siswa. 

b) Analisis Karakteristik  

Berdasarkan pengamatan peneliti di dalam kelas IV, didapatkan hasil 

bahwa sebagian besar siswa kelas IV sudah dapat memahami serta menghafal 

perkalian dan pembagian. Siswa kelas IV sudah mampu bekerjasama pula 

dengan kelompok kecil. Karakteristik sikap dari siswa kelas IV sangatlah 

aktif, siswa cenderung sering bertanya dan mencoba hal-hal yang mereka 

belum mampu hingga mereka mampu, meskipun sudah berada di kelas tinggi, 
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siswa masih suka pembelajaran yang berkonsep permainan dan menghasilkan 

reward dari usaha mereka. Namun, dengan kondisi di kelas yang terkadang 

tidak semua pembelajaran dapat di konsep dengan permainan dan tidak selalu 

guru menggunakan media, sebagian besar siswa kurang memperhatikan 

pembelajaran sehingga pemahaman siswa terhadap materi sangat rendah.  

Berdasarkan data diatas, peneliti mengambil kesimpulan untuk 

mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat membuat siswa 

aktif, membuat siswa belajar untuk mencoba hal-hal baru yang belum 

diketahui, dan lebih bisa memahami mata pelajaran matematika, sehingga 

merubah pemikiran siswa bahwa matematika itu tidak sulit.  

c) Analisis Materi KPK dan FPB 

Pembelajaran matematika meupakan pembelajaran yang sangat 

penting diberikan karena konsep matematika akan terus diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pelajaran matematika, maka siswa 

mampu mengenal bagaimana cara transaksi ekonomi.  

Muatan materi KPK dan FPB dalam pembelajaran antara lain : 

Kompetensi Dasar 

3.6 Menjelaskan serta menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dari dua bilangan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan faktor persekutuan, 

faktor persekutuan terbesar (FPB), faktor kelipatan terkecil (KPK), dari 

dua bilangan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 
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Indikator  

3.6.1 Menyebutkan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari suatu 

bilangan 

3.6.2 Menentukan hasil dari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan 

dari suatu bilangan 

 4.6.1    Mengkomunikasikan hasil dari faktor persekutuan dan kelipatan          

persekutuan dari suatu bilangan 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap perancangan berisi tentang rancangan kegiatan dalam belajar 

mengajar, terdapat 4 acuan langkah pada tahap perancangan ini yaitu (a) 

sasaran dari rancangan pembelajaran (siswa),(b) kemampuan apa yang 

diinginkan untuk dicapai (kompetensi), (c) strategi apa yang digunakan, (d) 

evaluasi.  

(a) Produk media ini dirancang untuk siswa kelas IV di SDN Mojolangu 5 

Malang 

(b) Kompetensi yang akan dicapai pada media Dakon Koper :  

1. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menentukan hasil faktor 

persekutuan dan kelipatan persekutuan dari suatu bilangan dengan 

benar 

2. Melalui kegiatan game Oh Kelipatan Oh Door, siswa mampu 

menentukan faktor persekutuan dan kelipatan perseutuan dari suatu 

bilangan dengan tepat 
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3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menghitung dan menentukan 

hasil dari FPB dan KPK dari 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 presentasi, siswa mampu menjelaskan cara 

menentukan hasil dari FPB dan KPK dari suatu bilangan dengan 

percaya diri dan benar 

(c) Peneliti menerapkan pembelajaran berbasis Student Center dimana siswa 

akan berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa akan ikut berpartisipasi 

penuh dalam menggunakan media pembelajaran. Dan siswa harus 

menyelesaikan soal-soal bersama dengan kelompok dalam waktu yang 

telah ditentukan, hal itu dilakukan untuk melatih siswa bekerjasama 

dengan baik tidak hanya bersendagurau dengan siswa lainnya.  

(d) Evaluasi yang digunakan peneliti adalah dengan memberikan angket 

respon siswa guna mengetahui kemenarikan dari media Dakon Koper. 

Untuk penilaian pengetahuan berupa lembar kerja kelompok dan lembar 

evaluasi. Penilaian sikap berupa pengamatan pada sikap siswa selama 

pembelajaran yaitu (tanggung jawab, kerjasama, dan ketelitian). Penilaian 

keterampilan berupa keterampilan siswa dalam menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan buku panduan yang ada.  
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Selanjutnya tahap perancangan media Dakon Koper adanya tampilan 

desain dimana memuat gambaran dari media yang mencakup fungsi dari 

media yang dituangkan pada Prototype. Prototype pada media Dakon  

Koper dapat dilihat dibawah ini : 
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Gambar 4.1 Desain media tampak keseluruhan ketika dibuka 

Media Dakon Koper ini berbentuk koper yang dimodifikasi. Koper ini 

dimodifikasi yaitu dalam membuka Dakon Koper seperti membuka lemari 

dua pintu. Sehingga ketika dibuka, maka terdapat 3 bagian koper, yaitu koper 

bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Pada bagian atas terdapat tabel-

tabel perkalian, adanya tabel perkalian untuk mempermudah siswa menetukan 

faktorisasi dari suatu bilangan.  Pada bagian tengah terdapat 60 wadah dakon 

yang telah berisi nomor pada masing-masing wadah.  Penomoran pada wadah 

dakon diberi warna kuning agar kontras dengan warna dasar wadah dakon 

yang berwarna hitam sehingga menarik.  

Pada bagian bawah koper terdiri dari enam wadah manik-manik, tiga 

untuk meletakkan manik-manik bulat yang terdiri dari warna biru, hijau, dan 

pink. Manik-manik bulat melambangkan dari bilangan KPK. Kemudian 

terdapat tiga wadah manik-manik piramid yang terdiri dari warna pink, biru 

dan hijau. Manik-manik bulat untuk melambangkan dari bilangan FPB. 

Setiap wadah manik-manik bulat terdapat tulisan KPK dan FPB agar tidak 

salah dalam meletakkan manik-manik bulat dan manik-manik piramid tepat 

Koper sisi bawah Tempat menyimpan 

manik-manik 
Penutup tempat 

manik-manik 

K P K F P B 
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pada wadahnya. Di sisi kanan koper terdapat pegangan yang berguna untuk 

memudahkan dalam membawa dan memindahkan media. Lalu terdapat 

empat engsel yang digunakan untuk mengunci dan membuka media. Serta 

cover depan dan belakang media Dakon Koper telah menggunakan stiker 

laminasi supaya tidak mudah rusak apabila terkena air. 

Selanjutnya adalah tahap penyusunan materi dan soal pada media 

Dakon Koper. Materi pada media Dakon Koper telah mencakup KD 3.6 

Menjelaskan serta menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB), kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK), dari dua bilangan yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Materi pada media Dakon Koper dibuat sederhana 

dan ringkas. Materi ini hanya sebagai materi pengantar awal untuk 

penanaman konsep tentang KPK dan FPB. Materi terdiri dari pengertian dan 

contoh cara penyelesaian soal KPK dan FPB. Materi pada media Dakon 

Koper terdapat dibuku panduan dan kumpulan soal. 

Tidak hanya terdapat materi. namun juga terdapat kumpulan soal yang 

berguna sebagai soal evaluasi setelah mempelajari materi KPK dan FPB 

menggunakan Dakon Koper. Soal evaluasi tersebut terdiri dari 20 soal yang 

nantinya harus dikerjakan kelompok dalam waktu 15 menit. Soal evaluasi 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Karena materi KPK dan FPB ini 

masih materi awal atau penanaman konsep awal, maka dibuatlah soal-soal 

dengan bilangan yang sederhana. Soal-soal tersebut memiliki bilangan yang 

kurang dari 60. Hal itu dikarenakan disesuaikan dengan batasan media 
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Dakon Koper. Peneliti tidak membuat soal cerita, karena siswa masih awal 

memasuki materi KPK dan FPB.  

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini peneliti mengembangkan speseifikasi dari desain 

(prototype) ke dalam bentuk fisik. Serta melakukan validator pada ahli 

media, ahli materi dan ahli pembelajaran.  

1. Pembuatan Media Dakon Koper 

Berikut langkah-langkah pengembangan media Dakon Koper: 

a) Dakon Koper 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Dakon Koper 

Koper media ini berukuran 80 x 50 x 7 cm, yaitu panjang 80 cm, lebar 50 

cm, dan ketebalan 7 cm. Dalam pemilihan kayu, peneliti meminta pada 

tukang kayu untuk dipilihkan kayu yang bisa tahan lama, tidak mudah patah 

apabila tertindih, dan tidak mudah dimakan rayap. Kayu yang digunakan 

adalah kayu jati, namun memang sedikit berat dalam pembawaanya. 

Kemudian kayu ini di plitur dan di cat warna coklat. 
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b) Membuat wadah lingkaran Dakon Koper 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Wadah lingkaran Dakon Koper 

 Wadah lingkaran dakon terdapat 60 lingkaran. Setiap lingkaran 

berdiameter 4cm. Cara pembuatan lingkaran dakon adalah gunakan triplek 

yang sedang tidak begitu tipis serta tidak begitu tebal, potonglah triplek 

menjadi ukuran 65x20 cm. Setelah itu buatlah lubang dengan diameter 4,5cm 

berjumlah 60 pada triplek tersebut. Kemudian masukkan triplek yang telah 

dilubangi pada koper bagian tengah, dan lem dengan menggunakan lem kayu. 

Selanjutnya setelah terpasang, maka plitur triplek 

c) Membuat wadah manik-manik KPK dan FPB 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Wadah manik-manik KPK dan FPB 
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 Wadah manik-manik terdiri dari 6 wadah, 3 untuk wadah manik-manik 

KPK dan 3 untuk wadah manik-manik FPB. Cara pembuatan tutup wadah 

manik-manik yaitu dengan memotong triplek berukuran 10x15 cm. Lalu 

buatlah pembatas dengan menggunakan kayu dengan ukuran yang sama. 

Kemudian letakkan triplek tutup wadah manik-manik yang telah dipotong 

tersebut beserta dengan pembatas. Lem pembatas wadah dengan lem kayu. 

Untuk bagian tutup triplek berilah engsel untuk menutup dan membuka wadah 

manik-manik. 

d) Engsel dan Pegangan  

 

 

Gambar 4.5 Engsel dan Pegangan 

Engsel dan pegangan terletak di sisi kanan dan kiri. Hal itu berguna untuk 

mengunci rapat media Dakon Koper. Dan pada sisi kanan terdapat pegangan 

yang berguna untuk memudahkan membawa media. 

e) Cetak penomoran, KPK dan FPB, dan perkalian 

 

 

 

Gambar 4.6 Penomoran, KPK dan FPB serta Perkalian  
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Penomoran wadah dakon, perkalian dan KPK dan FPB dibuat dengan 

menggunakan Ms. Word. Dengan menggunakan shape dan memainkan warna 

agar menarik. Lalu cetak penomoran, KPK dan FPB serta perkalian dengan 

menggunakan kertas stiker. Kemudian tempelkan penomoran pada wadah 

dakon, tempelkan perkalian pada koper bagian atas serta tempelkan KPK dan 

FPB pada bagian wadah manik-manik. 

f) Manik-manik KPK dan FPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Manik-manik KPK dan FPB 
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Manik-manik KPK dan FPB terdiri dari 2 yaitu manik-manik bulat dan 

manik-manik piramid. Pada manik-manik bulat digunakan untuk mencari 

bilangan dari KPK dan manik-manik piramid untuk mencari bilangan dari 

FPB. Diberikan warna yang berbeda antara manik-manik agar memudahkan 

siswa membedakan antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. 

g) Tampilan depan Media Dakon Koper 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Bagian Depan Media Dakon Koper 

Tampilan depan media didesain dengan konsep seorang guru mengajar di 

dalam kelas. Terdapat tulisan Dakon Koper KPK dan FPB agar ketika cukup 

melihat cover sudah dapat mengerti bahwa media ini untuk materi KPK dan 

FPB. Pada tampilan depan media warna fullcolor agar terlihat menarik. 
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h) Tampilan Belakang Media Dakon Koper  

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Belakang Dakon Koper 

Tampilan belakang media di desain sangat sederhana karena tampilan 

depan sudah memiliki desain yang beragam. Warna pada tampilan belakang 

kuning berpadu dengan krem dan bagian bawah terdapat warna ungu. 

i) Materi  

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Materi pada Media Dakon Koper 

Materi KPK dan FPB terdapat pada buku panduan dan kumpulan soal. 

Materi yang digunakan pada media ini sangat sederhana dan ringkas. Tulisan 

materi dihias dnegan menggunakan shape yang terdiri dari beberapa warna 
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berbeda, hal ini dikarenakan supaya siswa tidak bosan saat membaca materi 

dan dapat mempermudah memahami materi. pada materi hanya terdiri dari 

pengertian KPK dan FPB, contoh soal dan jawaban mencari hasil dari KPK 

dan FPB suatu bilangan.  

j) Soal evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Soal Evaluasi pada Media Dakon Koper 

Pada media Dakon Koper juga terdapat soal evaluasi yang terdapat pada 

buku panduan dan kumpulan soal. Soal evaluasi tersebut berisi 20 soal, 

bilangan-bilangan yang digunakan dalam soal evaluasi merupakan bilangan 

yang sederhana, bilangan yang nilainya kurang dari 60. Peneliti membuat 

bilangan sederhana pada soal evaluasi dikarenakan materi ini masih menjadi 

materi awal sehingga siswa harus memahami bilangan-bilangan yang 

sederhana terlebih dahulu.  
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2. Pembuatan Buku Panduan Dakon Koper 

Pada media Dakon Koper terdapat buku panduan dan kumpulan soal. 

Buku panduan  dan kumpulan soal ini berfungsi untuk memudahkan guru serta 

siswa dalam penggunaan media Dakon Koper. Buku panduan ini berukuran A5 

dan kertas yang digunakan yaitu kertas Art Carton, peneliti menggunakan 

kertas ini karena kertas ini tebal sehingga tidak mudah rusak, serta permukaan 

kertas halus dan licin. Sampul buku panduan ini sama dengan cover pada 

media Dakon Koper. Pada halaman bagian isi buku panduan ini diberi cover 

menggunakan desain media bagian belakang, halaman bagian isi diberi cover 

yang diedit menjadi transparan agar tulisan dapat terlihat jelas. Isi dari buku 

panduan dan kumpulan soal ini adalah : halaman judul, kata pengantar, daftar 

isi, komponen media, panduan penggunaan media, rangkuman materi KPK dan 

FPB, serta kumpulan soal KPK dan FPB.  

Berikut ini adalah bagian isi dari buku panduan dan kumpulan soal: 

a) Halaman Sampul Buku Panduan dan Kumpulan Soal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Sampul Buku Panduan dan Kumpulan Soal 
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Halaman sampul pada buku panduan dan kumpulan soal disamakan 

dengan cover bagian depan media Dakon Koper. Halaman sampul buku 

didesain dengan konsep mengajar dikelas dan terdapat tulisan dari judul 

media pembelajaran. 

b) Halaman Judul Buku Panduan dan Kumpulan Soal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Judul Buku Panduan dan Kumpulan Soal 

Pada halaman judul diberi background cover bagian belakang media. 

Background tersebu di beri efek transparan agar tulisan masih dapat terlihat 

jelas. 

c) Halaman Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14  Halaman Kata Pengantar 



66 

 

 
 

Halaman kata penganter berisi ucapan terimakasih kepada Allah SWT, 

dosen pembimbing I dan II, keluarga serta teman-teman. Dan terdapat tempat 

tanda tangan penulis yaitu peneliti sendiri. 

d) Halaman Daftar Isi 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Daftar Isi 

Pada buku panduan dan kumpulan soal terdapat daftar isi yang 

memudahkan untuk mengetahui apa saja isi dari buku tersebut dan 

memudahkan untuk mencari halaman dari setiap isi buku panduan dan 

kumpulan soal.  

e) Halaman Komponen Media 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Komponen Media 
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Halaman komponen media terdapat gambar keseluruhan dari media Dakon 

Koper apabila dibuka. Pada halaman 1 hanya terdapat gambar serta 

penomoran. Penjelasan serta fungsi dari bagian-bagian berdasarkan nomor 

terdapat pada halaman 2. 

f) Halaman Panduan Penggunaan Media Dakon Koper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Panduan Penggunaan Media Dakon Koper 

Halaman panduan penggunaan media Dakon Koper berisi tentang gambar 

serta penjelasan penggunaan. Panduan penggunaan dijelaskan dengan 

mengunakan gambar agar siswa dan guru dapat memahami dengan mudah. 
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g) Halaman Rangkuman Materi KPK dan FPB 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Rangkuman Materi KPK dan FPB 

Pada halaman rangkuman materi berisi materi secara singkat yang berisi 

tentang pengertian KPK dan FPB serta contoh dan penyelesaian soal dalam 

mencari hasil KPK dan FPB dari suatu bilangan.  

h) Halaman Kumpulan Soal KPK dan FPB 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Kumpulan Soal KPK dan FPB 

Pada halaman kumpulan soal KPK dan FPB terdapat 20 soal yang 

sederhana dan menggunakan bilangan kurang dari 60. Soal ini bisa menjadi 

soal evaluasi karena dalam mengerjakan soal ini siswa hanya diebri waktu 15 

menit dalam mengerjakan soal 20 tersebut semampunya.  
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Setelah pengembangan produk dan buku panduan selesai, maka berikutnya 

merupakan validasi produk. Validasi ini bertujuan guna mengetahui bagaimana 

kelayakan media, serta untuk mengetahui kekurangan dari media pembelajaran 

sehingga dapat disempurnakan. Berikut ini adalah validasi pada media 

pembelajaran Dakon Koper : 

a) Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media dilaksanakan oleh Bapak Ari Dwi Haryono, M.Pd 

sebagai ahli media pembelajaran. Pada validasi media pembelajaran 

dilakukan 2 tahap. Tahap pertama masih terdapat kekurangan yang harus 

diperbaiki dan tahap kedua media sudah layak digunakan. Berikut ini hasil 

validasi media  pembelajaran Dakon Koper: 

1) Validasi oleh ahli media pembelajaran tahap I 

Tabel 4.1 Validasi oleh ahli media pembelajaran tahap I 

No. Aspek Penilaian Skor 

A. Desain  
1.  Media memiliki tampilan yang menarik 4 

2.  Media mudah serta aman untuk dipergunkan serta tidak mudah rusak 4 

3.  Media bersifat fleksibel yang mudah dipindah dan dibawa 3 

B. Materi  

4. Media sesuai dengan karakteristik siswa 4 

5. Media sesuai dengan tujuan pembelajaran 4 

6. Media dapat menjadi alat bantu siswa dalam mempelajari materi  4 

C. Pemakaian kata dan pewarnaan  

7. Bahasa yang digunakan sederhana 3 

8. Media mudah digunakan 4 

9. Kombinasi warna pada media menarik 4 

10. Ukuran huruf pada media jelas 

 

4 

D. Keterlibatan peserta didik dalam menggunakan media  

11. Media yang digunakan dapat membuat siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran 

4 

12. Media bisa dipergunakan oleh guru dan siswa 4 

13. Media yang digunakan mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar 

4 

14. Media yang digunakan mampu menarik perhatian siswa 4 

15. Efisiensi media berkaitan dengan waktu dan tenaga. 3 

Total 57 

Skor Maksimal 60 
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Persentase Skor 95 

Berdasarkan hasil dari validasi media oleh ahli media pembelajaran yang 

dilalukan pada tahap I  dapat dikatakan layak dipergunakan sebagai media 

pembelajaran melalui perbaikan sesuai saran dengan persentase skor 95%., 

Adapun kritik dan saran yaitu pertama pada koper bagian atas yang terdapat 

white board tersebut diberikan perkalian hal itu dikarenakan untuk 

memudahkan siswa yang belum hafal perkalian untuk menentukan faktorisasi 

dari suatu bilangan. Dan yang kedua yaitu sederhanakan bahasa yang 

digunakan pada panduan penggunaan media Dakon Koper yang terdapat pada 

buku panduan dan berilah gambar agar siswa lebih mudah memahami. 

Berikut ini adalah gambar perubahan media Dakon Koper sebelum serta 

sesudah revisi: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Revisi Koper Bagian Atas 

 

 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 
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Gambar 4.21 Revisi Panduan Penggunaan Media 

2) Validasi oleh ahli media pembelajaran tahap II 

Tabel 4.2 Validasi oleh ahli media pembelajaran tahap II 

No. Aspek Penilaian Skor 

A. Desain  
1.  Media memiliki tampilan yang menarik 4 

2.  Media mudah serta aman untuk dipergunakan serta tidak mudah 

rusak 

4 

3.  Media bersifat fleksibel yang bisa dipindahkan dan dibawa 3 

B. Materi  

4. Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 4 

5. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran 4 

6. Media dapat menjadi alat bantu siswa dalam mempelajari materi  4 

C. Pemakaian kata dan pewarnaan  

7. Bahasa yang digunakan sederhana 4 

8. Media mudah digunakan 4 

9. Kombinasi warna pada media menarik 4 

10. Ukuran huruf pada media jelas 4 

D. Keterlibatan peserta didik dalam menggunakan media  

11. Media yang digunakan dapat membuat siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran 

4 

12. Media dapat digunakan oleh guru dan siswa 4 

13. Media yang digunakan mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar 

4 

14. Media yang digunakan mampu menarik perhatian siswa 4 

15. Efisiensi media berkaitan dengan waktu dan tenaga. 4 

Total 59 

Skor Maksimal 60 

Persentase Skor 98 

Berdasarkan validasi oleh ahli pembelajaran tahap II mendapatkan 

perubahan persentase skor. Dimana pada tahap I mendapat persentase skor 

95% lalu pada tahap II mendapat persentase skor 98% dengan kategori sangat 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 
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valid. Adapun kritik serta saran pada media pembelajaran adalah media sudah 

cukup innovatif dan tidak ada perbaikan lanjutan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran valid dan dinyatakan layak tanpa revisi dengan 

persentase skor 98%. 

b) Validasi Materi 

Validasi materi dilakukan oleh ahli materi yaitu Ibu Erna Yayuk, M.Pd. 

Berikut ini adalah hasil dari validasi oleh ahli materi : 

Tabel 4.3 Validasi oleh ahli materi 

No.  Aspek Penilaian Skor 

A. Muatan Materi  

1.  Muatan materi sesuai dengan KI dan KD 4 

2.  Muatan materi sesuai dengan indikator serta tujuan pembelajaran 4 

3.  Bahasa yang digunakan telah sesuai dengan pemahaman siswa 3 

4.  Keruntutan pada materi 4 

5.  Pemberian tugas latihan soal sesuai dengan kompetensi siswa 4 

6.  Muatan materi sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV Sekolah 

Dasar 

4 

 Pembelajaran  

7.  Kejelasan tujuan pembelajaran 3 

8.  Kemudahan siswa utuk belajar secara mandiri 4 

9.  Media dapat digunakan sebagai pembelajaran individu dan kelompok 

kecil 

4 

10.  Media mudah dioperasikan siswa pada saat pembelajaran 4 

Total 38 

Skor Maksimal 40 

Persentase Skor 95 

Berdasarkan validasi materi oleh ahli materi pembelajaran mendapatkan 

hasil yaitu layak digunakan tanpa revisi dengan mendapatkan persentase  skor 

95% dengan kategori sangat valid.  

c) Validasi Ahli Pembelajaran 

Validasi pembelajaran oleh ahli pembelajaran yaitu Ibu Alita Tibaning 

Juwita, S.Pd selaku guru kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang. Berikut ini hasil 

dari validasi oleh ahli pembelajaran : 
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Tabel 4.4 Validasi oleh ahli pembelajaran 

No. Aspek Penilaian Skor 

A. Penyajian Materi pada Media  

1. Media mampu menjadi sarana untuk mencapai KD, indikator dan 

tujuan pembelajaran 

4 

2. Materi yang disajikan sudah jelas 4 

3. Materi yang diutaikan mudah dipahami 4 

B. Penampilan dan Efektifitas Media  

4. Kombinasi warna pada media menarik 4 

5. Media tidak mudah rusak 4 

6. Pengoperasian media 4 

7. Kesesuaian media dengan dunia siswa yang sedang diajar 

 

4 

C. Ketertarikan Media Pembelajaran  

8. Media yang digunakan dapat dipergunakan sebagai alternatif 

pembelajaran 

4 

9. Media mampu diguakan secara berulang-ulang 4 

10. Tampilan media menarik dan mudah dipahami 4 

D. Keterlibatan Peserta Didik dalam Menggunakan Media  

11. Ketertarikan siswa belajar dengan media yang dikembangkan 4 

12. Dapat menumbuhkan rasa senang pada siswa  4 

13. Dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa 4 

14. Dapat menumbuhkan kreatifitas siswa 4 

15. Dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 4 

E. Efisiensi Media Pembelajaran  

16. Efisiensi media kaitannya dengan waktu 3 

18. Efisiensi media kaitannya dengan tenaga 3 

Total 66 

Skor Maksimal 72 

Persentase Skor 92 

Berdasarkan validasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ahli 

pembelajaran mendapat persentase skor 92% dengan kategori sangat valid. 

Adapun kritik dan saran yaitu dalam hal media pembelajaran, bahwa 

seharusnya warna manik-manik kuning sebaiknya diganti warna lain yang 

ontras dengan warna angka pada wadah dasar dakon. 

4. Tahap Penerapan I (Implementation) 

Pada tahap implementasi ini peneliti menerapkan media pembelajaran 

Dakon Koper pada pembelajaran matematika materi KPK serta FPB pada 

kelas IV. Implementasi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 
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dengan subjek uji coba sebanyak 33 siswa. Berikut ini penjabaran dari 

kegiatan pembelajaran : 

1) Siswa menyimak penjelasan guru tentang materi yang dipelajari. 

 

 

 

Gambar 4.22 Kegiatan Menjelaskan Materi 

2)  Siswa melakukan tanya jawab tentang faktor persekutuan dan kelipatan 

persekutuan dari suatu bilangan (mencoba) 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Kegiatan Tanya Jawab 

3)  Siswa menanya tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan 

yang belum dipahami (menanya) 

4)   Guru mengajak siswa bermain game “Oh kelipatan Oh dor”  

 

 

 

Gambar 4.24 Kegiatan bermain game “Oh Kelipatan Oh Dor” 
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5)   Guru menjelaskan aturan permainan “Oh kelipatan Oh dor” 

6)   Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok  

 

 

 

Gambar 4.25 Kegiatan Pembagian Kelompok 

7)   Siswa harus berkumpul dengan kelompoknya masing-masing 

8)   Guru menunjukkan sebuah media Dakon Koper 

 

 

 

Gambar 4.26 Kegiatan menunjukkan media Dakon Koper 

9)   Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara meggunakan    

media Dakon Koper tersebut (mengamati) 

 

 

 

Gambar 4.27 Siswa mengamati cara bermain Dakon Koper 
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10)  Guru memberikan contoh soal untuk dikerjakan dengan menggunakan 

media Dakon Koper  

11) Guru menjelaskan aturan permainan dalam menggunakan media Dakon 

Koper 

12) Siswa bersama guru melakukan game Siapa Cepat Dia Dapat 

13) Guru akan menyebutkan satu persatu soal kemudian kelompok harus 

menjawab secara cepat dan tepat dengan menggunakan media 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Kegiatan guru menyebutkan soal  

14) Setiap kelompok mengerjakan soal dengan menggunakan media Dakon 

Koper 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Kelompok mengerjakan soal dari game 

15) Setiap kelompok harus menghasilkan poin yang banyak untuk menang 
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16) Guru membagikan LK untuk dikerjakan setiap kelompok.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Guru membagikan LK pada kelompok 

17) Kelompok mengerjakan LK 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Setiap kelompok mengerjakan LK 

18) Selanjutnya guru akan mengajak siswa untuk bermain game Evaluasi 

19) Pada game Evaluasi setiap kelompok bergantian maju untuk mengerjakan 

media Dakon Koper. (mencoba) 

 

 

 

Gambar 4.32 Setiap kelompok mengerjakan soal pada buku panduan 

20) Kelompok yang mengerjakan soal paling banyak dengan benar dan tepat 

dalam waktu 15 menit akan mendapatkan reward dari guru.  
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21) Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil jawaban yang telah 

dikerjakan. (mengkomunikasikan) 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Setiap kelompok melakukan presentasi 

22) Kelompok lain memperhatikan serta memberikan tanggapan terhadap 

kelompok yang sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

23) Guru menentukan kelompok yang menjadi pemenangnya untuk diberikan 

reward 

24) Setiap kelompok mengumpulkan lembar kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Setiap kelompok mengumpulkan lembar kerja 

25) Guru memberikan penguatan materi 

Untuk mengetahui kemenarikan dan kebermanfaatan media Dakon 

Koper. Peneliti menggunakan angket respon siswa. Berikut ini hasil dari 

angket respon siswa : 
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Tabel 4.5 Hasil Angket Respon Siswa 

No. Aspek Jumlah 

yang 

diperoleh 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kategori 

1. Apakah perpaduan warna pada 

media pembelajaran terlihat 

bagus? 

33    

2. Apakah gambar yang terdapat 

pada media menarik? 

33    

3. Apakah variasi bentuk pada 

media tidak membosankan? 

32    

4. Apakah huruf yang terdapat 

pada media jelas? 

31    

5. Apakah mudah dalam 

menggunakan media 

pembelajaran Dakon Koper? 

33    

6. Apakah dengan menggunakan 

media pembelajaran dapat 

mempermudah pembelajaran? 

33    

7. Apakah media Dakon Koper 

dapat mempermudah dalam 

mengerjakan soal KPK dan 

FPB? 

33    

8. Apakah kamu dapat termotivasi 

belajar apabila menggunakan 

media Dakon Koper? 

33    

9. Apakah kamu bersemangat 

dalam mengerjakan soal 

menggunakan media Dakon 

Koper? 

33    

Jumlah  294 297 98,9 % Sangat 

Baik 

Berdasarkan hasil dari angket respon siswa dinyatakan bahwa media 

Dakon Koper memperoleh skor persentase 98, 9 % dari 33 responden yang 

berpendapat bahwa media Dakon Koper menarik, tidak membosankan, mudah 

dalam penggunaan, memudahkan siswa dalam memahami materi. Maka dari 

itu, media Dakon Koper dapat dinyatakan sangat layak, menarik dan 

bermanfaat. 

A. Dampak penggunaan media Dakon Koper pada materi KPK dan FPB 

Pembelajaran matematika dilaksanakan di kelas IV, pembelajaran tersebut 

mempelajari tentang materi KPK dan FPB. Pada pembelajaran yang 
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dilaksanakan menggunakan sebuah media yaitu Media Dakon Koper. Dari 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Dakon Koper, terdapat 

beberapa dampak yang terlihat pada siswa, yaitu antara lain: 

1. Siswa aktif dalam pembelajaran, dari saat awal pembelajaran yang 

dilaksanakannya game “Oh Kelipatan Oh Door” sampai pada saat 

dengan penggunaan media karena siswa sendiri yang berperan 

menggunakan. 

2. Motivasi belajar siswa tumbuh, pada saat permainan “Siapa Cepat Dia 

Dapat” ketika ia melihat temannya dapat mengacungkan tangan dan 

menjawab dengan benar, maka siswa tersebut malah semakin fokus dan 

cekatan ketika pertanyaan selanjutnya diberikan karena tidak ingin 

terkalahkan 

3. Tampak semangat siswa kerjasama dalam bekerja kelompok untuk 

saling menjadi yang terbaik, untuk berkompetitif dengan kelompok 

lainnya pada setiap kegiatan. 

4. Siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri pada materi KPK dan 

FPB, dengan menggunakan media ini siswa akan ditanamkan konsep 

KPK dan FPB selanjutnya untuk mengerjakan soal KPK dan FPB siswa 

bisa menentukan cara pohon faktor dan tabel dalam mengerjakannya 

sesuai pengetahuan yang siswa pahami.  

5. Siswa dapat belajar secara mandiri, karena siswa yang menggunakan 

media, siswa yang mengerjakan soal-soal dengan media, dan siswa pula 

yang akan mempresentasikan hasil yang ia peroleh dari penggunaan 

media. 
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5. Tahap Evaluasi (Evaluate) 

Pada tahap evaluasi ini yang digunakan adalah evaluasi formatifi dimana 

evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan data di setiap tahapan dalam 

pengembangan media. Peneliti mengolah data berupa skor dari para ahli, 

yaitu ahli media, ahli materi pelajaran dan ahli pembelajaran. Dengan hasil 

dari ahli media pembelajaran tahap I mendapat persentase skor 95% dengan 

kategori sangat valid. Namun pada saat validasi tahap I, media masih harus 

direvisi sesuai dengan saran yang ahli media berikan, setelah media direvisi 

selanjutnya melaukan validasi tahap II dan mendapatkan hasil yang 

meningkat yaitu dengan persentase sekor 98% dengan kategori sangat valid.  

Kemudian peneliti melakukan validasi ahli materi pelajaran dan 

mendapatkan persentase skor 95% dengan kategori sangat valid dan media 

sudah layak digunakan tanpa revisi. Validasi yang ketiga yaitu validasi ahli 

pembelajaran, hasil yang didapatkan dari validasi ahli pembelajaran yaitu 

92% dengan kategori sangat valid. 

Setelah mengolah data kevalidan dari media Dakon Koper, peneliti 

mengolah data dari angket respon siswa. Hasil yang didapatkan dari angket 

respon siswa adalah persentase skor yang didapatkan yaitu 98% dengan 

kategori sangat baik.  

B. Pembahasan 

1. Prosedur Pengembangan Media Dakon Koper 

Pada prosedur pengembangan media Dakon Koper peneliti 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Pada model ini terdapat 5 

tahapan, yaitu Analisis (Analyze), Perancangan (Design), Pengembangan 
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(Development), Pelaksanaan (Implementation), Evaluasi (Evaluate) (Tegeh, 

2014). Dimulai dari tahap analisis, peneliti telah melakukan analisis 

kurikulum, observasi serta wawancara pada tanggal 16 November 2018 di 

SDN Mojolangu 5 Malang tepatnya di kelas IV. Berdasarkan observasi dan 

wawancara diketahui bahwa di kelas IV pada pembelajaran matematika guru 

tidak pernah menggunakan media, hanya mengandalkan buku dan metode 

ceramah. Meskipun pembelajaran matematika di kelas IV sudah bediri sendiri 

tidak tematik dengan pelajaran lain, namun pembelajaran matematika harus 

sesuai dengan pembelajaran tematik yang berpusat pada sisiwa, siswa harus 

aktif dan partisipasif serta pembelajaran harus menyenangkan.  

Berdasarkan hal-hal diatas maka peneliti ingin mengembangkan media 

Dakon Koper pada materi KPK dan FPB. Peneliti memilih materi KPK dan 

FPB, karena pada saat wawancara guru mengatakan bahwa masih ada kendala 

pemahaman siswa pada materi tersebut. Media Dakon Koper ini akan 

dikonsep media yang masih mengandung unsur permainan. Karena 

berdasarkan pendapat (Wati, 2016) yang menyatakan bahwa fungsi utama 

dari pembelajaran yang berbasis visual adalah fokus, antusias, mengarahkan, 

aktif serta informatif. Media Dakon Koper akan mengandung unsur 

permainan untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar, apabila siswa 

aktif maka pembelajaran akan terasa menyenangkan, sehingga untuk 

mengendalikan siswa fokus pada materi lebih mudah.  

Tahap kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini 

peneliti harus merancang bagaimana tentang media Dakon Koper ini. Seperti 

halnya yang disampaikan (Sukmadinata, 2016) bahwa pada tahapan ini hal 
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yang dilakukan yaitu merancang planning seperti menyusun rencana, siapa 

pengguna dari produk, serta apa kemampuan yang diperlukan dan tujuan 

penggunaan produk yang akan dicapai. Peneliti merancang media 

pembelajaran dengan sasaran pengguna media yaitu kelas IV, dalam 

perancangan media ini terdapat apa saja kompetensi yang nantinya akan 

dicapai, bagaimana menerapkan startegi pembelajaran yang berbasis Student 

Centered di kelas, kemudian mengevaluasi dari media pembelajaran 

selanjutnya merancang materi yang digunakan dalam media Dakon Koper.  

Setelah tahapan perancangan, selanjutnya adalah tahap pengembangan. 

Pada tahapan ini yaitu membuat dan mengembangkan media Dakon Koper, 

setelah media Dakon Koper telah jadi, maka selanjutnya dilakukan validasi 

oleh para ahli validasi. Validasi adalah poin penting dalam mengembangkan 

media, seperti yang dikemukakan oleh (Sukmadinata, 2016) bahwa validasi 

perlu untuk menguji suatu produk yang layak sehingga dibutuhkan sebuah 

pengujian untuk produk tersebut. Validasi itu memiliki tujuan yaitu untuk 

menyempurnakan media, memperbaiki kekurangan media dan menentukan 

kelayakan media untuk digunakan di lapang. Dalam validasi media Dakon 

Koper, terdapat pakar ahli yang berpengalaman. Pada validator ahli media 

pembelajaran yaitu Bapak Ari Dwi Haryono, M.Pd, validator ahli materi 

matematika yaitu Ibu Erna Yayuk, M.Pd, dan validator ahli pembelajaran 

yaitu Ibu Alita Tibaning Juwita, S.Pd.  

Dalam tahapan validasi media Dakon Koper mengalami beberapa revisi 

dari ahli media pembelajaran, sedangkan dari ahli materi dan ahli 

pembelajaran tidak ada revisi, hanya saran yang dikemukakan oleh ahli 
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pembelajaran. Dari ahli media pembelajaran terdapat revisi yang pertama 

dikoper bagian atas yang awalnya berisi white board diminta untuk diberi 

perkalian saja untuk memudahkan siswa menentukan faktorisasi bilangan. 

Revisi yang kedua adalah pada buku panduan tentang cara penggunaan lebih 

baik bahasanya disederhanakan dan dimasukkan gambar untuk memudahkan 

siswa memahami. Dari ahli pembelajaran hanya mendapat saran yaitu warna 

manik-manik kuning diganti warna yang kontras dengan warna dasar wadah 

dakon.  

Dari saran dan kritik oleh ahli media pembelajaran, peneliti telah 

memperbaiki media dengan memberikan perkalian pada koper bagian atas, 

serta memperbaiki penulisan dari cara penggunaan dengan bahasa yang 

sederhana dan diberikan gambar. Sehingga dari perbaikan yang telah 

dilakukan peneliti, memperoleh persentase skor 98% dengan kategori sangat 

layak dipergunakan sebagai media pembelajaran. Untuk ahli materi 

mendapatkan persentase skor 95% dengan ketagori sangat layak. Kemudian 

untuk ahli pembelajaran mendapatkan persentase skor 92% dengan kategori 

sangat layak.  

Kemudian tahapan ke empat yaitu tahap implementasi. Menurut 

(Tegeh,2014) implementasi merupakan kegiatan menerapkan media di 

lapangan guna mengetahui pengaruh media pada kualitas pembelajaran yang 

mencakup kemenarikan serta kebermanfaatan media pembelajaran. Media 

Dakon Koper ini diuji cobakan dengan 33 siswa di kelas IV SDN Mojolangu 

5 Malang pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tahapan implementasi tidak 
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dilakukan revisi lagi karena sudah dikatakan sangat layak oleh ahli 

pembelajaran dan respon dari peserta didik. 

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi yang digunakan adalah 

evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu lebih mengarah dalam memperbaiki 

serta menyempurnakan suatu media pembelajaran (Sukmadinata, 2016). 

Evaluasi formatif digunakan pada setiap langkah pengembangan, seperti 

validasi ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran yang kemudian 

dipergunakan untuk menyempurnakan media pembelajaran. kritik dan saran 

yang didapatkan digunakan untuk memperbaiki media sehingga dapat 

menghasilkan media pembelajaran layak digunakan.  

2. Kemenarikan Media Dakon Koper Materi KPK dan FPB 

Kemenarikan dari media Dakon Koper diukur dari angket penilaian 

respon siswa. Menurut (Tegeh, 2014) kemenarikan itu berkenaan dengan cara 

untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang serta 

dapat memotivasi. Sehingga dari angket yang telah diisi oleh siswa, dapat 

tergambar apakah media dapat dikategorikan menarik ataupun tidak.  

Pada tahapan impelmentasi untuk uji coba produk media Dakon Koper 

memperoleh data respon siswa yaitu dengan persentase 98,9% dari 33 

responden. Berdasarkan hasil tersebut  dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajran Dakon Koper dinyatakan sangat layak, menarik dari sisi 

yampilan, dapat mempermudah pemahaman siswa dan dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. Hal ini berdasar dari angket yang telah diisi secara 

mandiri oleh siswa, yang memuat dari aspek kemenarikan media Dakon 

Koper.  


