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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran inti yang 

diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi dengan tujuan membekali siswa dengan kompetensi yang ada. Disamping 

itu matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh peserta didik 

untuk menunjang keberhasilan belajar dalam menempuh pendidikan yang lebih 

tinggi (Ismail, 2015). Pembelajaran matematika adalah proses komunikasi antara 

guru dan siswa dengan siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir agar 

siswa memiliki kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan matematis. Sedangkan 

menurut (Soviawati,2011). 

 Pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, 

peradaban, dan mutu kehidupan siswa serta membantu siswa dalam belajar 

matematika agar tercipta sebuah komunikasi yang baik, sehingga matematika 

lebih mudah dipelajari dan menarik bagi siswa. Di dalam pembelajaran 

matematika yang sangat identik dengan materi yang abstrak, guru perlu 

memberikan atau memunculkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif atau 

memberikan kegiatan yang mampu menambah motivasi belajar para siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Memberikan kegiatan yang menarik dalam 

pembelajaran matematika yang bersifat abstrak, hal ini akan membuat siswa tidak 

mudah merasa bosan dan diharapkan tujuan dari pembelajaran akan tercapai. 

Tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran mampu  dengan menghadirkan 

kegiatan yang menarik pada kegiatan pembelajaran matematika dengan suasana
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yang menyenangkan dilakukan agar siswa merasa senang dan nyaman hal ini 

tentunya dilakukan oleh guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk 

mewujudkan pembelajaran matematika yang bersifat menarik tentunya dalam 

kegiatan pembelajaran matematika didukung oleh beberapa kompenen yang 

mampu menunjang tercapainya tujuan dari pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran matematika, baik guru ataupun siswa bersama - sama menjadi 

pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran secara efektif. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

seluruh siswa secara aktif. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses 

dan dari segi hasil. Tidak hanya itu saja pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang 

bermanfaat, seperti fakta, ketrampilan, dan suatu hasil belajar yang diinginkan. 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika yang efektif pengetahuan yang kuat 

harus dimiliki sejak dini, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kegiatan 

yang bermakna dan menarik antusias belajar siswa, dikarenakan siswa sekolah 

dasar merupakan siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami kegiatan yang 

bersifat abstrak. 

 Kegiatan pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan dengan 

memberikan  kegitan yang bersifat abstrak, hal ini didukung dengan pernyataan 

beberapa para ahli mengenai tahap belajar siswa yang masih dalam tahapan 

operasional kongkrit. Salah satu ahli berpendapat mengenai tahapan belajar siswa,  

bahwa  anak usia sekolah dasar yang sedang berada pada tahapan operasi 

kongkret, dimana pada kegiatan pembelajaran siswa mulai memandang dunia 

secara objektif, mulai berfikir secara operasional, tidak lupa siswa mulai 
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mempergunakan cara berfikir dalam kegiatan mengklasifikasikan benda serta 

sudah mulai membentuk keterhubungan antara aturan, prinsip dalam memahami 

konsep pada suatu materi (Majid, 2014).  

  Terdapat beberapa materi yang sukar dipahami oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika, hal ini tentunya menghambat suatu kegiatan proses 

pembelajaran. Tidak hanya sukar , kegiatan pembelajaran yang tidak dapat 

menarik minat belajar siswa tentu juga akan menghambat kegiatan pembelajaran.  

Agar tercapai suatu pembelajaran yang bersifat menarik dan menyenangkan di 

dukung dengan  penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media mampu 

membantu dalam proses berjalannya suatu proses pembelajaran. Media 

pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk 

terjadinya proses belajar (Sanjaya, 2004).  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik berupa alat, lingkungan, 

ataupun kegiatan, yang direncanakan/dikondisikan secara sengaja yang dapat 

menyalurkan pesan pembelajaran. Sehingga dapat  membangkitkan motivasi 

siswa, minat siswa dan membantu siswa meningkatkan pemahaman. Media 

pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dalam proses 

pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam 

bidang pendidikan membuat penggunaan alat bantu atau media pembelajaran 

semakin luas dan interaktif.   

Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran akan menjadikan  siswa 

mampu memahami suatu konsep ataupun materi tergantung dengan bagaimana 

guru menyampaikan materi tersebut, serta mampu melibatkan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah.  Dalam kegiatan pembelajaran, melibatkan siswa 
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dalam setiap aktivitas pembelajaran bukanlah hal yang mudah. Hal ini 

dikarenakan tidak semua pengalaman dapat langsung diberikan kepada siswa, 

sehingga  media menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan 

suatu kegiatan pembelajaran.  

Melalui  penggunaan media pembelajaran materi yang bersifat abstrak bisa 

menjadi lebih kongkret dan mempermudah siswa dalam memahaminya. (Arsyad, 

2009) menyimpulkan pendapat beberapa ahli bahwa manfaat dari penggunaan 

media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Kedua, dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

memunculkan motivasi belajar, interaksi intens yang lebih antar siswa dan 

lingkungannya, dan memungkinkan siswa belajar mandiri dengan kemampuan 

dan minatnya. Ketiga, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

Keempat, memberikan pengalaman yang sama kepada tiap siswa. Pemanfaatan 

media dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh pada motivasi dan semangat 

belajar siswa sehingga diharapkan nantinya dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis lapang penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran matematika dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini ditemukan 

secara langsung ketika melakukan kegiatan magang 3 serta observasi pada 

kegiatan pembelajaran matematika di kelas V Sekolah Dasar. Kegiatan observasi 

pada tanggal 6 November 2018 di SDN Kauman 2 Malang, diketahuai bahwa  

proses pembelajaran masih bertumpu  pada buku panduan dan LKPD. Siswa lebih 

banyak diarahkan berfikir abstrak dan tidak diberikan stimulus oleh hal – hal yang 
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kongkrit terlebih dahulu sehingga minat dan motivasi belajar siswa menjadi 

kurang. 

Tidak hanya itu saja, dari hasil wawancara kepada guru kelas diperoleh 

bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sebagian besar masih bersifat 

tradisional dimana metode yang sering digunakan adalah metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan siswa selalu disuapi dengan penjelasan materi-materi sehingga 

menyebabkan siswa malas untuk berfikir kreatif, bekerjasama, canggung dalam 

mengeluarkan pendapatnya baik pada guru maupun teman kelasnya. Terdapat 

beberapa permasalahan yang tampak dalam kegiatan observasi lapang yang 

dilakukan pada tanggal 6 November 2018, secara umum dapat dikatakan siswa 

sangat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika yang  

memiliki kesan sulit dalam pemahaman materi. 

Beberapa permasalahan yang didapatkan dalam kegiatan wawancara, terlihat 

bahwa siswa tidak hanya cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran 

matematika, ketika mendapat pembelajaran  materi bilangan pecahan siswa kerab 

merasa bosan dengan penyampaian materi yang hanya menggunakan LKPD dan 

metode ceramah. Seperti pendapat Brousseau et al (2007) menyebutkan bahwa 

topik pecahan adalah salah satu bagian yang menantang dari kurikulum sekolah 

dasar, sehingga topik pecahan  seringkali membuat siswa kesulitan dan 

menimbulkan kesalahpahaman dalam penyelesaian materi pecahan.  Dalam 

kegiatan pembelajaran matematika di kelas 5 penggunaan media tidak begitu 

terlihat, terlebih lagi ketika kegiatan evaluasi, guru hanya memberikan kertas yang 

berisikan soal-soal saja, hal ini membuat siswa tidak begitu antusias dalam 

penyelesaian soal tersebut. 
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Berdasarkan uraian masalah diatas penelitian ini mengembangkan  media 

kartu pintar matematika (KAPIMA) yang dirancang untuk mewujudkan proses 

pembelajaran matematika yang membuat siswa aktif baik secara mental maupun 

fisik. Media kartu pintar matematika merupakan media visual yang mengandung 

pesan atau informasi  yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan evaluasi pada 

materi bilangan pecahan.  

Pengembangan media  ini diharapkan dapat mempermudah siswa kelas V 

dalam memahami materi serta melatih siswa mengubah macam-macam pecahan 

dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu media yang dikembangkan ialah  sebuah 

media pembelajaran dengan judul “Pengembangan media “KAPIMA” kartu 

pintar matematika pada materi bilangan pecahan untuk siswa kelas 5 SD” 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah ini ingin mengetahui apa saja yang akan dibahas serta 

dilakukan dalam kegiatan penelitian. Setelah sebelumnya sudah melakukan 

kegiatan observasi serta mekalukan kajian dan perbandingan terhadap buku dan 

jurnal mengenai seberapa penting media dalam kegiatan pembelajaran, permainan 

yang bersifat edukatif, dan materi pecahan. Terdapat dua hal yang akan dikaji 

dalam penelitian ini, kedua hal tersebut dirumuskan sebagai berikut . 

1) Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran “KAPIMA” dalam 

pembelajaran matematika pada materi pecahan biasa, desimal dan persen ? 

2) Bagaimana tingkat kelayakan media “KAPIMA” terhadap siswa dalam 

pembelajaran matematika pada materi pecahan biasa, desimal dan persen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

pengembangngan ini sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran “KAPIMA” 

dalam pembelajaran matematika pada materi pecahan biasa, desimal dan 

persen. 

2) Mendeskripsiskan  tingkat kelayakan  media pembelajaran “KAPIMA” dalam 

pembelajaran matematika pada materi pecahan biasa, desimal dan persen. 

D. Spesifikasi Produk  

Produk yang akan dihasilkan dari penelitian dan pengembangan media ini 

ialah berupa media pembelajarn bersifat kongkret. Media pembelajaran dengan 

menggunakan kartu pintar ini merupakan media yang bersifat permainan edukatif 

yang dikemas dengan permainan yang tidak asing lagi bagi anak anak. Media 

yang diberi nama “KAPIMA” ini merupakan media yang dirancang  dengan 

menggunkan kartu yang sudah desain dan dilengkapi angka-angka bilangan 

pecahan biasa, desimal dan persen.  

Produk yang dikembangkan memiliki beberapa kompenen didalam nya, 

diantara lain ialah : 

1) Berdasarkan Kontennya : 

a. Media “KAPIMA” ini diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran 

matematika dengan materi bilangan pecahan biasa, pecahal desimal dan 

persen, dimana media ini hanya berfokus pada satu Kompetensi Dasar 

saja. Berikut ini adalah Kompetensi Dasar dan Indikator yang digunakan 

pada pengembangan  media “KAPIMA” 
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b. Kompetensi Dasar Matematika 

Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan 

dengan penyebut berbeda 

Indikator: 

1. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan pecahan biasa, desimal 

dan persen 

2. Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait pecahan biasa, 

desimal, dan persen 

Tujuan: 

1. Melalui penugasan siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait 

dengan peccahan biasa, desimal dan persen 

2. Melalui penugasan mampu menyajikan masalah yang terkait dengan 

pecahan biasa, desimal dan persen 

2) Berdasarkan Konstruknya 

Media pembelajaran “KAPIMA” ini memiliki bentuk menyerupai kartu 

pemainan uno atau remi pada umumnya, namun untuk memudahkan guru 

menyampaikan informasi kepada siswa , berikut ini spesifikasi media kartu 

pinta matematika berdasarkan konstruknya: 

1. Media kartu pintar matematika “KAPIMA” ini memiliki ukuran kurang 

lebih 9 cm × 6 cm 

2. Kartu di cetak menggunakan kertas Art Paper 240. Agar kertas lebih 

tahan lama dan awet dalam penggunaannya . 

3. Media ini hanya memuat materi pecahann dengan jumlah kartu 27 pada 

setiap kemasan. 
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4. Menggunakan packaging yang menarik dengan ukuran kemasan 9cm × 

14cm × 2cm yang dicetak menggunakan kertas krungkut 

5. Pada setiap kemasan tersedia 1 lembar kertas berisikan tata cara serta 

peraturan permaianan. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Kegiatan pembelajaran matematika pada kelas 5 di SDN Kauman 2 

Malang sudah berjalan dengan baik, hanya saja terlihat beberapa kali siswa 

kurang memiliki motivasi dalam menyelesaikan suatu masalah berupa soal 

yang sudah diberikan oleh guru. Hal ini dikarenakan  minimnya penggunaan 

media pada kegiatan pembelajaran yang terbilang cukup rumit dalam 

materinya. Guru masih terpaku pada kegiatan pembelajaran yang bersifat 

ceramah dimana hal ini hanya menjadikan guru lebih dominan, sehingga siswa 

tidak terbiasa untuk mencari pengetahuannya sendiri dan melakukan 

percobaan. Adanya pengembangan media “KAPIMA”  membuat siswa lebih 

antusias dalam proses pembelajaran serta membantu siswa dalam peguasaaan 

diri terhadap penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dengan metode 

berkelompok sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan tidak 

mudah merasa bosan karena mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi 

yang cukup rumit. 

F. Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan 

keterbatasan, sebagai berikut : 

1. Asumsi 

a. Peserta didik di SDN Kauman 2 Malang mampu memahami cara 
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kerja dari permainan “KAPIMA” 

b. Tersedianya kelas yang cukup luas, sehingga mampu digunakan 

kegiatan permaianan berkelompok 

c. Siswa sudah cukup memahami materi perkalian, pembagian, dan 

membedakan bilangan pecahan biasa, desimal dan persen. 

2. Keterbatasan 

a. Media hanya dapat digunakan oleh siswa kelas 5 SD 

b. Media hanya dipergunakan untuk materi pecahan biasa, desimal 

dan persen 

c. Media dapat digunakan untuk sekolah lain, dengan syarat 

karakteristik sekolah harus sama dengan sekolah yang di teliti. 

d. Media harus dijaga dengan baik, karena bahan dasar dari media 

hanya dari kertas ivory 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran atau pemahaman , ada hal hal yang perlu 

dijelaskan sehingga terbentuk suatu pengertian yang utuh sesuai dengan apa yang 

dimaksud dari judul penelitian ini : 

1. Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari satu yang utuh. Dalam ilustri 

gambar bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan yang 

biasanya ditandai dengan asiran, bagian inilah yang dinamakan pembilang. 

Adapun bagian yang utuh adalah bagian adalah bagian yang dianggap 

satuan, yang dianggap pemyebut. 

2. Kartu Pintar Matematika (KAPIMA) merupakan media visual yang 

mengandung pesan, informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada 
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siswa, diamana pesan yang disampaiakan memanfaatkan gambar dan 

angka yang didesain dalam satu kertas, dengan tujuan agar pembelajaran 

lebih kretaif, inovatif serta memotivasi siswa untuk belajar dan membantu 

mereka dalam memahami materi pecahan dengan kegiatan yang lebih 

bervariatif
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