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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu struktur, urutan atau order, dan hubungan 

yang meliputi dasar - dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran 

bentuk objek (Erifin, 2008). Dalam mempelajari atau belajar matematika 

memerlukan strategi khusus yang tidak sama ketika mempelajari pada 

pelajaran yang lain. Salah satu karakteristik yang membedakan adalah 

karena sebagian besar obyek yang terdapat dalam pembelajaran 

matematika adalah abstrak. Menurut (Erifin,2008) bahwa belajar 

matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi, karena matematika 

berkaitan dengan ide - ide abstrak yang diberi simbol - simbol yang 

tersusun secara hirarkis dan penalarannya bersifat deduktif. Selain itu 

salah satu faktor penting pengajaran matematika adalah pemaknaan. 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar masih membutuhkan 

hal hal kongkret sebagai penguat pemahaman siswa. Hal ini dinyatakan 

oleh  (Heruman, 2007) peserta didik sekolah dasar berkisar antara usia 7 

sampai 12 tahun berada pada fase operasional kongkret. Kemampuan yang 

tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses perfikir untuk 

mengkaitkan kaidah - kaidah logika, meskipun masih sangat terkait 

dengan objek yang bersifat kongkret. Pembelajaran matematika 
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merupakan pembelajaran yang masih abstrak sehingga sangat memerlukan 

media dalam kagiatan penyampaian pesan dari materi seperti yang 

diutarakan oleh teori Bruner dimana siswa diberi kesempatan untuk 

memanipulasi benda benda atau alat peraga yang dirancang secraa khusus 

serta dapat diotak atik oleh siswa dalam memahami konsep matematika. 

c. Pengertian Pecahan 

Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh (Heruman,2007). Dalam 

ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan , 

yang biasa ditandai dengan arsiran . bagian inilah yang dinamakan 

pembilang, adapun bagian utuh adalah bagian yang dianggap sebagai 

satuan, dinamakan penyebut. Menurut Rahmawati (2013) menyatakan 

pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat atau tidak utuh. 

Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut  

 

 

Pecahan merupakan bagian dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam 

bentuk 
 

 
 dengan a dan b merupakan bulat dan b tidak sama dengan nol. 

Secara simbolik pecahan dapat dinyatakan sebagai salah satu dari atau 

bagian dari. Jadi 
 

 
 mempunyai makna a dibagi b. Dalam materi bilangan 

pecahan terdapat jenis jenis pecahan. Jenis pecahan dapat dibagi menjadi 

empat, yaitu: (1) pecahan boasa. (2) pecahann campuran, (3) pecahan 

desimal, dan (4) pecahan persen. Pecahan biasa adalah lambang bilangan 

yang digunakan untuk melambangkan bilangan pecahan  dan rasio 

(perbandingan). Pertama pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari 
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pebilang dan penyebut. Kedua pecahan campuran adalah pecahan yang 

terdiri dari bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Ketiga pecahan 

desimal adalah nilai desimal yang mengandung  nilai pecahan dibelakang 

koma. Pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan biasa memiliki 

penyebut yang berkelipatan 10 (100,1000,10.000, dan seterusnya) keempat 

pecahan persen adalah pecahan per seratus dan dilambangkan dengan % 

1) Pecahan biasa : 
 

 
 , 
 

 
 , 
  

  
 

2) Pecahan Campuran :4 
 

  
, 10

  

 
, 5

 

  
 

3) Pecahan Desimal : 
 

  
 = 

 

  
 = 0,5 

4) Pecahan Persen : 6% artinya 
 

   
 

d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar & Indikator 

 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

3.2 Menjelaskan dan melakukan 

perkalian dan pembagian pecahan 

dan desimal. 

3.2.1 Menyelesaikan masalah yang 

terkait dengan pecahan biasa, desimal 

dan persen 

3.2.2 Menyajikan penyelesaian 

masalah yang terkait pecahan biasa, 

desimal, dan persen 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media  

Media dalam proses pendidikan merupakan seperangkat alat bantu 

atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Kata media berasal dari 

bahasa latin medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 
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pesan  (Sadiman, 2016) , sedangkan menurut Asosiasi Pendidikan 

Nasional  (National Education Association/ NEA) media adalah bentuk 

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. 

media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat lihat, didengar, dan dibaca 

tujuannya agar siswa mampu memahami apa yang disampaikan dengan 

baik dan benar . Dapat dikatapakan pula bahwa  media merupakan alat 

yang dapat merangsang semangat iswa sehingga mampu menambah 

motivasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran .  

Kata media sendiri berasal dari bahasa latin medium yang secara 

harfiah berarti perantara atau penghatar. media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan  (Sadiman, 2016) 

sedangkan menurut (Sumanto, 2012 ) media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaaan, perhatian, dan kemauaan si belajar  sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang di sengaja, bertujuaan dan terkendali. jadi 

dalam aktivitas pembelajaran ,media dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

yang membawa infomasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dengan siswa  (Sutikno. 2013). Menurut 

pengertian lain berpendapat bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan , ketrampilan atau 

sikap (Arsyad 2011). menurut Sadiman dkk (2007) media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan , perhatian dan 
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minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses berlajar 

terjadi.  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan sarana yang mampu mendukung terjadinya proses 

pembelajaran, guru bukanlah satu satunya sumber media pembelajaran, 

tetapi dengan beberapa pengertian diatas seorang guru harus mampu 

merencanakan dan menciptakan sumber sumber belajar lainnya yang lebih 

variatif sehingga terciptalah kegiatan pembelajaran yang lebih kondusif. 

dengan demekian dapat dikatakan kompenen penunjang komunikasi 

pembelajaran ialah komunikator , komunikan, pesan, dan media. 

Dalam adanya penggunaan media diharapkan mampu menunjang proses 

pembelajaran yang efektif serta mampu menajdikan siswa lebih aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. penggunaan media yang beragam 

ditujukan untuk meningkatkan pengalaman belajar agar lebih kongkrit. 

b. Jenis dan Klasifikasi dan Media Pembelajaran 

Jika dilihat berdasarkan jenis dan cara penyajiannya terdapat 2 yaitu : 

(1) alat peraga (2) media TIK. media alat peraga adalah benda atau alat 

alat yang diperlkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. alat 

peraga merupakan seperangkat benda kongkret yang dirancang, dibuat, 

atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu 

menanamkan atau mengembangkan konsep konsep atau prinsip prinsip 

(Iswadji, 2003) , dapat dikatakan bahwa  media alat peraga merupakan 

media yang bersifat kongkrit yang dirancang secara khsus sesuia dengan 

karakteristik peserta didik. sedangkan untuk media TIK ialah media yang 
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mengandung unsur teknologi, teknologi dalam konteks pembelajaran di 

kelas adalah sebagai alat atau sarasan yang digunkan untuk melakukan 

perbaikan/ penyempurnaan kegiatan pembelajaran. Menurut (Sanjaya, 

2010), media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. 

1) Dilihat dari sifanya, media dibagi ke dalam : 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat di dengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara. Seperti radio dan 

rekaman suara. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini 

adalah film slide, foto, trasparansi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis.  

c) Media Audiovisual, yaitu media yang selain menagandung 

unsur suara juga menagandung unsur gambar yang dapat dilihat, 

seperti rekaman Video, berbagai ukuran film, slide suara, dan 

lain sebagainya. 

Dalam kegiatan pembelajaran , media yang digunakan sangat beragam. 

tidak hanya satu macam saja melainkan beragam segingga seorang guru harus 

dapat memilih salah satu media pembelajaran yang akan digunakan sesuai 

dengan  materi dan tujuan para peserta didik. 

c. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Dengan penggunaan media dalam kegaiatan pembelajaran tentu 

saja dapat dikatakan bahwa media memiliki peran penting dalam 
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keberhasilan suatu penyampaian pesan atau materi. media sendiri memiliki 

beberapa fungsi dan manfaat yang memiliki dampak bagi kegiatan 

pembelajaran fungsi utama media pembelajaran adalah sebagi alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. Hal ini didukung dengan adanya 

beberapa pendapat dari para ahli  Salah satunya menurut Levied an Lents 

dalam Arsyad (2004) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran 

khususnya media visual sebagai berikut. Pertama, fungsi atensi yaitu 

menarij dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkosentrasi kepada isi 

pembelajaran. Kedua, fungsi afektif dapat terlihat dari kesenangan siswa 

saat belajar. Ketiga , fungsi kognitif yaitu untuk memahami dan mengingat 

informasi. Keempat, fungsi kompensatoris yaitu untuk mengorganisasikan 

informasi dan mengingatnya kembali. Tidak hanya itu saja, (Sutikno 2013) 

menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penggunaan media dalam proses 

pembelajaran diantaranya ialah : 

1) Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran 

2) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis 

3) Mengatasi keterbatasan ruang 

4) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

5) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

6) Menghilangkan kebosanan siswa 

7) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu 

8) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 

9) Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan 
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Tidak hanya memiliki fungsi, penggunaan media juga memiliki 

manfaat, menurut (Sumanto 2010) menyatakan bahwa media bermanfaat 

untuk beberapa hal sebagai berikut. 

1) Membangkitkan perhatian siswa 

2) Memperjelas informasi yang disampaiakn 

3) Menstimulus ingatan tentang konsep 

4) Memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran 

5) Menyajikan bimbingan belajar 

6) Membangkitkan perfomansi siswa yang relevan dengan materi 

7) Memberikan masukan performasi siswa yang benar. 

8) Mendorong ingngatan, menstransfer pengetahuan ketrampilan, dan 

sikap yang sedang dipelajari. 

Dari beberapa pendapat meneganai fungsi serta manfaat media 

dapat disimpulkan oleh (Arsyad,2009) menurut 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 antara siswa 

dan lingkungannya , dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. Ketiga , dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu. Keempat, memberikan pengalaman yang sama 

kepada tiap siswa. Sehingga dapat dikatakan pemanfaatan media dalam 

pembelajaran juga sangat berpengaruh pada motivasi dan semangat belajar 
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sehingga diharapkan nantinya dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Oleh karena itu menggapa media sangat penting dalam 

proses pembelajaran, seperti yang dikemukakan  menurut Hamalik (dalam 

Arsyad 2010) pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

memnbagkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahka 

membawa pengaruh pengaruh psikologi terhadap siswa. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  media dapat membangkitkan motivasi siswa dalam 

kegitan belajar dan pembelajaran, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dari sebuah 

materi dengan menarik dan terpercaya, memudahkan menafsirkan data 

serta mendapatkan informasi dengan suatu kegiatan yang lebih menarik. 

d. Kriteria Media Pembelalajaran yang Baik 

Dalam penggunaan media pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran adalah hal yang harus dilakukan agar tidak salah dalam 

memilih media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kesalahan 

dalam pemilihan media pembelajaran baik itu pemilihan jenis media 

maupun topiknya harus diperhatikan, karena akan menjadi masalah yang 

berkelanjutan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Seperti yang 

dikemukakan oleh (Aqib,2013) terdapat kriteria yang harus diperhatikan 

sebelum memilih sebuah media diantaranya ialah 

: (a) kompetensi pembelajaran, (b) karakteristik sasaran didik, (c) biaya 

yang diperlukan, (d) waktu yang tersedia, (e) biyaya yang diperlukan, (f) 
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ketersediaan fasilitas/ peralatan, (g) konteks penggunaan, (h) mutu teknis 

media.  

Bnayak sekali pendapat menurut para ahli mengenai kriteria dalam 

pemilihan media, menurut (Gintings,2008), kriteria media pembelajaran yang 

baik ada enam, yaitu: 

1) Media menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran yang akan diselenggarakan 

2) Sesuai denagan karakteristik kelas termasuk jumlah siswa 

3) Sesuai dengan kegiatan belajar dan pembelajaran yang dirancang 

4) Sesuai dengan tempat penyelenggaraan belajar dan pembelajaran apakah 

di dalam ruangan yang kecil, ruangan luas, atau di luar ruang 

5) Membuat informasi yang dapat memicu terjadinya proses pembelajaran 

yang interaktif dan tidak sebaliknya justru menyajikan keseluruhan materi 

yang akan diajarkan. 

6) Tampilan sederhana dan singkat tetapi memperjelas pemahaman bukan 

sebaliknya justru membuat siswa semakin bingung. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kriteria dalam pemilihan media,  

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam pemilihan media hal yang paling 

terpenting ialah disesuaikannya dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

peserta didik, ketersediaan sumber setempat serta waktu pembuatan. Hal 

inilah yang perlu diperhatikan dalam penyususnan media pembelajaran . 
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e. Faktor Faktor Pemilihan Media 

Menurut (Sutikno,2013) penguasaan ilmu pendidikan diantaranya 

adalah kemampuan/penguasaan media pembelajaran. Agar media 

pembelajaran yang dipilih itu tepat dan sesuai prinsip prinsip pemilihan, 

perlu juga memperhatikan faktor-faktor, yaitu (a) objektifitas, (b) program 

pembelajaran, (c) sasaran program, (d) situasi dan kondisi, (e) kualitas 

teknik. 

Okjektifitas mengenai metode yang dipilih bukan atas kesenangan 

atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar. Kemudian 

program pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada siswa 

harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik manyangkut isi, 

struktur maupun kedalamannya. Selanjutnya sasaran program adalah 

media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat 

perkembangan siswa baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan 

cara dan kecepatan penyajian maupun waktu penggunaannya. Serta situasi 

dan kondisi siswa yang akan mengikuti pelajaran baik jumlah, motivasi 

dan kegairahannya. Demikian juga dengan kualitas teknik yang dimaksud 

adanya rekaman suara atau gambar gambar dan alat alat lainnya yang perlu 

penyempurnaan sebelum digunakan. 

3. Media Kartu Pintar Matematika 

a. Pengertian Kartu Pintar Matematika 

Bentuk kartu pinar matematika ini tidak berbeda jauh dari kartu 

permainan pada umumnya seperti kartu remi dan uno. Dalam kamus besar 

bahasa indonesia kartu adalah kertas tebal berbentuk panjang (untuk 
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berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis). Kartu pintar matermatika 

terdiri dari 80 buah kartu yang dikemas dengan menarik.  Dari setiap 

kemasan  terbagi dari 60 kartu permainan dan 20 kartu hukuman. Dari 60 

kartu domino terdiri dari 3 jenis materi yaitu pecahan biasa, desimal dan 

persen. Pada setiap kartu terdiri dari satu soal yang berbeda dengan kartu 

lainnya. Kartu pintar matematika merupakan satu media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk menariik. 

Kartu pintar matematika merupakan media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menarik minat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika. Selain itu kartu pintar matematika juga mampu 

membuat siswa menghafal jenis jenis pecahan dan mampu membuat siswa 

dengan cepat merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ataupun 

persen. Kartu pintar matematika termasuk ke dalam media visual dan lebih 

tepatnya adalah media visual. 

b. Tujuan Penggunaan Media Kartu Pintar Matematika 

Jika dilihat dari subjek yang dituju merupakan siswa kelas 5, 

dimana siswa kelas 5 kerap sekali merasa bosan dengan kegiatan 

pembelajaran yang di rasa klurang variatif. Maka dikembangkanlah media 

pembelajaran yang bersifat edukatif namun dilakukan dengan cara 

bermain. Media kartu pintar matematika dapat membantu guru dalam 

melakukan kegiatan penyampaian materi serta memberikan program 

pengayaan pada siswa juga dapat membantu siswa dalam memahami 

materi khususnya pada materi pecahan biasa, desimal dan persen. Derngan 

menerapkan permainan kartu pintar matematika, maka dapat membantu 
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siswa dalam mengenal macam macam jenis pecahan dan membantu siswa 

dengan cepat dan mudah merubah pecahan biasa menjadi pecahan yang 

tidak sejenis dengan cara yang lebih menarik, sehingga siswa lebih 

antusias dalam menyelesaikan suatu soal. 

c. Beberapa Kelebihan Penggunaan Media Pembelajaran Kartu Pintar 

Matematika 

Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan aktivitas yang memiliki unsur 

permaianan tidak dilarang, hal ini justru dapat menambah semangat belajar 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut (Sadiman,2010) 

menyebutkan permaianan sebagai media pendidikan mempunyai beberapa 

kelebihan, diantaranya ialah: (a) permainan adalah sesuatu yang 

meyenangkan untuk dilakukan dan suatu yang menghibur, (b) permainan 

memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar, (c) 

permainan dapat memberikan umpan balik langsung sehingga proses 

belajar lebih efektif, (d) permainan memungkinkan penerapan konsep-

konsep ataupun peran peran kedalam situasi dan peranan yang sebenarnya 

di masyarakat. Ketrampilan yang akan dipelajari melalui permaianan jauh 

lebih muda jika diterapkan ke kehidupan nyata sehari hari dari, pada hanya 

menyampiakan ketrampilan- ketrampilan yang diperoleh dengan kegiatan 

pelajaran secara biasa, (e) permaianan bersifat luwes, permainan dapat 

dipakai untuk berbagai tujuan pendidikan dengan mengubah sedikit-

sedikit alat, ataupun maupun persoalannya, (f) permainan dapat dengan 

mudah dibuat dan diperbanyak. 
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Keunggulan dari media kartu pintar matematika ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Dapat dimainkan berkelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 

orang 

2) Dapat menarik perhatian siswa 

3) Siswa akan lebih mudah meningkatkan pemahamannya 

mengenai jenis jenis pecahan 

4) Siswa akan lebih cepat mengahal bagaimana cara merubah 

jenis pecahan biasa menajdi pecahan desimal dan persen. 

5) Kartu pintar matematika dapat digunkan berulang kali, 

karena sifatnya yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak 

(jangka panjang)  

d. Langkah Langkah Penggunaan Media Kartu Pintar Matematika dalam 

Pembelajaran 

Kartu pintar matematika merupakan kartu yang memiliki kemasan 

yang menyerupai kartu remi atau uno. Setiap satu kemasan terdiri dari 80 

kartu,  permainan ini dilakukan dengan cara mencari persamaan dari setiap 

satuan yang sudah dikeluarkan. Jika kartu yang terbuka paling atas dan 

kartu yang akan dikeluarkan memiliki nilai yang sama jika dijadikan 

satuan yang sama, maka para pemain harus bergegas menepuk kartu yang 

sudah diletakkan. Pemain yang paling telat dalam meletakkan tangan maka 

dia harus mengambil kartu hukuman dan melaksanakan hukuaman diakhir 

permainan. Pada permainan kartu pintar matematika ini siswa akan belajar 

dan bermain secara bersama, sehingga akan menghilangkan kejenuhan 
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mereka terhadap pembelajaran matematika khususnya materi jenis - jenis 

pecahan. Sering sekali ketika melakukan kegiatan pembelajaran, 

pembelajaran yang dilakukan kerap hanya berfokus pada guru saja. 

Oleh karena itu media kartu pintar matematika akan digunakan 

sebagai sarana untuk merangsang siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajran sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh dalam pembeljaran 

matematika. Teknis permainan kartu pintar matematika ini harus 

dimainkan secara berkelompok, sebelum bermain siswa membentuk satu 

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kermudian kartu 

dikocok dan dibagikan pada setiap anak dengan jumlah yang sama, kartu 

yang dibagikan tidak boleh disisakan sehingga kartu permainan habis 

dibagikan pada seluruh permain. Setiap pemain yang sudah mendapatkan 

kartu tidak boleh melihat isi dan gambar dari kartu tersebuh sehingga 

gambar dari semua kartu dibalik. Permainan dimulai dengan salah satu 

siswa mengeluarkan kartu  , kemudian diikuti dengan siswa yang lain 

mengeluarkan kartu dengan cepat, jika kartu yang dikeluarkan paling atas 

memiliki nilai yang sama dengan kartu yang dibawa maka semua siswa 

harus segera menepuk kartu yang ditaruh paling atas. Siswa yang 

tangannya paling atas adalah siswa yang kalah, siswa yang kalah harus 

mengambil kartu hukuman yang nantinya dilakukan diakhir permainan. 

Permainan dilanjutkan hingga kartu dari semua siswa habis. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

NO PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL 

1. Pengembangan media 

domino untuk 

peningkatan 

kemampuan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

pecahan pada siswa 

kelas V SD  

Media yang digunakan 

sama sama menggunkan 

media kartu dan 

digunkan hanya untuk 

siswa kelas 5 SD 

 

Mata pelajaran 

pokok bilangan 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan pecahan 

  

Hasil dari 

penelitian ini 

berupa media 

domino yang di 

implementasikan 

bagi siswa kelas 

V SD 

2. Pengembangan media 

“KAPIMA” kartu 

pintar matematika 

pada materi bilangan 

pecahan untuk siswa 

kelas V SD 

Media yang digunakan 

merupakan media 

permaianan kartu dan 

hanya digunakan untuk 

siswa kelas 5 SD 

Mata pelajaran 

pokok bilangan 

pecahan merubah 

bentuk pecahan 

Hasil dari 

penelitian berupa  

media KAPIMA 

yang digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

kelas V SD 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kondisi Ideal 

Peserta sangat tertarik untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran matematika dan 

mudah memahami materi pecahan biasa, 

desimal dan persen. 

Kondisi Lapang 

Kegiatan pembelajaran disekolah dapat dikatakan 

kurang efektif dikarenakn penggunaan metode 

pembelajaran yang masi berpacu pada guru saja, 

serta kurangnya penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan media yang 

kurang variatif menyebapkan kurangnya motivasi 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Permasalahan 

Belum tersedianya media pembelajaran yang mampu 

menarik minat siswa serta mengasah kreativitas 

siswa dalam menyelesaikan masalah 

Pengembangan Media 

Pembelajaran KAPIMA (Kartu 

Pintar Matematika) melalui 

permainan kartu pada kelas V 

sekolah dasar 

Solusi 

Untuk menambah rasa 

motivasi belajar siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika yang 

abstrak, maka 

dikembangkanlah media 

pembelajaran “KAPIMA” 

Jenis Penelitiaan : Pengembangan 

Model   :Model ADDIE 

Lokasi   : SDN Kauman 2 Malang 

Subjek   : Peserta didik kelas V 

Menghasilakan produk media 

pembelajaran kartu pintar matematika 

yang layak digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran matematika 

Analyze 

Melakukan kegiatan 

observasi serta 

wawancara untuk 

mengetahui 

permasalahan yang 

ada di lapangan. 

Design 

Merancang media 

sesuai dengan 

kebutuhan yang ada 

dilapangan serta 

karakteristik sisw. 

Development 

Media yang sudah 

didesain kemudian 

dicetak dan dilakukan 

uji validasi untuk 

menetukan bahwa 

media layak 

digunakan.  

Implementation 

Melakukan uji coba 

kepada siswa kelas 5 

SDN Kauman 2 

Malang 

Evaluation 

Evaluasi dilakukan 

sebnayak 2 kali yaitu 

evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatf guna 

untuk mengetahui 

hasil akhir produk . 


