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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang tidak terlepas dalam 

kurikulum sekolah dasar (SD). Pembelajaran matematika mengalami perkembangan 

menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk sekolah dasar (SD). Pada 

pelaksanaan pembelajaran matematika terjadi interaksi antara guru dengan peserta 

didik. Dalam proses belajar mengajar di kelas dan ada hubungan timbal balik yang 

terjadi anatara guru dan peserta didik yang berlangsung dalam kelas dan siswa yang 

berlangsung dalam kelas dengan situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Unzer, 2008: 4).  

Pembelajaran matematika sekolah dasar bertujuan untuk menekankan pada 

dimensi pedagogik modern dalam pelajarannya, yaitu menggunakan scientific 

(ilmiah) (Batubara, 2016 : 13). Sehingga pembelajaran matematika dilakukan 

dengan pendekatan pembelajaran temaik terpadu, Kecuali untuk mata pelajaran 

matematika pada kelas atas kelas IV, V dan VI sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri tidak termasuk pembelajaran tematik yang tertuang dalam Permendikbut 

No.24 tahun 2016. 

Ruang lingkup mata pelajaran matematika yang ada di Sekolah Dasar (SD) 

disesuaikan dengan standart kompetensi yang harus dicapai oleh Peserta didik. 

Standart kompetensi sekolah ini dirinci dalam kompetensi dasar, indikator, dan 

materi pokok setiap aspeknya. Mata pelajaran yang terdapat pada pembelajaran 
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mematika pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD) meliputi aspek–

aspek sebagai berikut:(a) Bilangan asli dan pecahan sederhana, (b) Geometri dan 

pengukuran sederhana, (c) statistika sederhana yang dipaparkan (Permendikbud 

nomor 24 2016).  

Salah satu materi matematika adalah operasi hitung bilangan, dalam 

operasi hitung terdapat 4 devinisi yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, 

dan perkalian (Haryono dkk, 2014: 4).  Perkalian adalah penjumlahan berulang 

oleh karena itu peserta didik harus menguasai penjumlahan sebelum 

mempelajari perkalian. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang 

merupakan kebalikan dari operasi perkalian (Heruman, 2017: 22).  Masuk pada 

pecahan kelas IV terdapat perkalian dan pembagaian pecahan yang bersifat 

abstrak sehingga dalam pembelajaran memerlukan sebuah Bahan ajar dengan 

menggunakan teori bruner untuk memahami pembelajaran yang dilakukan. 

Bahan ajar terdiri dari dua jenis cetak dan non cetak. Bahan ajar cetak 

merupakan bahan ajar yang berbentuk print out seperti: modul, buku teks, 

lembar kerja siswa, petunjuk belajar dan handout.Bahan ajar cetak non cetak 

merupakan bahan ajar yang bukan dalam bentuk print out sehingga diperlukan 

perangkat dalam pengoprasianya seperti computer, Proyektor, LCD, dan 

internet. Bahan ajar Non cetak dapat berupa audio pembelajaran, video 

pembelajaran dan multimedia interaktif. Agar bahan ajar dapat dimanfaatkan 

secara optimal, maka bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

sekolah yang ditujuh Menurut Kurniawati dalam jurnal Endah. A (2016-133). 
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Modul menurut (Daryanto 2013: 9), menyatakan bahwa modul merupakan 

buku yang ditulis yang bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah belajar 

secara mandiri tanpa bimbingan dari guru sehingga modul berisi segala 

komponen bahan ajar yang dapat membantu peserta didik pembelajaran dikelas. 

Karena modul merupakan suatu program kegiatan belajar dan mengajar yang 

dapat dipelajari oleh peserta didik secara individual dengan bantuan dari guru 

dalam menjelaskan materi dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan analisis kebutuhan diambil pada tanggal 19 November 2018 

telah dilakukan pengamatan di kelas IV SDN Girimoyo 02 mendapatkan hasil 

wawancara dengan guru kelas bahwa bahan ajar yang digunakan untuk pelajaran 

matematika kelas IV di SDN Girimoyo 02  yaitu Lembar kegiatan siswa (LKS) 

dan materi tambahan buku paket dari pemerintah. Kondisi di lapangan 

menggambarkan bahwa matematika berdiri sendiri dan keterbatasan bahan ajar 

untuk proses belajar mengajar, peserta didik belajar mengunakan buku (LKS) 

sebagai buku pendamping dalam proses belajar mengajar. Di SDN Girimoyo 02 

kelas IV guru kesulitan dalam menyampaikan materi perkalian dan pembagian 

pecahan sehingga peserta didik kurang dalam memahami pelajaran matematika, 

sementara waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran sangatlah terbatas, 

oleh karena itu dibutuhkan sebuah sumber belajar yang dapat digunakan oleh 

peserta didik secara mandiri yang tidak terpaku pada guru. Sumber belajar 

tersebut berupa modul. 

Selain melakukan wawacara teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi analisis kebutuhan dengan guru kelas IV. Peneliti juga melihat 

peserta didik yang paham materi saja yang bertanya sedangkan peserta didik 
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yang masih kurang paham terhadap materi perkalian dan pembagian pecahan 

hanya diam saja. Peserta didik disini juga cukup ramai tidak memperhatikan 

guru yang sedang menulis di papan tulis. Pada saat guru memberikan soal 

sebanyak 5 soal dalam waktu 10 menit peserta didik masih banyak yang belum 

selesai dengan alasan belum paham dan tidak hafal dengan materi perkalian dan 

pembagian. Peserta didik yang belum paham materi bertanya kepada teman yang 

lain sehingga membuat kegaduan di dalam kelas. 

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 19 November 

2018 dapat disimpulkan bahwa peserta didik membutuhkan suatu modul 

pembelajaran yang dapat mendukung pehaman konsep matematika secara 

kongkrit khususnya pada materi perkalian dan pembagian pecahan. Sejalan 

dengan pendapat teori bruner mengajarkan matematika bisa dimulai dengan 

belajar seara kongkrit. Bruner mengemukakan 3 tahapan belajar yaitu Enaktif, 

pada tahap ini pengetahuan dipelajari dengan menggunakan benda-benda 

kongkrit atau dengan situasi yang nyata Ikonik pada tahap ini pengetahuan 

dipresentasekan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang 

menggambarkan kegiatan kongkrit yang terdapat pada tahap enaktif, dan tahap 

Simbolik pada tahap ini dipresentasekan menggunkan simbol-simbol 

matematika (Wijayanti: 2015:15). 

Dari permasalah yang ada di sekolah dasar tersebut diperlukan 

pengembangkan bahan ajar modul materi perkalian dan pembagian pecahan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Modul ini dibentuk berupa buku dua dan 

tiga dimensi dengan memodifikasi modul menjadi modul kongkrit 3D yang 

dapat menarik perhatian peserta didik, serta peneliti menggunakan model 
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pembelajaran Teori Bruner yaitu Enaktif, Ikonik dan Simbolik dan modul 

pembelajaran ini juga menggunakan gambar karakter yang menarik perhatian 

peserta didik dalam pembelajaran. Bahan yang digunakan yaitu kertas Art peper 

dengan ukuran A3. Kegunaan modul dalam kegiatan proses pembelajaran yaitu 

agar peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang belum dipahami, 

menambah pengetahuan, membantu peserta didik mengerjakan tugas di lembar 

kegiatan siswa (LKS), peserta didik dapat belajar lebih aktif, dan dapat 

digunakan belajar lebih mandiri. Pengembangan modul ini diharapkan dapat 

menfasilitasi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan modul 3D 

matematika menggunakan Teori Bruner pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan kelas IV di SDN Girimoyo 02. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengembangan modul 3D matematika menggunakan teori 

brunner materi perkalian dan pembagian pecahan kelas IV di SD ? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap modul 3D matematika 

menggunakan teori bruner materi perkalian dan pembagian pecahan 

kelas IV di SD ? 

C. Tujuan Pengembangan  

Tujuan penelitian pengembangan adalah: 

1. Mengembangkan modul 3D Matematika Menggunakan Teori Brunner 

materi perkalian dan pembagian pecahan kelas IV di SD. 



  6 

 

2. Menjelaskan respon peserta didik terhadap modul 3D matematika 

menggunakan teori bruner materi perkalian dan pembagian pecahan 

kelas IV di SD.  

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Supaya mendapatkan media pembelajaran yang menarik, maka penelitian 

membuat rancangan modul 3D Matematika pada materi perkalian dan 

pembagian pecahan. Produk yang akan dikembangkan mempunyai ciri khas 

berbentuk dua dan tiga dimensi sebagai berikut: 

1. Konten isi Media modul 3D matematika 

Sehingga susunan struktur modul ini yaitu : 

a. Kompetensi Dasar 

3.2 Menjelaskan berbagai bentuk pecahan (Biasa, campuran, 

decimal, dan persen) dan hubungan diantanya. 

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, Campuran, 

decimal, dan persen) dan hubungan diantaranya. 

b. Indikator 

3.2.1  Menjelaskan bentuk dari perkalian bilangan asli dengan 

pecahan 

3.2.2 Menuliskan bentuk dari perkalian pecahan dengan pecahan 

3.2.3 Menyebutkan bentuk dari pembagian bilangan asli dengan 

pecahan  

3.2.4 Menuliskan bentuk dari pembagian pecahan dengan 

bilangan asli 
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3.2.5 Menuliskan bentuk dari pembagian pecahan dengan 

pecahan 

4.2.1  Menghitung operasi perkalian bilangan asli dengan pecahan 

4.2.2 Menghitung operasi perkalian pecahan dengan pecahan 

4.2.3 Menghitung operasi dari pembagian bilangan asli dengan 

pecahan 

4.2.4 Menghitung operasi dari pembagian pecahan dengan  

bilangan asli  

4.2.5 Menghitung dan mencari bentuk operasi dari pembagian 

pecahan dengan pecahan 

c. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui penggunaan modul, Peserta didik dapat menjelaskan 

arti perkalain bilangan biasa dengan pecahan dengan tepat. 

2) Melalui penggunaan modul, Peserta didik dapat menuliskan 

arti perkalian pecahan dengan pecahan biasa dengan benar 

3) Melalui penggunaan modul, Peserta didik dapat menyebutkan 

arti pembagian bilangan biasa dengan pecahan dengan benar 

4) Melalui penggunaan modul, Peserta didik dapat menuliskan 

arti pembagian pecahan dengan bilangan biasa dengan teleti 

5) Melalui penggunaan modul, Peserta didik dapat menuliskan 

arti pembagian pecahan dengan pecahan biasa dengan tepat 

6) Melalui latihan soal, peserta didik dapat menghitung  operasi 

perkalian  bilangan asli dengan pecahan dengan teliti 
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7) Melalui penugasan peserta didik dapat menghitung  operasi 

perkalian  pecahan dengan pecahan dengan tepat 

8) Melalui latihan soal, peserta didik dapat menghitung operasi 

pembagian pecahan dengan bilangan biasa dengan teleti 

9) Melalui kegiatan, peserta didik dapat menghitung operasi 

pembagian pecahan dengan  bilangan asli dengan benar 

10) Melalui kegiatan, Peserta didik dapat menghitung arti 

pembagian pecahan dengan pecahan biasa dengan tepat. 

d. Materi  

a) Perkalian Pecahan 

a) Perkalian bilangan biasa dengan pecahan 

b)  Perkalian bilangan pecahan dengan pecahan 

b) Pembagian Pecahan 

a) Pembagian bilangan biasa dibagi pecahan 

b) Pembagian pecahan dibagi bilangan asli 

c) Pembagian  pecahan dibagi pecahan 

2. Konstruk 3D Matematika 

a. Judul dicetak menggunakan kertas Art paper dengan dengan 

teks,  gambar dicetak berwarna didominasi dengan warna hijau . 

b. Modul 3D matematika ini berbentuk berupa buku cetak yang 

terdapat gambar – gambar dan dibuat berwarna – warni 

didalamnya agar menarik perhatian peserta didik. 

c. Modul 3D didesain dengan menggunakan dua dimensi dan tiga 

dimensi yang bisa berwujud nyata jika dibuka dan bisa 
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diaplikasihkan langsung oleh peserta didik. Didesain semenarik 

mungkin dan seefisien mungkin agar pesera didik tidak 

kebingungan saat menggunakan media ini perbedaan modul ini 

dengan lainnya yaitu penyajian materinya menggunakan teori 

bruner dan modul ini dibuat 3D sehingga peserta didik bisa 

praktik secara langsung dan modul ini terdapat petunjuk 

penggunaan, daftar isi, peta konsep, muatan materi, gambar 

karakter, latihan soal, soal evaluasi, kunci jawaban, penilaian 

dan daftar pustaka. 

d. Untuk bahan modul dalam modul ini menggunakan kertas Art 

paper, Glory dan BC dengan ukuran A3. 

e. Ukuran dari media modul ini Lebar 21.0 X 29.7 cm. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini sangat penting untuk dilakukan demi 

mendukung proses belajar mengajar peserta didik berjalan dengan khitmat, 

namun tetap menyenangkan dan konsentrasi siswa lebih terjaga. Proses 

belajar mengajar tidak hanya guru yang mengajar dan peserta didik yang 

mengerjakan soal. Sehingga dibutuhkan pengembangan modul matematika 

3D sebagai pencapai tujuan pembelajaran. 

Hampir semua peserta didik menanggapi bahwa matematika pelajaran 

yang begitu rumit dan tidak dapat dipungkiri bahwa mata pelajaran 

matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib atau mata pelajaran yang 

terdapat pada ujian nasional. Sehingga peserta didik dipaksa untuk mampu 

memahami pengelolaan angka dengan benar. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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dibuktikan bahwa pentingnya pengembangan modul 3D matematika 

sebagai penunjang proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien bukan hanya untuk guru tetapi juga untuk peserta didik agar lebih 

mudah dalam memahami konsep perkalin dan pembagian sehingga peserta 

didi tidak merasa cepat bosan dan cepat kehilangan konsentrasi karena 

terpaksa dalam mempelajari materi yang telah disampaikan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Perkembangan 

1. Asumsi Penelitian Pengembangan 

a. Peserta didik kelas IV SD tidak buta warna bisa menulis dan 

membaca.  

b. Pembelajaran sudah menggunkan kurikulum 13. 

c. Peserta didik dapat menghitung perkalian dan pembagian. 

d. Peserta didik sudah bisa mengerjkan soal 

e. Pembelajaran yang masih belum dikuasai oleh peserta didik yaitu 

materi perkalian dan pembagian pecahan. 

f. Sarana dan prasarana seperti papan tulis sudah lengkap sehingga 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian.  

2. Keterbatasan Penelitian dan perkembangan 

a. Modul matematika yang akan dikembangkan hanya akan membahas 

materi perkalian dan pembagian pecahan biasa pada kelas IV SDN 

Girimoyo 02. 
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b. Modul matematika kelas IV SD hanya diuji cobahkan pada peserta 

didik kelas IV di SDN Girimoyo 02. 

c. Modul ini dikembangkan sebagi buku pendamping bagi peserta didik  

untuk meningkatkan belajar peserta didik. 

d. Pengembangan modul matematika ini hanya terbatas memakai KD 3.2 

dan 4.2 yaitu perkalian dan pembagian pecahan menggunakan Teori 

Bruner. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian dan pengembangan ini dimaksudkan 

untuk menghindari salah penafsiran dalam proses penelitian dan pengembangan 

ini, adanya definisi operasional adalah : 

1. Pembelajaran matematika yaitu pembelajaran untuk memberikan cara 

berfikir secara kongkrit menyusun pemikiran peserta didik dengan tepat 

dan teliti. 

2. Perkalian pecahan yaitu penjumlahan berulang yang berguna untuk 

menjelaskan konsep perkalian pecahan. 

3. Pembagian pecahan yaitu pengurangan berulang dan bisa dapat 

diartikan membalikkan pembagian dengan menggunakan aturan 

perkalian yang diterapkan pada pecahan. 

4. Teori Bruner yaitu perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga 

tahap adalah tahap enaktif mempelajari matematika dengan 

menggunakan sesuatu yang nyata atau kongkrit yang berarti dapat 

diamati dengan menggunakan panca indra, tahap ikonik mempelajari 

suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai 
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perwujudkan dalam bentuk simbol- simbol abstrak dan tahap simbolik 

yaitu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol – simbol 

abstrak. 

5. Modul menggunakan Teori Bruner berfungsi untuk menarik perhatian

peserta didik, memperjelas materi dan menghasilkan atau memberikan

variasi pada modul berupa modul kongkrit yang melibatkan siswa

mengoprasihkan modul tersebut sehingga peserta didik dapat lebih

mudah mengingat materi yang terdapat dalam modul tersebut.




