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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran matematika Menurut Kasmadi Rifangi (2010: 12) 

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika  yang dipelajari. Menurut Ali 

Hamzah (2014: 293) Pembelajaran matematika untuk tingkat dasar 

berbasis pada pengenalan fakta, konkret dalam kehidupan sehari-

hari.Semakin tinggi tingkat setuhan validitas yang diterima siswa ada 

kecenderungan semakin meningkat daya serap siswa tersebut dalam 

belajar matematika. 

Menurut Heruman (2013: 03) Konsep-konsep pada kurikulum 

matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

penanaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan.Memang, tujuanakhir pembelajarn matematika di 

SD ini yaitu agar siswa terampil dalm menggunakan berbagai konsep 

matematika dalamkehidupan sehari-hari.Akan tetapi, untuk menuju tahap 

keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar sesuai dengan 

kemampuan dan lingkungan siswa. 

Menurut Sri Anitah dalam Ali Hamzah (2014: 47-48) pengertian 

matematika tidak didefinisikan secara mudah dan tepat mengingat ada 
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banyak fungsi dan peranan matematika terhadap bidang studi yang lain. 

Kalau ada definisi tentang matematika maka itu bersifat tentatif, 

tergantung kepada orang yang mendefinisikannya. Apabila seseorang 

tertarik dengan bilangan maka ia akan mendefinisikan adalah kumpulan 

bilangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan hitungan 

dalam perdagangan. Beberapa orang mendefinisikan matematika 

berdasarkan struktur matematik, pola pikir matematika, pemanfaatannya 

bagi bidang lain, dan sebagainya. Menurut Ali Hamzah (2014: 47) Atas 

pertimbangan itu maka ada beberapa definisi tentang matematika yaitu : 

1) Matematika adalah cabang pengetahuan terorganisasi. 

2) Matematika adalah ilmu tentang keluasan atau pengukuran dan letak. 

3) Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubungan. 

4) Matematika berkenan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan 

hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. 

5) Matematika adalah ilmu yang diduktif yang tidak menerima 

generalisasi yang didasarkan pada observasi (induktif) tetapi diterima 

generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. 

6) Matematika adalah ilmu tentang struktur yang teroranisasi mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke 

aksioma atau postulat akhirnya kedalil atau teorema. 

7) Matematika adalah ilmu tentang logika mengenal bentuk, susunan 

besaran, dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya 
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banyak dan terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan 

geometri. 

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di Sekolah Dasar. Matematika juga merupakan ilmu abstrak 

yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika 

mempelajari tentang struktur yang terorganisasikan, konsep-konsep 

matematika tersusun secara hirarki, bersetruktur dan sistematis, mulai 

dari konsep yang paling sederhana sampai konsep paling kompleks. 

Didalam matematika objek dasar yang dipelajari adalah abstrak. 

1) Ruang Lingkup Matematika Sekolah Dasar 

Pemerintah menetapkan ruang lingkup muatan matematika 

pada tingka SD/MI di Pemendikbud Nomor 21 tahun 2006, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bilangan asli dan pecahan sederhana 

b. Geometri daan pengukuran sederhana 

c. Statistika sederhana 

2) Kompetensi pada muatan matematika yaitu sebagai berikut: 

a. Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, cermat dan 

teliti, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah 

dalam inkuiri dan eksplorasi matematika. 

b. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, 

percaya diri, dan ketertarikan paa matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar. 



14 
 

 

c. Memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. 

d. Mengelompokkan benda menurut tampilan bentuknya. 

e. Memahami efek penambahan dan pengurangan dari kumpulan 

objek. 

f. Mengidentifikasi seluruh dan bagian dalam kehidupan sehari-

hari. 

g. Menggunakan gambar dan foto untuk menatakan sebuah 

informasi dan menjawab pertanaan mengenainya. 

h. Menggunakan model konkret dalam penyelesaian. 

2. Pengertian Pembelajaran 

Menurut  Kustandi (2011:5) pembelajaran merupakan suatu usaha 

sadar guru untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Menurut  Hamzah (2014: 

58)  pembelajaran merupakan upaya dari guru atau dosen untuk siswa atau 

mahasiswa dalam bentuk kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metodedan strategi yang optimal untuk mencapai hasil 

belajar yang di inginkan. 

  Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru 

untuk siswa dalam belajar sehingga siswa mampu memperoleh hasil 

belajar yang optimal. 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika  

Pendidikan matematika Menurut Hendriana (2014: 07) dalam 

tujuan pembelajarannya harus praktis dengan tidak mengabaikan 
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keharusan pemahaman konsep yang merupakan pola struktur 

matematika.Proses pembelajaran matematika tampak masuk akal dengan 

struktur yang sederhana. KTSP (2006) yang disempurnakan pada 

kurikulum 2013, mencantumkan tujuan pembelajaran matematika sebagai 

berikut: 

a. Memahami konsep mtematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengapliksikan konsep atau  logaritma secara luwes, akurat, 

efesien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

c. Memecahkan masalah 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidpan, 

sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Butir-butir 1) sampai dengan 4) dalam rumusan tujun pembelajaran 

matematika di atas enggambarkan kompetensi atau kemampuan berpikir 

matematik, sedang butir 5) melukiskan ranah afektif yang harus dimiliki 

siswa yang belajar matematika. 
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4. Pendidikan MI/SD 

Menurut Heruman (2013: 01) Siswa Sekolah Dasar (SD) umunya 

berkisar antar 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Menurut piaget, 

mereka berada pada fase operasional konkret. Fase operasional konkret 

terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini anak memiliki 

kemampuan dalm perbakan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. 

Kemampuan-kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi yang 

dapat balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi desentrasi, dan pemecahan 

masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. 

Menurut Suyono (2015: 209 ) Para guru melabelkan akhir masa 

kanak-kanak dengan usia sekolah dasar.Pada usia ini anak-anak 

diharapkan mendapatkan dasar-dasar pengetahuan yang penting bagi 

keberhasilan penyesuaian diri bagi kehidupan dewasa serta mempelajar 

beragai kteramilan tertentu.Sekolah Dadar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), sebagai pendidikan dasar yang menajadi landasan bagi pendidikan 

pada jenjang berikutnya. Jika pada level SD/MI ini saja mutu 

pendidikannya sudah buruk maka sangat besar kemungkinan bahwa mutu 

pendidikan pada level di atasnya tidak jauh beda.Logika ini 

mempertimbangkan sejumlah pendapat berikut ini. 

Pertama,  Prastowo (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan 

dasar merupakan fondasi dari semua jenjang sekolah selanjutnya.Kedua, 

menurut Mohammad Ali dalam Prastowo (2014), mengungkapkan bahwa 

tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 

menyiapkan siswa agar menjadi manusia ang bermoral, menjadi warga 
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negara yang mampu memperoleh pekerjaan.Secara operasional,tujuan 

pokok pendidikan dasar adalah membantu siswa dalam mengembangkan 

sebagai individu yang mandiri, proses perkembangan sebagai mahluk 

sosial, belajar hidup menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, dan 

meningkatkan kreativitas. 

Dan yang ketiga, menurut pendapat A. Malik Fadjar dalam 

Prastowo (2014) yang menyatakan bahwa sekolah dasar atau madrasah 

ibtidaiyah (MI) adalah pendidikan dasar awal sebelum memasuki 

pendidikan dasar menengah, yaitu SMP/MTs. Pendidikan di sekolah dasar 

ataupun Madrasah Ibtidaiyah memgang peran penting dalam proses 

pembentukan kepribaian siswa, baik yang bersifat internal (bagaimana 

mempersepsi dirinya), eksternal (bagaimana mempersepsi lingkungannya), 

dan suprainternal (bagaiman memersepsi dan menyikapi Tuhannya sebagai 

ciptaanNya. 

Pendidikan bagi anak-anak TK harus berbeda dengan pendidikan 

bagi anak SD. Begitupun dengan pendidikan bagi anak SD, tentu harus 

berbeda dengan pendidikan bagi anak SMP,SMA dan mahasiswa. 

5. Materi Pembulatan dan Penaksiran 

Peneliti memilih materi yaitu pembulatan hasil pengukuran 

panjang dan berat ke satuan terdekat.Pembulatan dan penaksiran 

merupakan bagian dari materi pada mata pelajaran matematika kelas IV 

semester I. Bedasarkan silabus, materi ini tercantun dalam KD, Indikator 

dan materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan 

terdekat: 



18 
 

 

 Kompetensi Dasar: 

3.7 Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang 

dan berat kesatuan terdekat 

4.7 Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan 

berat ke satuan terdekat 

Indikator 

3.7.1 Menganalisis pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke 

satuan terdekat 

3.7.2 Menganalisis cara Pembulatan bilangan ke satuan terdekat. 

4.7.1  Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang 

dan  berat ke satuan terdekat. 

Materi Pembelajaran 

Pembulatan hasil pengukuran kesatuan puluhan atau ratusan terdekat 

1. Materi pembulatan 

Menurut Sumarmi (2009 :22) menatakan bahwa yang harus 

diperhatikan pada pembulatan bilangan adalah angka pada tempat nilai 

satuan.Pembulatan adalah mengurangi cacahan bilangan namun nilaina 

hampir sama.Hasil ang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan 

lebih mudah digunakan untuk menghitung.Menurut Mustaqim (2008 : 

41-42) menyatakan bahwa pembulatan kesatuan, puluhan dan ribuan 

sebagai berikut: 

a. 1,8 lebih dekat ke bilangan satuan 2, maka 1,8 dibulatkan ke satuan 

terdekat menjadi 2. 
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3,4 lebih dekat ke bilangan satuan 3, maka 3,4 dibulatkan ke 

satauan tedekat menjadi 3. Contoh diatas meupakan pembulatan 

bilangan pada satauan terdekat. 

b. 52 lebih dekat dengan biilangan puluhan 50 , maka 52 dibulatkan 

ke puluhan terdekat menjadi 50. 

169 lebih dekat ke bilangan puluhan 170, maka 169 dibulatkan ke 

puluhan terdekat menjdi170. 

 Contoh diatas merupakan pembulatan bilangan pada 

puluhan terdekat. 

c. 175 lebih dekat ke bilangan ratusan 200,maka 175 dibulatkan ke 

ratusan menjasi 200. 

425 lebih dekat ke bilangan 400, maka 425 dibulatkan ke ratusan 

terdekat mmenjadi 400. 

 Contoh diatas merupakan pembulatan bilangan pada 

ratusan terdekat. 

Kesimpulan dari contoh di atas sebagai berikut: 

a. Pembulatan bilangan ke satuan terdekat 

1) Kita perhatikan angka pada persepuluhan (di belakang koma) 

2) Jika angka tersebut kurang dari 5 (1,2,3,4), maka bilangan 

dibulatkan ke bawah (dihilangkan) 

Contoh : 2,3 

      

 Kuranng dari 5 (dibulatkan ke bawah) 

Jadi 2,3 dibulatkan menjadi2 
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3) Jika angka tersebut paling sedikit 5 (5,6,7,8,9), maka bilangan 

dibulatkan ke atas (satuan ditambah 1) 

Contoh : 5,7 

      

 Lebih dari 5 (dibulatkan ke atas) 

Jadi, 5,7 dibulatkan menjadi 6 

b. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat  

1) Kita perhatikan angka pada satuan 

2) Jika angka tersebut kurang dari 5 (1,2,3,4), maka bilangan 

dibulatkan ke bawah (dihilangkan) 

Contoh : 14 

    

  Kuang dari 5 (dibulatkan kebawah) 

Jadi 14 dibulatkan menjadi 10 

3) Jika angka tersebut paling sedikit 5 (5,6,7,8,9), maka bilangan 

dibulatkan ke atas (puluhan ditambah 1). 

Contoh : 76 

     

  Lebih dari 5 (dibulatkan ke atas) 

Jadi 76 dibulatkan menjadi 80 

Aturan pembulatan menurut Saptorini (2009 : 36-37) sebagai berikut : 

a. Pembulatan ke puluhan terdekat : 

1) Satuan kurang dari 5 (<5),dibulatkan ke 0. 

Contoh : 324 dibulatkan menjadi 320 
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2) Satuan lebih dari 5 ≥ 5 dibulatkan ke 10 

Contoh : 325 dibulatkan menjadi 330 

          326 dibulatkan menjadi 330 

b. Pembulatan ke ratusan terdekat: 

1) Puluhan kurang dari 50 (≤50) dibulatkan ke 0 

Contoh : 348 dibulatkan ke300 

2) Puluhan lebih dari satu atau sama dengan 50 (≥50) dibulatkan 

ke 100. 

Contoh : 352 dibulatkan menjadi 400 

          467 dibulatkan menjadi 500 

c. Pembulatan ke ribuan terdekat:  

1) Ratusan kurang dari 500 (<500), dibulatkan ke 0 

Contoh : 1.499 dibulatkan menjadi 1000 

3.425bulatkan menjadi 3000 

2) Ratusan lebih dari atau sama dengan 500 (≥500), dibulatkan 

ke 1000. 

Contoh : 1501 dibulatkan menjadi 2000 

1980 dibulatkan menjadi 2000  

2. Materi Penaksiran 

Menurut Sumarmi (2009 :22) penaksiran adalah perkiraan 

tedekat dari suatu hasil operasi hitung.Atau dengan cara 

membulatkan padda setiap bilangan kemudian dioperasi hitungan. 

Menurut Sulardi (2007: 47) menatakan bahwa aturan 

penaksiran sebagai berikut: 
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a. Jika satuan dari hasil dari operasi hitung kurang dari 5, maka 

dibulatkan ke bawah. 

Jika satuan dari hasil dari operasi hitung 5 atau lebih dari 5 

dibulatkan ke atas. 

b. Jika puluhan dari hasil operasi hitung kurang dari 50, maka 

dibulatkan ke bawah. 

Tetapi jika puluhan dan hasil operasi hitung 50 atau lebih dari 

50, dibulatkan ke atas 

c. Jika ratusan dari hasil operasi hitung kurang dari 500 

dibulatkan ke bawah,jika hasilnya 500 atau lebih dari 500, 

dibulatkan ke atas. 

3. Karakteristik Siswa Usia Sekolah Dasar 

Usia siswa Sekolah Dasar merupakan usia dalam rentangan 7-

12 tahun. Pada usia tesebut,siswa berada pada tahap masa kanak-

kanak akhir.Ruang lingkup pemikiran dan pergaulannya pun 

semakinluas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendidikan 

pada usia sekolah dasar merupakan salah satubentuk 

penyelenggara pendidikan yang menitik beratkan ke arah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik siswa (sikap dan perilaku), 

kecerdasan siswa (daya pikir,kecerdasan emosi,kecedasan spiritual 

dan daya cipta), bahasa dan komunikasi sesuai dengan komunikasi 

dan tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh siswa pada 

usia dini. 
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Dalam psikologi pendidikan dikenal adanya teori 

perkembangan. Menurut Djaali (2013: 21) perkembangan manusia 

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhannya. Pertumbuhan itu 

sendiri merupakan sesuatu yang menyangkut materi jasmaniah. 

Perubahan jasmaniah dapat menghasilkan kematangan atas 

fungsinya. Kematangan fungsi jasmaniah sangat mempengaruhi 

perubahan pada fungsi psikologi. Oleh karena itu, perkembangan 

manusia tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhannya. Dalam 

teori perkembangan yang tekenal yaitu teori perkembangan yang 

dikemukakan oleh Jean Piaget. 

Menurut Jean Piaget dalam Djaali (2013: 68) tedapat empat 

tahap perkembangan pada anak yaitu tahap sensorik-motorik tahap 

ini terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Pada tahap tersebut anak-anak 

akan terlihat pada upaya untuk melakukan gerakan tertentu di 

lingkungan sekitarna. Tahap kedua yaitu tahap berpikir 

praoperasional tahap ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada 

tahap ini terjadi perkembangan keterampilan representasional 

termasuk di dalamnya kemampuan berbahasa yang menyertai 

perkembangan konseptual secara cepat. Tahap ketiga yaitu tahap 

Operasional Konkret. Tahap ini terjadi pada anak usia 7-11 

tahun.Pada tahap ini anak mulai berkembang dengan menggunakan 

pemikiran yang logis, anak dapat memecahkan masalah konservasi 

dan masalah yang konkret. Tahap keempat yaitu tahap berpikir 

Operasional Formal,tahap ini terjadi pada anak usia 11-15 tahun. 
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Pada tahap ini anak mulai dapat menerapkan operasi secara 

konkret untuk semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Jadi, 

jika siswa sekolah dasar belajar mulai III dan IV mereka masih 

memerlukan banak model, ilustrasi, gambar dan kegiatan-kegiatan 

ang membuat mereka senang dalam pembelajaran atau dikatakan 

dengan belajar sambil bermain. 

Menurut Djaali (2013 :27) beberapa ciri pribadi anak pada 

usia kanak-kanak akhir yaitu anak usia 10-12 tahun adalah sebagai 

berkut: 

1. Kritis dan realistis 

2. Banak ingin tahu dan suka belajar 

3. Ada perhatian terhadap hal-hal yang paktis dan konket dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Mulai timbul minat terhadap bidang-bidang pelajaran tertentu. 

5. Anak suka berkelompok dan memilih teman sebaya dalam 

bermain dn belajar. 

6. Anak mempunyai harga diri yang kuat, tingkah lakunya sering 

berorientasi kepada orang lain dan suka bersaing. 

Beberapa ciri-ciri khas mental siswa sekolah dasar yaitu sebagai 

berikut : 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang 

menarik. 

2. Menyukai hal-hal yang hanya mereka kuasai atau mereeka 

sukai. 
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3. Memiliki daya konsentrasi yang kurang dan mudah bosan, 

sehingga perlu adanya inovasi pembelajaran yang 

menyenangkan. 

4. Memiliki daya ingat yang kurang sehingga perlu terus diulang-

ulang agar selalu diingat. 

5. Bermain merupakan bagian dai dunia siswa sekolah 

dasar.Permainan masih mendominasi dunia siswa dalam segala 

hal,termasuk kegiatan mereka dalam belajar.(Agus 

Hariyanto,2009 : 194-194). 

Berdasarkan karakteristik siswa usia sekolah dasar tersebut, 

maka media Papan Catur Pembulatan didesain berdasarkan 

karakteristik siswa sekolah dasar tersebut supaya media ini dapat 

digunakan sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan 

siswa. 

4. Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya dalam Prastowo (2013 : 49) belajar merupakan 

suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang 

bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan (kognitif), 

afektif maupun psikomotorik. Belajar akan berlangsung di dalam 

pembelajaran. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  
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Pengertian pembelajaran disampaikan juga oleh Sanjaya dalam 

Prastowo (2013: 55) pembelajaran adalah proses komunikasi dimana peran 

guru lebih ditekankan sebagai penyampai pesan dan fasilitator dalam 

kegiatan belajar mengajar sedangkan siswa sebagai penerima pesan. Pesan 

yang disampaikan oleh guru yaitu berupa materi pelajaran yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan yang 

kemudian dicerna oleh siswa sehingga materi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

merupakan usaha sadar dan terencana yang terdapat komunikasi antara 

guru dan siswa serta adanya sumber belajar yang dituangkan dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. 

Akan tetapi, dalam proses komunikasi dapat terjadi sebuah 

hambatan dalam artian tidak semua pesan yang berupa materi pelajaran 

dapat disampaikan oleh penyampai pesan atau guru dengan mudah dan 

dapat diterima dengan mudah pula oleh siswa. Bahkan seringkali terjadi 

kesalahpahaman pesan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang 

disampaikan. Untuk mempermudah penyampaian informasi atau materi 

dan menghindari kesalahan komunikasi dalam penyampaian maka dalam 

sebuah proses komunikasi diperlukan sebuah media. 

Media berasal dari bahasa Latin yag merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”. Secara harfiah media artinya “perantara” atau “pengantar” 

Media pembelajaran menurut Hariyono (2014 : 48) merupakan sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya 
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proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa. 

Suprihatingrum (2013:319) juga mendefinisikan bahwa media diartikan 

sebagai pengantar atau perantara, yaitu sebagai pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima. 

Sedangkan menurut  Hariyono (2014 : 48) media pembelajaran 

dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan 

siswa. Sedangkan menurut Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, merangsang pemikiran yang berlangsung 

anatara pendidik dengan siswa yang dapat menambah pengetahuan dan 

informasi siswa.  

Dari pengertian media pembelajaran tersebut dapat diketahui 

bahwa media memiliki banyak manfaat dan fungsinya. Menurut  Hariyono 

(2014 : 50)  media memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :  

a. Membantu mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran. 

b. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis.  

c. Mengatasi keterbatasan ruang.  

d. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif.  

e. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

f. Menghilangkan kebosanan siswa. 

g. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

h. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 
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i. Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa.  

Sedangkan manfaat dari media pembelajaran menurut Arsyad 

(dalam Hariyono, 2014 : 51) adalah sebagai berikut : 

a. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat memunculkan motivasi belajar, interaksi intens 

yang lebih baik antara siswa dengan lingkungannya. 

c. Dapat mengatasi ketebatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Memberikan pengalaman yang sama kepada setiap siswa. 

Berdasarkan kajian dari para ahli tersebut, maka dapat diperoleh 

fungsi dari media Papan Catur Pembulatan dalam memebelajarkan 

pemubulatan matematika adalah sebagai berikut: 

a. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih 

menarik. 

b. Membuat pembelajaran lebih interaktif, aktif dan terbentuknya 

kerjasama antara siswa satu dengan laninnya. 

c. Meningkatkan minat siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Menurut Sudirman (dalam Hariyono , (2014 : 58) berdasarkan cara 

penggunaan dan sifatnya media pembelajaran dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu sebagai berikut :  

a. Media Auditif, yaitu media yang hanya memiliki kelebihan 

dalam kemampuan suara saja seperti radio, cassette recorder, 

piringan audio dan sebagainnya.  
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b. Media Visual, yaitu media yang memiliki kelebihan dalam 

indera penglihatan. Sehingga dalam media visual menampilkan 

gambar diam atau dua dimensi seperti strip (film rangkai), 

slide (film bingkai), foto, gambar atau lukisan dan cetakan. 

c. Media Audio-Visual, yaitu media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar. Contoh media audio-visual yaitu film 

bingkai suara, film rangkai suara, cetak suara, dan video 

cassette.  

Berdasarkan ketiga media diatas, maka media Papan Catur 

Pembulatan termasuk ke dalam media visual. Menurut Hariyono (2014 : 

59) media visual merupakan media yang mengandalkan dan memiliki 

kelebihan dalam indera penglihatan yang di dalamnya merupakan media 

dua dimensi yang terdapat unsur-unsur seperti garis, bentuk, warna, dan 

tekstur agar media tersebut sesuai dengan fungsinya yakni agar siswa 

tertarik dengan adanya media tersebut dan memiliki kualitas media yang 

baik. 

Menurut Brown dan Harchleroad 1983 (dalam Hariyono, 2014 : 

68)  media yang dikatakan baik yaitu media yang memiliki prinsip-prinsip 

dalam memilih dan menggunakan media, prinsip-prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Penggunaan media itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Media yang digunakan harus menyesuaikan isi/materi dan tujuan. 

c. Media yang digunakan harus mempertimbangkan kesesuaian antara 

penggunaanya dengan cara yang dipilih. 
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d. Media yang digunakan sesuai dengan pengalaman, kesukaan, minat 

dan kemampuan individu serta gaya belajar siswa. 

Menurut Hariyono (2014 : 69) dalam mengembangkan sebuah  

media perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai landasan dalam 

penggunaan media pembelajaran yang meliputi filosofis, edukatif, 

psikologis dan karakteristik. Landasan filosofis yaitu penggunaan media 

secanggih apapun, tidak akan menghilangkan peran interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Landasan edukatif yaitu media yang 

digunakan untuk medidik sesuai dengan karakteristik siswa. Landasan 

psikologis yaitu, perkembangan pikir, rasa dan emosional yang berkaitan 

dengan karakteristik perkembangan siswa dari konkret ke abstrak. 

Landasan karakteristik dan kergaman materi pembelajaran sesuai tingkat 

kesukaran yang berbeda. 

Berdasakan kajian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mengembangkan sebuah media perlu memperhatikan prinsip media dan 

prinsip penggunaan media agar tidak hanya menarik dan menyenangkan 

akan tetapi memiliki manfaat untuk mencpai tujuan pembelajaran ang 

efektif. Media Papan Catur Pembulatan di desain sedemikian rupa sesuai 

prinsip-prinsip diatas sehingga dihaapkan dapat menjadi media yang layak 

dan memiliki daya guna yang baik untuk materi Pembulatan dan 

penaksiran matematika kelas IV SD/MI. 

5. Desain Pengembangan Media Papan Catur Pembulatan 

Media Papan Catur Pembulatan merupakan media tiga dimensi 

yang  didesain secara fisik berbentuk papan catur yang berukuran 50cm x 



31 
 

 

50cm dan media ini berkaitan pada materi pembulatan dan penaksiran 

pada pelajaran matematika kelas IV Sekolah Dasar. Pada proses 

pembuatan papan catur akan menggunakan bahan dasar tripleks dan kayu. 

yang lebar dan tipis dengan ukuran 50cm x 50cm. Peneliti 

mengembangkan papan ini sebagai alat atau media yang membantu dalam 

pembelajaran. Adapun nanti di dalam setiap kotak kotak papan akan diberi 

jawaban tentang materi pembulatan,dan soal pembulatan yang berjumlah 

64 soal kemudian dua buah kancing baju berukuran besar yang berbeda 

warna bejumlah 64 buah yang digunakan dalam permainan,tempat 

pengundian soal yang digunakan dalam permainan tebuat dari toples 

bening, tripleks, kayu, dua bola yang berbeda warna untuk pengocokan 

permainan. Papan Catur Pembulatan juga memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. 

Pengaplikasian media Papan Catur Pembulatan ini dilakukan pada 

kelas IV SDN Bendosari .Pembelajaran dilakukan berdasarkan Standart 

Kompetensi Dasar yang diusun dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang telah disusun sebelum memulai pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pembelajaran Matematika 

pembelajaran materi pembulatan ini dibuat semenarik mungkin. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan media Papan 

Catur Pembulatan menggunakan pendekatan Student Center Learning 

(SCL) atau pendekatan yang menekankan proses dengan tujuan 

memberikan pengalaman kepada siswa. Selain pendekatan, juga 
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menggunakan metode yang lebih berorientasi kepada siswa yaitu metode 

kerja kelompok. 

Petunjuk pelaksanaan permainan Papan Catur Pembulatan pada 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a) Guru menyiapkan media pembelajaran Papan Catur Pembulatan. 

b) Siswa dibentuk berkelompok,satu kelompok ada 5 orang  

c) Dua kelompok diberi bola berbeda warna. 

d) Permainan dilakukan oleh 2 anak secara bergantian yaitu dengan 

cara memasukkan bola undian telebih dahulu. 

e) Setiap langkah permainan tidak boleh melebihi waktu 2 menit. 

f) Dikatakan sebagai  pemenang permainan jika perkelompok bisa 

memperoleh banyak jawaban benar dalam setiap kotak, dengan 

menaruh kancing baju di dalam kotak papan catur 

g) Kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu akan mendapat 

poin. 

a. Kelebihan dan Kekurangan media Papan Catur Pembulatan 

Setiap media pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan 

kelebihan seperti halnya media Papan Catur Pembulatan ini memiliki 

kelebihan dan kekeurangannya antara lain sebagai berikut: 

1. Kelebihan dari Papan Catur Pembulatan ini adalah sebagai berikut: 

(a) mudah dalam penyimpannya karenan bentukanya seperti papan 

catur dan dapat dibawa kemana-mana,  (b) dapat mewujudkan objek 

secara utuh ;(c) penyajian secara nyata (konkret) 
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2. Kekurangan dari Papan Catur Pembulatan sendiri yaitu tidak bisa 

menjangkau sasaran siswa dalam jumlah besar. 

 Media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing.Sama halnya dengan media Papan Catur Pembulatan, 

meskipun memiliki kelebihan tetapi disisi lain juga memiliki 

kekurangannya.Maka dari itu, kreatifitas dari guru sangat dibutuhkan 

dalam membuat media pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

B. Kajian Peneliti yang Relevan 

 Pada kajian peneliti yang relevan, peneliti ini mengambil dua judul 

peneliti terdahulu yang relevan, pembahasan mengenaai penelitian yang 

relevan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil temuan dari penelitian relevan yang pertama adalah penelitian 

pengembangan yang dilakukan oleh Elizabeth Vania Melati (2017) 

yang berjudul “Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi 

Pembulatan dan Penaksiran Serta Pemecahan Masalah yang 

Melibatkan Uang untuk Siswa Kelas IV sekolah Dasar”.Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu sama-

sama mengembangkan  media matematika materi pembulatan dan 

Penaksiran di kelas IV.Sedangkan perbedaan yaitu peneliti 

menggunakan pengembangan media Tes Hasil Belajar yang 

melibatkan uang. 

2. Hasil temuan penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh 

Kurniawati (2016) melakukan penelitian “Pengembangan Tes Hasil 
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Belajar Matematika Materi Operasi Hitung, Pembulatan dan 

Penaksiran untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar” Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu sama-sama 

mengembangkan media matematika materi pembulatan dan Penaksiran 

di kelas IV.Sedangkan perbedaan yaitu peneliti menggunakan 

pengembangan media Tes Hasil Belajar unuk kelas V sedangkan 

peneliti untuk kelas IV. 

 Berdasarkan Penjabaran kajian penelitian relevan dapat 

disederhanakan dalam tabel beikut ini. 

 Tabel 2.1 Kajian Peneliti Relevan 

Nama Pesamaan Peneliti Perbedaan Peneliti Keterangan 

Elizabeth 

Vania Melati 

2017 

Materi yang 

digunakan untuk 

penelitian yaitu 

materi Pembulatan  

peneliti menggunakan 

pengembangan media 

Tes Hasil Belajar yang 

melibatkan uang. 

Sedangkan peneliti 

mengembangkan media 

Papan Catur 

Pembulatan 

Kelebihan media  

Papan Catur 

Pembulatan siswa 

akan lebih mudah  

memahami materi 

pembulatan, siswa 

akan secara aktif 

dalam 

pembembelajaran 

matematika. 

Kurniawati 

2016 

Materi yang 

digunakan untuk 

penelitian yaitu 

materi Pembulatan 

menggunakan 

pengembangan media 

Tes Hasil Belajar unuk 

kelas IV sedangkan 

peneliti untuk kelas IV 

dan mengembangkan 

media Papan Catur 

Pembulatan. 

Kelebihan media  

Papan Catur 

Pembulatan siswa 

akan lebih mudah  

memahami materi 

pembulatan 

Polikarpus 

Vigilius Baku 

2017 

Materi yang 

digunakan sama 

yaitu pembulatan  

Peneliti menggunakan 

pengembangan media 

pembelajaran berbasis 

ICT,sedangkan peneliti 

mengembangan media 

Papan Catur 

Pembulatan  

Papan Catur 

Pembulatan siswa 

akan lebih mudah  

memahami materi 

pembulatan, siswa 

akan secara aktif 

dalam 

pembembelajaran 

matematika 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini berawal dari kondisi dilapangan yang sesuai dengan 

kondisi ideal yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum, untuk mencapai 

kondisi ideal peneliti melakukan pengembangan media 

pembelajaran.Penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan model ADDIE (analysis, design, develop, 

implement, dan evaluation) 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan

Analisis Kebutuhan 

Guru belum memaksimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran di 

kelas yang  mengakibatkan kurangnya antusias siswa dalam proses pembelajaran di kelas.  

Pada pembelajaran materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat membutuhkan 

media yang konkret. 

 
 

 

Metodologi Penelitian 

Model pengembangan yang digunakan peneliti yaitu model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) 

 

Produk Akhir 

Untuk mengembangkan media Papan Catur Pembulatan yang valit, 

efektif dan menarik pada pembelajaran matematika materi 

pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat 

kelas IV SDN Bendosari 03. 

 

 

 

Pengembangan Media 

Mengembangkan media Papan Catur Pembulatan pada 

pembelajaran matematika materi pembulatan hasil pengukuran 

panjang dan berat kesatuan terdekat kelas IV SDN Bendosari 03. 

 

Kondisi Ideal 

Pada pembelajaran guru sebaiknya 

menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar supaya siswa 

lebih mudah untuk memahami materi 

 

Kondisi Nyata 

1. Kurangnya antusias siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana / 

media, sumber pembelajaran sangat 

terbatas dan guru terpaku pada buku 

panduan. 
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