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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah 

satu cita-cita nasional. Bangsa yang cerdas dibutuhkan dalam pembangunan negaranya, 

baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan bagian 

integraldalam pembangunan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembangunan negara. Melalui pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan mudah diserap sehingga memungkinkan suatu bangsa. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menunjang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pada umumnya mata pelajaran Matematika diartikan sebagai pelajaran 

berhitung yang selalu berhubungan dengan angka-angka. Menurut Hendra dalam 

Murti (2009), bahwa pelajaran matematika sangat baik bagi siswa untuk 

mengembangkan otak bagian sebelah kiri, (yakni) daya analisis rasional dan 

(kemampuan) berpikir logis. Mengingat pentingnya mata pelajaran matematika, 

wajar jika matematika diajarkan sejak dini, yakni mulai dari sekolah dasar yang 

nantinya digunakan sebagai landasan untuk jenjang yang lebih tinggi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu keterampilan matematika yang 

harus dikuasai oleh siswa Sekolah Dasar kelas 2 adalah kemampuan dalam 

melakukann operasi hitung khususnya perkalian. Maka perlu adanya upaya untuk  

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkalian. Salah satu caranya, yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran untuk menyelesaikan masalah tentang 
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operasi hitung perkalian sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih 

baik dan guru harus lebih interaktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran.Menurut Djamarah (2010: 121), media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 

Dengan adanya media diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami 

materi pembelajaran, sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima siswa 

dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 Februari 

2017 di Sekolah Dasar Gampeng 1 Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten 

Nganjuk. Peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran matematika cukup 

lancar meskipun masih banyak siswa yang kurang memahami materi. Kendala 

yang dihadapi oleh guru kelas adalah kurangnya pemahan materi perkalian dan 

terbatasnya sumber belajar. Peneliti juga menemukan bahwa guru belum 

menggunakan media dalam pembelajaran, alasannya karena kesusahan dalam 

mementukkan media yang sesuai. 

Melihat kondisi yang seperti itu, perlu kiranya melakukan pengembangan 

media, dengan dilakukannya pengembangan media diharapkan mampu membantu 

siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru. Salah satu jenis media 

yang akan dikembangkan adalah media visual. Menurut Djamarah (2010: 124, 

media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Salah 

satu media yang digunakan peneliti adalah media papan flanel. 

Papan flannel sebagai media pembelajaran berupa nilai papan  yang 

ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat di tempeli angka – angka. 

Papan flanel adalah salah satu media yang diharapkan mampu membangkitkan 
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minat belajar siswa. Melalui media papan flanel guru dapat memberikan materi 

pembelajaran yang lebih menarik dan siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran.  

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:46) menyatakan bahwa “papan 

flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu 

kepada sasaran terentu pula”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbantuan papan flanel sebagai media 

pembelajaran matematika operasi hitung  untuk siswa serta mengadakan penelitan 

dengan judul “ Pengembangan media pembelajaran papan flanel matematika 

materi hitung perkalian siswa kelas II SDN Gampeng 1 Ngluyu Nganjuk” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini dapat 

diajukan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran matematika berupa 

papan flanel sebagai media pembelajaran matematika Kompetensi Dasar 

berhitung perkalian untuk siswa kelas II di SDN Gampeng 1 ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan media pembelajaran matematika berupa papan flaneluntuk 

siswa kelas 2 di Sekolah Dasar pada Kompetensi Dasar berhitung perkalian. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan. Adapun spesifikasi produk pengembangan media papan flanel 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1) Merupakan pengembangan media pembelajaran yang berbentuk papan 

flanel.  

2) Media pembelajaran papan flanel ini dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang akan disampaikan. 

3) Media papan flanel ini berisi tentang materi perkalian satu bilangan dan 

dua bilangan. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini perlu dikembangkan karena berdasarkan analisis kebutuhan 

pada saat melakukan wawancara dan observasi di SD Gampeng 1 Ngluyu peserta 

didik kelas II dan khususnya kelas III kurang memahami perkalian satu bilangan 

dan perkalian dua bilangan. Adapun solusi dari hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti menetapkan bahwa media papan flanel dapat 

meningkat peran keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa khususnya pada materi pembelajaran matematika perkalian satu bilangan 

dan dua bilangan, karena siswa berperan langsung pada saat proses pembelajaran.   

Selain itu penelitian ini dilakukan karena juga berperan penting bagi 

peneliti, pendidik maupun peserta didik. Penelitian ini Memberikan tambahan 

pengetahuan wawasan dalam menghasilkan media pembelajaran yang menarik 
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dan sesuai dengan kriteria bahan ajar serta sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana bagi peneliti. Penelitian ini juga memberikan inovasi 

pada guru dalam proses belajar mengajar sehingga penyajian materi tidak 

monoton, dan menambah wawasan guru untuk mengembangkan media 

pembelajaran serta penelitian ini berguna untuk untuk meningkatkan minat dan 

motivasi belajar dengan media pembelajaran yang menarik. 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

dalam pengembangan media pembelajaran matematika pada Kompetensi Dasar 

menghitung perkalian yang menarik dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

mutu pembelajaran. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran matematika berupa media papan 

flanel ini terdapat beberapa asumsi (syarat-syarat)  : 

a. Siswa harus memahami konsep hitung perkalian. 

b. Siswa harus mampu melakukan operasi hitung perkalian. 

c. Siswa harus mampu melakukan perkalian dengan hasil dua 

bilangan. 

2. Keterbasan Pengembangan 

Dalam pengembangan media pembelajaran ini terdapat beberapa 

keterbatasan antara lain : 

a. Media pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam proses pembuatannya  
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b. Uji coba pengembangan ini hanya di batasi pada siswa SDN 

Gampeng 1 Ngluyu Kompetensi Dasar berhitung perkalian siswa 

kelas 2. 

c.  Materi pembelajaran adalah materi matematika perhitungan 

perkalian satu bilangan dan dua bilangan. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam pengembangan media 

pembelajaran matematika yang berupa papan flanel adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan. 

Penelitian pengembangan ini merupakan suatu jenis penelitian yang 

tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi untuk menghasilkan 

atau mengembangkan produk yaitu berupa pembelajaran matematika 

yang berbentuk papan flanel. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

3. Pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan 

program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan 

media. Media yang akan ditampilkan dalam proses belajar mengajar 

ini terlebih dahulu direncanakan dan di rancang sesuai dengan 

kebutuhan lapangan atau siswanya. 
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4. Matematika adalahmerupakan salah satu ilmu yang sangat penting dan 

berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menunjang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya mata pelajaran 

Matematika diartikan sebagai pelajaran berhitung yang selalu 

berhubungan dengan angka-angka. 

5. Papan flannel adalah media pembelajaran yang menggunakan papan 

yang dilapisi kain flannel yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan 

secara visual melalui gambar atau tulisan yang ditampilkan dan dapat 

dilepas dengan mudah. 


