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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika  

Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen 

pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Bidang studi 

matematika ini diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berpikir 

yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Menurut Abdurrahman dalam (Patria dan Iriyanto 2014:131), matematika 

adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan 

hubungan kuantitas dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah 

untuk memudahkan pikiran. Dalam kurikulum Depdiknas 2004 disebutkan 

bahwa standar kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus 

dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah 

penguasaan matematika, namun yang diperlukan ialah dapat memahami 

dunia sekitar, mampu bersaing, dan berhasil dalam kehidupan. Standar 

kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencangkup 

pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, koneksi 

matematis, penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan minat yang 

positif terhadap matematika.  

Kata matematika berasal dari bahasa Latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal dipelajari” sedangkan dalam 

bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 
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semuanya berkaitan dengan penalaran (Depdiknas, 2001:7). Matematika 

memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang 

jelas dan sistematis, dan strukstur atau keterkaitan antar konsep yang kuat. 

Unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif yang 

bekerja atas dasar asumsi (kebenaran konsistensi). Selain itu, matematika 

juga bekerja melalui penalaran induktif yang didasarkan fakta dan gejala 

yang muncul untuk sampai pada perkiraan tertentu. Tetatpi perkiraan ini, 

tetap harus dibuktikan secara deduktif, dengan argumen yang konsisten.  

Jadi, matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah dalam sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan akan mata pelajaran matematika 

saat ini dan masa depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi 

terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasi 

dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar. 

b. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik. Pembelajaran di dalamnya mengandung makna belajar 

dan mengajar, atau merupakan kegaitan belajar mengajar. Belajar tertuju 

kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek yang 

menerima pelajaran, sedangkan mengajar berorientasi pada apa yang harus 
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dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan 

berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa, serta antara siswa dengan siswa di 

dalam pembelajaran matematika sedang berlangsung. Menurut Corey 

dalam Sagala (2003), pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkuan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran dalam 

pandangan Corey sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan 

belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa berubah tingkah 

lakunya.  

Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar 

mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan beripikir siswa, serta 

dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru maupun 

siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila 

pembelajaran berjalan secara efektif.  

Menurut Wragg (1997), pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memperlajari sesuatu yang 

bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup 

serasi dengan sesama, atau hasil belajar yang diinginkan. Dengan demikian, 
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diketahui bahwa proses pembelajaran matematika bukan sekedar transfer 

ilmu dari guru ke siswa, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa, dan 

antara siswa dengan lingkungannya. Selain itu juga, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran matematika bukan hanya sebagai transfer of knowledge, yang 

mengandung makna bahwa siswa merupakan objek dari belajar, namun 

hendaknya siswa menjadi subjek dalam belajar. Sehingga dapat dikatan 

bahwa seseorang dikatakan belajar matematika apabila pada diri seseorang 

tersebut terjadi suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan perbuahan tingkah 

laku yang berkaitan dengan matematika. Perubahan tersebut terjadi dari 

tidak tahu sesuatu menjadi tahu konsep matematika, dan mampu 

menggunakannya dalam materi lanjut atau dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu 

juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan 

penataran nalar dalam penerapan matematika. Menurut Depdiknas (2001: 9) 

tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar secara khusus adalah 

sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjalaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika 

tersebut, seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif membentuk, 

menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudia siswa 

dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu 

proses pembelajaran dan mengkonstruksinya dalam ingatan yang 

sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal dari Bahasa Latin, merupakan 

bentuk jamak dari kata ”medium” yang berarti “tengah, perantara, 

atau pengantar”. Istilah pengantar atau perantara ini, menurut Bovee 

dalam Asyhar (2011:4), digunakan karena fungsi media sebagai 

perantara atau pengantar suatu pesan dari si pengirim (sender) kepada si 

penerima (reciver) pesan. Sedangkan kata pembelajaran merupakan 

terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, yaitu “instruction”. Instruction 

diartikan sebagai proses interaktif antara guru dan siswa yang 
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berlangsung secara dimanis. Penggunaan istilah “pembelajaran” 

sebagai pengganti istilah lama “proses belajar mengajar (PBM)” tidak 

hanya sekedar merubah istilah, melainkan merubah peran guru dalam 

proses pembelajaran. Guru tidak hanya “mengajar” melainkan 

“membelajarkan” peserta didik agar mau belajar. Menurut Degeng 

dalam Asyhar (2011:7), menyatakan bahwa pembelajaran pada 

dasarnya merupakan upaya membelajarkan pembelajar (anak, siswa, 

peserta didik). 

Dari keterangan di atas terbentuklah istilah bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan 

peserta didik. Secara terminologis, ada berbagai definisi yang diberikan 

tentang media pembelajaran. Media pembelajaran, menurut Gerlach dan 

Ely dalam Asyhar (2011:7), memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu 

termasuk manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi 

yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau dikap. Media pembelajaran mencakup semua sumber 

yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, 

sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras (hardware), seperti 

computer, televisi, projector dan perangkat lunak (software) yang 

digunakan pada perangkat keras itu. Jadi, media pembelajaran tidak 

hanya berupa benda mati, tetapi juga benda hidup, seperti manusia. 

Sebagai benda hidup, media dapat juga merupakan pesan yang dapat 

dipelajari. 
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Berdasarkan penegrtian di atas, media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terancana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

b. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Hamalik sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad (2011: 15) 

mengemukakan bahwa “pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa”. 

Selanjutnya Nana Sudjana & Ahmad Rivai (2002:2) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehinggadapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehinggadapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannyamenguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi tidak semata-

matakomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru,sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga,apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 
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4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan berlajar sebabtidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitaslain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan 

lain-lain. 

Secara lebih khusus, Kemp & Dayton (Sutirman, 2013: 17) 

mengindentifikasi delapan manfaat media dalam pembelajaran, yaitu : (a). 

Penyampaian perkuliahan menjadi lebih baku. (b). Pembelajaran 

cenderung menjadi lebih menarik. (c). Pembelajaran menjadi lebih 

interaktif. (d). Lama waktu pembelajaran dapat dikurangi. (e). Kualitas 

hasil belajar siswa lebih meningkat. (f). Pembelajaran dapat berlangsung di 

mana dan kapan saja. (g). Sikap positif siswa terhadap materi belajar dan 

proses belajardapat ditingkatkan. (h). Peran guru dapat berubah ke arah 

yang lebih positif. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan media 

pembelajaran sangat dirasakan manfaatnya dalam proses pembelajaran. 

Secara umum, media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa, 

membangkitkan motivasi siswa, media pembelajaran juga dapat membantu 

siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan data.  

Media pembelajaran membuat metode mengajar akanlebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-

kata guru, sehingga siswa tidak bosan. Penggunaan media pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran serta penyampaian 

pesan atau isi pelajaran pada saat itu. 
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c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki karakteristik dan fungsi yang 

berbeda-beda dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. 

Menghasilkan proses pembelajaran yang berlangsung dengan baik. 

Tentunya seorang guru harus mengetahui sifat dan fungsi dari masing-

masing media. Oleh karena itu, pengelompokkan media pembelajaran 

sangat penting untuk diketahui agar memudahkan pendidik dalam 

memahami sifat media dan dalam menentukan media yang cocok untuk 

pembelajaran atau topik pembelajaran tertentu.  

Media pembelajaran berkembang sesuai dengan perkembangan 

teknologi pada zamannya. Beberapa ahli menggolongkan media 

pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Schramm (Rayandra 

Asyhar, 2012: 46) “menggolongkan media berdasarkan kompleknya suara 

yaitu media kompleks (film, TV, video/VCD) dan media sederhana (slide, 

audio, transparansi, teks)”. 

Sementara, Seels & Glasgow (Sutirman, 2013: 16) membagi media 

berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu: media dengan teknologi 

tradisional dan media dengan teknologi mutakhir.  

Media dengan teknologi tradisional meliputi: (a). visual diam yang 

diproyeksikan berupa proyeksi opaque (taktembus pandang), proyeksi 

overhead , slides, filmstrips; (b). visual yang tidak diproyeksikan berupa 

gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info; (c). 

audio terdiri dari rekaman priringan dan pita kaset ; (d). penyajian 

multimedia dibedakan menjadi slide plus suara dan multi image; (e). visual 



17 
 

 
 

dinamis yang diproyeksikan berupa film, televisi, video; (f). media cetak 

seperti buku teks, modul teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, 

berkala, dan hand out; (g). permainan diantaranya teka-teki, simulasi, 

permainan papan ; (h). realita dapat berupa model, specimen (contoh), 

manipulatife (peta, miniature, boneka). 

Mengacu pada pengelompokkan media yang disusun para ahli, 

adalima kategori media pembelajaran menurut Setyosari & 

Sihkabudden(Rayandra Asyhar, 2012: 46) yakni: 

1. Pengelompokkan berdasarkan ciri fisik 

Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam empat macam, yaitu: 

(1) Media pembelajaran dua dimensi (2D) yakni media yang 

memperlihatkan satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat 

dimensi panjang dan lebarnya saja. Contohnya foto, grafik, peta, 

dan lain-lain. 

(2) Media pembelajaran tiga dimensi (3D) yaitu media yang 

ampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan 

mempunyai panjang, lebar dan tinggi/tebal. Contohnya model, 

prototype, bola kotak, meja, kursi, dan alam sekitar. 

(3) Media pandang diam (still picture) yaitu media yang menggunakan 

media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam pada layar. 

Contohnya foto, tulisan, gambar binatang atau gambar alam 

semesta. 
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(4) Media pandang gerak (motion picture) yakni media yang 

menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar 

bergerak, termasuk media televisi, film atau video recorder 

termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar 

monitor (screen) di komputer atau layar LCD dan sebagainya. 

2. Pengelompokkan berdasarkan unsur pokoknya 

Berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang, media 

pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaknimedia visual, 

media audio dan media audio-visual.  

Ketiga penggolongan ini dijabarkan lebih lanjut oleh Sulaiman 

(RayandraAsyhar, 2012: 48) menjadi sepuluh macam, yaitu: 

a. Media audio: media yang menghasilkan bunyi,misalnya audio 

cassette tape recorder, dan radio. 

b. Media visual: media visual dua dimensi dan media visual tiga 

dimensi. 

c. Media audio-visual: media yang dapat menghasilkan rupa dan 

suara dalam suatu unit media. 

d. Media audio motion visual: penggunaan segala kemampuan audio 

dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape /cassette 

recorder dan sound-film. 

e. Media audio still visual: media lengkap kecuali penampilan 

motion/ geraknya tidak ada, seperti sound-filmstrip,sound-slides, 

dan rekaman still pada televisi. 
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f. Media audio semi-motion: media yang berkemampuan 

menampilkan titik-titik tetapi tidak dapat menstransmit secara utuh 

suatu motion yang nyata. Contohnya telewriting dan recorder 

telewriting. 

g. Media motion visual: silent film (film bisu) dan (loopfilm) 

h. Media still visual: gambar, slides, filmstrips, OHP dan transparansi. 

i. Media audio: telepon, radio, audio, tape recorder danaudio disk. 

j. Media cetak: media yang hanya menampilkan informasi yang 

berupa simbol-simbol tertentu saja dan berupa alphanumeric, 

seperti buku-buku, modul, majalah, dll. 

3. Pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar 

Thomas dan Sutjiono (Rayandra Asyhar, 2012: 50) 

mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi tiga kelompok,yakni 

pengalaman langsung, pengalaman tiruan dan pengalaman verbal (dari 

kata-kata). 

a. Pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-katalisan 

yang diucapkan oleh pembelajar, termasuk rekaman kata-kata dari 

media perekam dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak seperti 

bahan cetak, radio dan sejenisnya. 

b. Pengalaman melalui media nyata, yaitu berupa pengalaman 

langsung dalam suatu peristiwa (first hand experience) maupun 

mengamati atau objek sebenarnya di lokasi. 

c. Pengalaman melalui media tiruan adalah berupa tiruan atau model 

dari suatu objek, proses atau benda. Contohnya molimod untuk 
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model molekul, globe bumi sebagai model planet bumi, prototype 

produk dan lain-lain. 

4. Pengelompokkan berdasarkan penggunaan Penggolongan media 

pembelajaran 

Berdasarkan penggunaannya dapat dibagi dua kelompok, yaitu 

yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pengguna dan berdasarkan 

cara penggunaannya. Midun (Rayandra Asyhar, 2012: 50) menjelaskan: 

a. Berdasarkan jumlah penggunaanya 

Berdasarkan jumlah penggunanya, media pembelajaran dapat 

dibedakan ke dalam tiga macam, yakni: 

(1) Media pembelajaran yang penggunaannya secara 

Individualoleh peserta didik. 

(2) Media pembelajaran yang penggunaannya secara 

berkelompok/kelas, misalnya film, slide, dan media 

proyeksilainnya. 

(3) Media pembelajaran yang penggunaannya secara massal 

seperti televisi, radio, film, slide. 

b. Berdasarkan cara penggunaannya 

Berdasarkan cara penggunaannya, media pembelajaran dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1) Media tradisional atau konvensional (sederhana, 

misalnyapeta, ritatoon (simbol-simbol grafis), roatatoon 

(gambarberseri), dll. 
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2) Media modern atau kompleks, seperti computer 

diintegrasikan dengan media-media elektronik lainnya. 

Contohnya ruang kelas otomatis, sistem proyeksi berganda, 

sistem interkomunikasi. 

5. Berdasarkan hirarki manfaat media 

Jumlah penggunaan dan cara penggunaanya, media 

pembelajaran dapat pula digolongkan berdasarkan hirarki 

pemanfaatannya dalam pembelajaran, dan semakin rumit media yang 

dipakai maka semakin mahal biaya investasinya, semakin mahal biaya 

investasinya, semakin susah pengadaanya. Namun, semakin umum 

penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, 

semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, 

semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaanya semakin khusus dan 

lingkup sasarannya semakin terbatas. Munadi (Rayandra Asyhar; 2012). 

d. Media Papan  ( Boards) 

Ada lima macam boards yang biasa digunakan (Basuki Wibawa & 

Farida Mukti, 1993 : 50) yaitu Chalk board, bulletin board, felt board, 

magnetic boarddan elektrik board. 

1) Chalk board 

Chalk board yaitu papan tulis, biasanya chalk boardselalu ada 

di dalam kelas. Pada dahulunya chalk boardhanya berwarna hitam, 

tetapi sekarang ada juga yang putih. 

 Chalk board banyak digunakan untuk (Basuki Wibawa & 

Farida Mukti, 1993 : 51): 

 



22 
 

 
 

a) Memperjelas ide yang rumit 

b) Menggambarkan pokok-pokok isi suatu pelajaran  

c) Suplemen dari suatu kegiatan pelajaran 

d) Menggambarkan garis besar prosedur dari suatu proses 

tertentu dengan arah yang jelas 

e) Menvisualisasikan ide, atau konsep yang abstrak 

f) Memotivasi siswa dengan cara menggambarkan suatu 

aktivitas yang tepat. 

Keuntungan media papan tulis (Daryanto , 2012:22) 

a) Dapat digunakan di segala tingkatan lembaga 

b) Mudah mengawasi keaktifan kelas  

c) Ekonomis 

d) Dapat dibalik 

Kekurangan media papan tulis (Daryanto, 2012:22) 

a) Memungkinkan sukarnya mengawasi aktivitas siswa 

b) Berdebu 

c) Kurang menguntungkan bagi guru yang tulisannya jelek 

2) Papan Buletin 

Buletin board adalah alat yang digunakan untuk memamerkan 

gagasan-gagasan tertentu. Buletin board digunakan untuk : 

a) Memberi rangsangan pada kondisi kelas hingga menjadi 

menarik 

b) Menciptakan kesiapan terutama untuk unit kerja yang baru 

c) Memberi jalan keluar bagi siswa berbakat 
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d) Membangkitkan semangat dan moral kelas 

e) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara 

sesama siswa. 

3) Papan Magnetik 

Magnetic board pada dasarnya mirip chalkboard, tetapi 

permukaan bagian belakangnya tersebut dilapisi dengan lembaran 

baja. Sehingga ia akan mengikat bahan yang ditempelkan 

padaboard,bila bahan yang dimaksud bersifat magnetik atau dilapisi 

bahan magnetik. Papan magnet lebih dikenal sebagai white 

boardatau magnetic board. Papan magnet adalah papan yang dibuat 

dari lapisan email putih pada sebidang logam sehingga pada 

permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan 

interaksi magnet (Daryanto, 2012:23). 

sebagai white boardatau magnetic board. Papan magnet 

adalah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang 

logam sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda 

yang ringan dengan interaksi magnet (Daryanto, 2012:23). 

1. Papan Listrik  

Prinsip dari elektrik board ini adalah mencocokan pertanyaan 

dengan jawaban yang ditandai dengan menyalanya bola lampu. 

2. Papan Flanel 

Menurut Sri Anitah (2009:28) Papan flanel merupakan 

suatu papan yang ditempeli kain flanel untuk melekatkan 

sesuatu di atasnya. Media papan flanel adalah salah satu media 
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boardsyang menggunakan kain flanel sebagai papannya. Papan 

flanel juga sering disebut sebagai visual board. Papan berlapis 

kain flanel merupakan media yang dapat dilipatdan praktis. 

Menurut Sukiman (2011:108) media papan flanel dapat 

digunakan untuk mengajarkan membedakan warna, pengembangan 

perbendaharaan kata-kata, dramatisasi, mengembangkan konsep, 

memberi pesan tentang pokok-pokok cerita, membuat diagram, 

grafik, dan sejenisnya. 

Sedangkan menurut Musfiqon, (2012:87) papan flanel 

adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-

pesan tertentu pula. Media papan flanel ini sangat efektif sekali 

dalam pembelajaran. Karena penyajiaannya seketika, selain 

menarik perhatian siswa, penggunaan papan flanel dapat membuat 

sajian lebih efisien (Sadiman,1984:49).. 

Papan flanel adalah sebuah papan yang dilapisin kain flanel 

yang berbulu yang berfungsi sebagai melekatkan sesuatu seperti 

huruf dan angka-angka, mediapapan flanel ini sebagai sarana 

dalam penyampaian materi dalam proses pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan dan partisipasi aktif siswa, untuk 

mengembangkan motivasi siswa dan berorientasi padaproses 

pembelajaran yang menyenangkan.  

Agar guru dapat memanfaatkan media papan flanel dengan 

efektif, menurut Koyo K., dkk. (dalamSukiman, 2011:108) yaitu: 
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a) Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan 

membedakan warna, pengembangan perbendaharaan kata- 

kata, dramatisasi, mengembangkankonsep, member pesan 

tentang pokok – pokok cerita,membuat diagram, grafik, 

dan sejenisnya.  

b) Membantu pengajar untuk menerangkan bahan pelajaran. 

c) Mempermudah pemahaman pembelajar tentang 

bahanpelajaran.  

d) Agar bahan pelajaran lebih menarik. 

Sedangkan menurut Su-listyo (2011: 26) karakteristik 

papan flanel yaitu pembuatan dan pemakaian mudah, uku-ran 

dapat kecil, sedang, atau besar, dapat di-bawa atau digantung di 

dinding, bahan-bahan dapat digunakan berkali-kali serta bahan 

mudah di dapat 

Kelebihan menggunakan papan flanel menurut Koyo 

K.dkk, (dalam Sukiman, 2011:108) yaitu: 

a. Gambar –gambar dengan mudah ditempelkan.  

b. Efisiensi waktudan tenaga.  

c. Menarik perhatian peserta didik.  

d. Memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran. 

Untuk teknik pembuatan papan flanel dan penggunaan 

papan flanel menurut Koyo K., dkk. (dalamSukiman, 2011:108) 

adalah sebagai berikut:  



26 
 

 
 

a. Bahan-bahannya meliputi: kain flanel/ kertas 

rempelas/laken,papan atau triplek atau gabus, lem, gunting, 

paku, dangambar atau materi yang akan diajarkan.  

b. Cara pembuatan papan flanel yaitu: 

a) Siapkan papan atautriplek atau gabus  

b) Tempelkan kain flanel/kertasrempelas/laken pada papan;  

c) Kumpulkan gambar atau angka yangsesuai dengan bahan 

yang akan diajarkan 

d) Gambar yang akan digunakan bagian belakangnya 

ditempelkan kain flanel/kertas rempelas/laken kemudian 

gambar tersebut ditempelkan pada papan sehingga gambar 

tetap melekat pada papan flanel.  

c. Langkah – langkah dancara penggunaan papan flanel dalam 

proses pembelajaran yaitu:  

a) Gambar yang telah diberikan kain flannel disiapkan terlebih 

dahulu 

b) Siapkan papan flanel dan gantungan papan flanel tersebut 

di depan kelas atau pada bagian yang mudah dilihat oleh 

pembelajar 

c) Ketikaguru akan menerangkan bahan pelajaran dengan 

menggunakan gambar, maka gambar dapat ditempelkan 

pada papan flanel yang telah dilapisi kain flannel. 

 Adapun langkah – langkah persiapan yangharus 

diperhatikan dalam penggunaan papan flannel sebagai berikut: 



27 
 

 
 

a) Persiapkan diri, tentukan pokokpembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaanflanelgraft.  

b) Siapkan peralatan, siapkan gambar-gambar juga perekat 

yang terdapat pada bagian belakang. 

c) Siapkan tempat penyajian : papan harus ada di tengah-

tengah peserta didik dan dapat dilihat dari semua arah.  

d) Siapkan peserta didik karena ukuran flanelgraft 

tidakterlalu besar maka cocok untuk digunakan 

padakelompok kecil. 

Berdasarkan beberapa pen-dapat di atas, maka flannel 

board dapat di-kembangkan sebagai wadah untuk menerap-kan 

media papan flannel.  

Sedangkan berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa macam media pembelajaran berupa papan 

dimana setiap media memiliki kekurangan dan kelebihan. Macam -

macam media papan antara lain papan tulis, papan buletin, papan 

flanel, papan magnetik, dan papan listrik. 

e. Pengembangan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran dapat 

memudahkan guru dalam penyampaian materi dan siswa akan terbantu 

dalam menerima materi dan memudahkan belajar. Media pembelajaran 

adalah sarana perantara atau wahana yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar yang dapat merangsang atau membangkitkan siswa untuk belajar. 
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Menurut Arif S. Sadiman, dkk (2010 : 100-115), penyusunan 

prosedur pengembangan media pendidikan meliputi: 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Kebutuhan adalah kesenjangan antara kemampuan, 

keterampilan dan sikap siswa yang kita inginkan dengan 

kemampuan, keterampilan dan sikap siswa yang mereka miliki 

sekarang. Dalam pembuatan media, hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dan media tersebut dibuat untuk jenjang 

pendidikan apa. 

b. Merumuskan tujuan instruksional (instructional objective) dengan 

operasional. 

Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan instruksional 

merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan merupakan 

pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dapat dilakukan 

siswa setelah ia mengikuti proses instruksi tertentu. 

Tujuan instruksional dapat disusun dengan baik dengan 

mengikuti ketentuan berikut : 

1) Tujuan instruksional harus berorientasi pada siswa bukan guru 

2) Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional 

3) Merumuskan butir-butir materi yang mendukung tercapainyatujuan. 

Untuk mencapai tujuan maka diperlukan bahan pengajaran. 

Dalam mengembangkan bahan pengajaran maka perlu mengurai 

kemampuan dan keterampilan apa yang harus dikuasai siswa. 
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c. Mengembangkan alatdan mengukur keberhasilan. 

Untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai maka 

diperlukan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan 

ini perlu dirancang dengan seksama. Alat ini bisa berupa tes, 

penugasan atau daftar cek perilaku. 

Alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pelajaran. 

d. Menulis naskah media 

Naskah disini yaitu penjabaran dari pokok-pokok materi 

intruksional yang nantinya akan disajikan kepada siswa. Penyajian 

naskah ini dapat disajikan dengan media yang akan kita buat. 

e. Mengadakan tes dan revisi 

Tes dilakukan untuk mengetahui apakah media tersebutdapat 

mencapai tujuan intruksional atau tidak. Jika pada saat ada 

beberapa catatan maka media tersebut harus direvisi. 

3. Media Pembelajaran Papan Flanel 

a. Pengertian Media Pembelajaran Papan Flanel 

Media papan flanel adalah salah satu media boardsyang menggunakan 

kain flanel sebagai papannya. Papan flanel juga sering disebut sebagai 

visual board. Menurut Arief S. Sadiman, dkk (2010 : 48) papan flanel 

adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan -pesan 

tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan flanel adalah papan tempat 

menempel gambar lepas sebagai salah satu jenis media pengajaran dua 

dimensi (Oho Garha & Md. Idris, 1984 : 99). 
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Menurut Hujair AH. Sanaky (2011 :61) papan flanel termasuk 

salah satu media pembelajaran visual dua dimensi, yang dibuat dari 

kain flanel yang ditempelkan pada sebuah papan atau tripleks, 

kemudian membuat guntingan-guntingan kain flanel atau kertas 

rempelas yang diletakkan pada bagian belakang gambar-gambar yang 

berhubungan dengan bahan-bahan pelajaran. Papan flannel adalah 

papan yang berlapis kain flannel, sehingga gambar yang akan disajikan 

dapat dipasang dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakaiberkali-

kali (Ujang S. Hamdi, 2009). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran papan flanel adalah media visual dua dimensi yang 

efektif untuk penyajian pesan-pesan. Media ini menggunakan kain 

flanel sebagai papannya, sehingga gambar atau materi yang disajikan 

dapat dipasang dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkali -

kali. 

b. Karakteristik Media Pembelajaran Papan Flanel 

Kain flanel tersedia dalam bermacam warna. Flanel ini digunakan 

untuk merekatkan gambar atau pesan. Gambar atau pesan yang 

direkatkan disebut sebagai item papan flanel. Media ini dapat 

digunakan untuk mengajarkan membedakan warna, pengembangan 

perbendaharaan kata-kata, dramatisasi, mengembangkan konsep 

memberi pesan tentang pokok-pokok cerita, membuat diagram, grafik 

dan sejenisnya.  
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Menurut Daryanto (2012:22) kegunaan media papan flanel adalah 

dapat dipakai untuk jenis pelajaran apa saja, dapat menerangkan 

perbandingan atau persamaan secara sistematis, dapat memupuk siswa 

untuk belajar aktif.Tujuan Pembuatan Papan Flanelmenurut Hujair 

AH. Sanaky (2011 : 62) 

1) Membantu pengajar untuk menerangkan bahan pelajaran 

2) Mempermudah pemahaman pembelajar tentang bahan pelajaran  

3) Agar bahan pelajaran lebih menarik 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

media papan flanel yaitu papan flanel terbuat dari kain flanel, dimana 

kain flannel memiliki berbagai macam warna. Papan flanel digunakan 

untuk merekatkangambar atau pesan. papan flanel dapat digunakan 

untuk mengajarkan perbedaan warna, pengembangkan 

perbendaharaan kata-kata dan mengembangkan konsep memberi 

pesan tentang pokok cerita. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran Papan Flanel 

Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan media 

pembelajaran papan flanel. Menurut Daryanto (2012 : 23), kelebihan 

media papan flanel antara lain: 

a) Dapat dibuat sendiri 

b) Item -item dapat diatur sendiri 

c) Dapat dipersiapkan terlebih dahulu 

d) Item -item dapat dipergunakan berkali-kali 
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e) Memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan siswa 

f) Menghemat waktu dan tenaga 

Keuntungan/kelebihan media papan flanel menurut Hujair AH. 

Sanaky (2011 : 63) antara lain : 

a) Gambar-gambar dengan mudah ditempelkan 

b) Efisiensi waktu dan tenaga. 

c) Menarik perhatian peserta didik. 

d) Memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran. 

Menurut Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto (2013 : 47) 

kelebihan papan flanel yaitu : 

a) Guru dapat membuat sendiri media papan flanel  

b) Media ini dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan teliti dan cermat. 

c) Dapat memusatkan perhatiam siswa terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan 

d) Dapat menghemat waktu pembelajaran, karena segala sesuatunya 

sudah dipersiapkan dan peserta didik dapat melihat sendiri secara 

langsung. 

Sedangkan kelemahan papan flanel adalah (Cecep Kustandi dan 

Bambang Sutjipto, 2013 : 47) : 

a. Walaupun bahan flanel dapat menempel pada sesama, tetapi hal 

ini tidak menjamin pada bahan yang berat, karena dapat lepas bila 

ditempelkan. 

b. Bila terkena angin sedikit saja, bahan yang ditempel tersebut akan 

berhamburan jatuh. 
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Kekurangan media papan flanel menurut Daryanto (2012:23) 

antara lain terletak pada kurang persiapan dan kurang terampilnya 

guru. Kekurangan media pembelajaran papan flanel menurut 

Awaludin, Ridwan Nur Kholis, & Evi Hidayatin Ni’mah(2011) antara 

lain : 

a) Memerlukan waktu lama untuk mempersiapkan materi. 

b) Memerlukan biaya yang mahal untuk mempersiapkannya. 

c) Sukar menampilkan pada jarak yang jauh. 

d) Flannel/laken mempunyai daya rekat yang kurang kuat. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa media papan flanel memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan media papan flanel yaitu dapat dibuat 

sendiri,item papan flanel dapat diatur dan digunakan berkali-kali, 

dapat dipersiapkan terlebih dahulu, menarik perhatian siswa, 

menghemat waktu pembelajaran. Sedangkan kekurangan media 

papan. 

d. Pembuatan Media Pembelajaran Papan Flanel  

Pembuatan media papan flanel ini menggunakan beberapa warna 

diantaranya hitam, krem, abu-abu dan kuning. Item-item papan flanel 

menggunakan kain katun bermotif dengan warna motif yaitu ungu, 

kuning, merah jambu, dan orange.  

Menurut Z.D Enna Tamimi,dkk (1982 : 53) warna dasar adalah 

warna-warna yang mudah dikombinasikan dengan warna lain. Yang 

termasuk warna dasar yaitu hitam, navy blue, coklat, hitam, putih dan 
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abu-abu. Menurut Eko Nugroho (2008 : 35) rasa terhadap warna ada 

empat yaitu warna netral yaitu warna yang tidak memiliki kemurnian; 

warna kontras yaitu warna yang berkesan berlawanan satu dengan 

yang lain seperti ungu dan kuning; warna panas yaitu kelompok warna 

dalam rentang setengah lingkaran dalam lingkaran warna mulai dari 

merah hingga kuning warna panas memiliki arti riang, semangat, 

marah dan lainnya; serta warna dingin yaitu kelompok warna dalam 

rentang setengah lingkaran di dalam lingkaran warna dimulai dari 

hijau hingga ungu, warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, 

nyaman dan lainnya. Warna hitam, abu-abu dan krem merupakan 

warna dasar dan warna pada item papan flanel merupakan warna panas 

dan dingin. Penggunaan warna hitam pada media papan flanel 

dimaksudkan supaya media ini bisa dinggunakan untuk materi lain 

dengan menggunakan bermacam warna karena hitam merupakan 

warna yang netral sedangkan item papan flanel menggunakan warna 

panas dan dingin karena warna panas sebagi simbol semangat dan 

warna dingin sebagai simbol sejuk dan kenyamanan. Sehingga 

diharapkan saat menggunakan media siswa bisa merasa nyaman dan 

semangat.  

Pembuatan media papan flanel melalui beberapa tahap seperti 

persiapan bahan dan alat, cara membuatnya dan cara penggunaannya. 

Berikut akan dibahas satu persatu.  
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1) Bahan dan alat yang digunakan : 

a. Kain flannel 

b. Perekat 

c. Gunting 

d. Gambar atau pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan 

2) Cara pembuatan media pembelajaran papan flanel : 

a. Siapkan item papan flanel (materi pelajaran) 

b. Siapkan kain flanel yang akan digunakan untuk papannya 

c. Tempelkan perekat pada item papan flanel dan kain flannel 

d. Item papan flanel disusun pada papan flanel tersebut. 

3) Langkah-langkah dan cara penggunaan dalam proses pembelajaran 

a. Gambar yang telah diberikan kain flanel atau perekat disiapkan 

terlebih dahulu 

b. Siapkan papan flanel dan gantungan papan flanel tersebut 

didepan kelas atau pada bagian yang mudah dilihat oleh 

pembelajaran dengan menggunakan item, maka item dapat 

ditempelkan pada papan flanel yang telah dilapisi kain flannel 

4) Persiapan penggunaan 

a. Persiapan diri tentukan pokok pembelajaran yang disesuaikan dengan 

penggunaan flannel graf 

b. Siapkan peralatan : siapkan gambar -gambar juga perekat yang 

terdapat pada bagian belakang 

c. Siapkan tempat penyajian : papan harus ada ditengah -tengah siswa 

dan dapat dilihat dari semua arah 
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d. Siapkan siswa karena ukuran flannel graf tidak terlalu besar maka 

cocok untuk digunakan pada kelompok kecil 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan 

media papan flanel melalui beberapa tahap seperti persiapan bahan dan 

alat, membuat item papan flanel sesuai materi, menempelkan perekat pada 

item papan flanel, item papan flanel ditempelkan pada papan flanel. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Dharma Patria, Thomas Iriyanto pada tahun 2014 dengan judul 

Penggunaan Media Papan Flanel Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Mengenal Bilangan 1 Sampai 10 Siswa Kelas 1 SDLB Negeri 

Kedungkandang. Hasil penelitian menunjukkan  bahwahasil belajar 

siswa pada aspek kognitif yang diperoleh siswa mengalami pen-

ingkatan. Pada saat dilakukan observasi (pre-tas) diketahui rata-rata 

nilai siswa pada materi mengenal bilangan mencapai 50. Namun 

setelah digunakannya media papan flanel dalam pembelajaran 

matematika materi mengenal bilangan, nilai rata-rata siswa pada siklus 

Isebesar 83,5 dengan ketuntasan belajar sebesar 87,5%. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada keseluruhan siklus 

berpengaruh terhadap ketuntasan belajar yang didapatkan. Pada saat 

observasi diperoleh data nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 

mendapat nilai rata-rata 77,5 dan siklus II nilai rata-rata 89,5. 
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Ketuntasan belajar secara klasikal lebih dari sama dengan 60 mencapai 

75% pada siklus I dan 100% pada siklus II. Ini berarti ada 1 siswa 

yang mendapat nilai diatas atau sama dengan KKM yang ditentukan 

yaitu 60 pada siklus I pertemuan pertama. Sedangkan pada siklus I 

pertemuan kedua, semua siswa yang mendapat nilai diatas atau sama 

dengan KKM. Ini berarti hasil belajar siswa setelah penggunaan media 

papan flanel meningkat. 

2. Hidayati, Fatimah, Sutijan pada tahun 2016 dengan judul Media Papan 

Flanel Jumlah Kurang Bilangan Bulat (Jurang Bilbul) Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menjumlahkan Dan Mengurangkan Bilangan 

Bulat Siswa Kelas VIB SDN Palur 02 Tahun Pelajaran 2015/2016. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media papan flanel Jurang 

Bilbul dapat meningkatkan kemampuan menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat. Hal ini terbukti pada kondisi sebelum dan 

setelah tindakan. Kualitas kemampuan menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat prasiklus ialah 51,07. Siklus I nilai kemampuan 

menghitung bilangan bulat siswa meningkat menjadi 68,64 dengan 

ketuntasan klasikal 57,14% atau 16 siswa, dan siklus II meningkat sampai 

82 dengan ketuntasan klasikal 89,29% atau 25 siswa. 

Persamaan antara penelitian-penelitian yang dilakukan dengan 

yang akan dilakukan adalah menggunakan media papan flanel dan 

pembelajaran matematika. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu berfokus pada pengenalan bilangan 1 sampai 10 dan subjek, 

objek, waktu dan tempat penelitiannya berbeda.  



38 
 

 
 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian 

pengembangan media papan flanel dilakukan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan pembelajaran matematika materi perkalian satu bilangan dan 

dua bilangan. 

Adapun kerangka pikir penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Kerangka pikir 
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