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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarakan subjek 

didik/peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi agar dapat 

mencapai tujuan dari pembelajaran dengan efektif dan efisien menurut Kokom 

Komalasari (2010 : 3). Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Dimyanti dan Mudjiono (1999:114).  Pembelajaran 

disekolah turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hartono 

(2007:71) menjelaskan, salah satu mata pelajaran yang berkontribusi dalam 

mencerdaskan kehiduan bangsa dan memanusiakan bangsa Indonesia dalam 

arti dan cakupan yang lebih luas adalah mata pelajaran matematika. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti 

mempelajari. Kata tersebut berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan 

atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan 

kata  yang hampir sama, yakni mathein yang artinya adalah belajar (berpikir). 

Jadi berdasarkan kalimat diatas maka matematika berarti ilmu pengetahuan 

yang didapat dengan cara berpikir (menalar) dan bukan menekankan dari hasil 

eksperimen atau hasil observasi yang terbentuk karena pikiran-pikiran 

manusia, yang berhubungan dengan idea, proses dan penalaran (Russeffendi 

ET, 1980:148 
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Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan  yang memiliki peranan 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Matematika memberikan kontribusi 

yang sangat besar, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, dari yang 

abstrak sampai menjadi konkrit untuk pemecahan yang telah diperkenalkan kepada 

siswa tingkat dasar (SD) sampai jenjang yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi). 

Matematika pada dasarnya memiliki objek dasar yang abstrak. Menurut 

Piaget, peserta didik sekolah dasar yang umumnya berkisar antara 6 sampai 13 

tahun berada pada fase operasional konkret atau cenderung berpikir konkret, 

rasional dan objektif dalam memahami suatu situasi. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh pengetahuan tentang matemetika yang dipelajari, 

cerdas, terampil, mampu memahami dengan baik apa yang telah diajarkan. Dalam 

pembelajaran matematika, keberhasilan suatu pembelajaran dintentukan oleh 

kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk 

meraih keberhasilan dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan media 

pembelajaran agar pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menyenangkan dan tidak membosankan.  

Digunakannya media pembelajaran yakni untuk menyampaikan pesan 

menjembatani konsep-konsep matematika yang abstrak menjadi konkret sehingga 

peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru. Maka dari itu, 
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penggunaan media sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

optimal. 

Dengan menggunakan  media, peserta didik akan lebih mudah memahami 

konsep yang dipelajari karena dalam pembelajaran tersebut melibatkan aktivitas 

fisik dan mental dengan kegiatan melihat, meraba, dan memanipulasi alat peraga 

yang sejalan dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar dengan rasa ingin tahu 

yang tinggi dan tertarik untuk mengeksplorasi media pembelajaran dengan 

perasaan senang dan gembira. 

Pada tanggal 22 Juli 2019 peneliti telah melakukan pengamatan di kelas II 

SDN Bakalan I dan peneliti melakukan wawancara dengan Guru Kelas mengenai 

proses belajar mengajar dan permasalahan yang sedang dihadapi. Dari hasil 

wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa pada saat pembelajaran guru 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku guru dan buku siswa sebagai 

bahan ajar. 

Selain itu, peneliti melakukan analisis kebutuhan yang dimana dalam 

analisis ini menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung ada beberapa 

peserta didik yang belum mahir dan lamban dalam menghitung, mengalami 

kesulitan dalam membedakan bilangan terkecil dan bilangan terbesar yang dimulai 

dari angka ratusan. Dalam menghitung bilangan yang nilainya satuan dan puluhan, 

peserta didik biasanya menggunakan benda konkret (sempoa) sebagai solusinya. 

Dalam hal ini, guru sudah mencoba membuat media untuk mengalami kesulitan 

belajar peserta didik, hasilnya menunjukkan media yang digunakan belum 
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berhasil. Pada saat pengggunaan media guru mengintegrasikan dengan budaya 

setempat seperti permainan tradisional dan tempat wisata yang berada disekitar 

namun peserta didik banyak yang tidak mengetahui budaya yang ada disekitar 

tempat tinggalnya.  Pada saat proses pembelajaran yang aktif dalam pembelajaran 

hanya beberapa peserta didik saja dan yang lain hanya diam saja ataupun main 

dengan teman sebangkunya. 

Kondisi di lapangan juga menggambarkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar, media yang digunakan mengalami keterbatasan. Guru jarang 

menggunakan  media yang dapat menstimulus anak untuk dapat memahami materi 

yang telah disampaikan dan bertujuan menunjang proses pembelajaran, dan karena 

keterbatasan media yang digunakan, peserta didik kerap kali lupa dengan materi 

yang telah disampaikan sehingga menghambat guru untuk melanjutkan materi 

berikutnya. Hal ini juga disebabkan oleh sarana dan prasana yang ada didalam 

kelas terbatas, seperti tidak ada proyektor dan speaker sebagai alat menyampaikan 

pesan dalam pembelajaran di masing-masing kelas, kurangnya pengetahuan dari 

guru dalam menggunakan multimedia sehingga menghambat dalam 

mengembangkan media berbasis multimedia, sehingga guru menggunakan media 

seadanya saja. Selanjutnya untuk sarana prasarana peserta didik sudah cukup baik, 

dimana kelas tertata dengan baik dan bersih, buku pendamping disimpan dengan 

rapi di dalam Almari.  

Berdasakan hasil wawancara dan observasi yang ada di SDN Bakalan I, 

maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengembangan media pembelajaran 
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yang kongkret untuk menunjang proses pembelajaran. Maka dari itu, peneliti akan 

mengembangkan Media Kotak Scenery Pada Pembelajaran Matematika di Kelas II 

Sekolah Dasar di SDN Bakalan I Kab. Pasuruan. agar peserta didik dapat 

mengatasi permasalahan yang dialami, fokus, senang dan tidak mudah bosan. 

Dengan adanya pengembangan media Kotak Scenery ini diharapkan dapat 

mempermudah dan menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik dalam 

belajar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam pengembangan ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media kotak Scenery Etnomatematika pada 

pembelajaran matematika materi pecahan mata uang di kelas II Sekolah Dasar?  

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Mengacu pada munculnya rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media kotak Scenery Etnomatematika pada 

matematika materi pecahan mata uang di kelas II Sekolah Dasar 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari media ini adalah: 

1 Spesifikasi Produk dari Segi Konten 
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Kompetensi Inti : 

a. Menghargai dan mengahayati ajaran agama yang dianutnya. 

b. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

c. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya. 

d. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminaka anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar : 

3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan uang. 

4.5 Mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan 

pecahan mata uang. 

Indikator : 

3.5.1 Mengidentifikasi nilai kesetaraan pecahan uang. 

3.5.2 Mencontohkan nilai kesetaraan pecahan uang. 

4.5.1 Mengurutkan nilai mata uang dan kesetaraan pecahan mata uang. 

4.5.2 Menggabungkan nilai mata uang dan kesetaraan mata uang. 

2. Spesifikasi Produk dari Segi Konstruk 
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Gambar  1.1 Desain Bagian Depan dan Belakang Kotak Scenery 

a. Media Kotak Scenery terbuat dari kayu, triplek, kertas dan bahan pendukung 

lainnya dan memiliki ukuran panjang 20 cm, tinggi 47,5 cm dan lebar 10 cm, 

memiliki bentuk berupa kotak yang menyerupai koper yang dapat buka dan 

dapat dibawa dengan mudah.  Media kotak scenery berisi empat laci. Empat 

laci tersebut digunakan untuk memasukkan pecahan uang sesuai dengan nilai 

pecahannya. Produk ini memiliki uang mainan yang berguna sebagai mata uang 

yang nantinya akan di masukkan ke dalam kotak sesuai dengan nilai 

pecahannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tampilan Depan Buku Panduan 
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b. Buku Panduan ini merupakan buku yang memuat tata cara penggunaan Kotak 

Scenery yang dikombinasi denagn permainan tradisional Bendan. Jenis kertas 

yang digunakan yaiutu kertas art paper dengan ukuran 2015 cm. 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini sangat penting untuk mendukung proses 

belajar mengajar peserta didik agar berjalan dengan lancar dan menyenangkan. 

Selain itu dengan adanya media ini konsentrasi ssiwa dapat terfokuskan dengan 

baik. Proses belajar mengajar tidak hanya guru yang menjelaskan dan siswa hanya 

sekedar memperhatikan, melainkan sama – sama aktif dalam sebuah proses belajar 

mengajar, sehingga muncul respon yang baik dalam proses belajar mengajar yang 

sedang dilakukan. 

Dalam sebuah proses belajar mengajar di kelas, hampir sebagian siswa 

berpendapat bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 

sulit. Hal ini dikarenakan siswa hanya mendengarkan guru menerangkan materi 

atau menerima konsep tanpa yang abstrak dan tidak dilanjutkan dengan sebuah 

pembuktian yang kongkret. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media sanagt penting sebagai penunjang proses belajar mengajar di 

kelas agar berjalan secara efektif dan efisien. Media bukan hanya penting bagi 

guru, tetapi penting juga bagi peserta didik agar dapat memahami materi, tidak 

merasa bosan dan cepat kehilangan konsentrasi karena terpaksa dalam 

mempelajari materi yang disampaikan. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi 

Pengembangan media Kotak Scenery ini berdasarkan pada beberapa asumsi 

sebagai berikut : 

a. Media Kotak Scenery yang diterapkan dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. 

b. Peserta didik dapat belajar dengan mandiri maupun kelompok. 

2. Keterbatasan 

a. Media yang dikembangkan hanya sebatas pada materi Pecahan Mata Uang. 

b. Sasaran penelitin terbatas hanya dilakukan pada kelas II SDN Bakalan I 

Tahun ajaran 2019/2020. 

c. Penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap uji coba kepada peserta didik dan 

juga perbaikan produk setelah di uji coba. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta agar variabel 

penelitian menjadi lebih terarah maka istilah – istilah dalm judul penelitian ini 

diberi batasan sebagi berikut : 

1. Pembelajaran Matematika  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik yang berguna untuk mengembangkan cara berpikir, 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari serta memahai suatu konsep. 
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2. Etnomatematika 

Etnomatematika adalah matematika yang dipraktekkan di antara kelompok 

budaya diidntifikasikan seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-

anak dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional. 

3. Pecahan Mata Uang 

Pecahan Mata Uang adalah materi yang diajarkan pada sisiwa kelas II SD 

untuk mengetahui nilai-nilai mata uang dan dapat membedakan mana nilai yang 

terkecil dan mana nilai yang terbesar. 

4. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan atau menyampaikan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

5. Media Kotak Scenery 

Kotak Scenery merupakan media pembelajaran yang berupa kotak yang di 

dalamnya terdapat beberapa sekat sebagai nilai pecahan mata uang ribuan, ratusan, 

puluhan, dan satuan. Media ini dimainkan dengan cara memasukkan nilai mata 

uang ke dalam sekat yang ada sesuai dengan nilai pecahnnya. Media ini untuk 

memahamkan peserta didik terhadap mata uang yang memiliki nilai terbesar dan 

terkecil. Setelah di masukkan kedalam masing-masing sekat. Kemudian siswa 
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diminta untuk menggabungkan nilai mata uang yang ada dan menyusunnya sesuai 

dengan nilai yang paling besar sampai yang terkecil. Kemudian siswa 

mengucapkan hasil jumlah mata uang yang dimasukkan ke dalam sekat tersebut 

 

 


