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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah  

Keterampilan matematika merupakan salah satu keterampilan yang 

sangat dibutuhkan manusia. Hampir setiap kegiatan hidup kita menggunakan 

keterampilan matematika, sehingga perlu kita sadari bahwa keterampilan ini 

harus diajarkan secara tepat, benar dan utuh. Memasuki masa sekolah dasar, 

pengajaran terhadap keterampilan matematika untuk anak mulai terarah dan 

sistematis. Hal tersebut dilakukan karena matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang abstrak sehingga perlu pengajaran yang lebih untuk dapat 

memberikan pemahaman kepada peserta didik karena mereka masih dalam 

tahap berpikir kongkret. 

Salah satu ruang lingkup materi matematika sekolah dasar yang harus 

dikuasai siswa adalah operasi hitung bilangan. Dalam materi tersebut terdapat 

berbagai sub pokok bahasan yang salah satunya adalah operasi hitung 

pecahan. Operasi hitung pecahan adalah salah satu materi dalam operasi 

hitung bilangan yang memiliki kesulitan tersendiri dalam memahami materi 

tersebut karena mengandung nilai-nilai bilangan yang tidak bulat. Bilangan 

pecahan adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan 

penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara 

menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan 

penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmetika sehingga tidak 

menghasilkan angka yang terlalu besar tetapi tetap mempunyai nilai yang 

sama. Bilangan pecahan tersebut juga dapat diubah ke dalam bentuk lain 

seperti ke dalam bentuk bilangan desimal dan persen atau sebaliknya.  

Masih banyak terdapat berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. 

Berdasarkan pengalaman peneliti, pengajaran mata pelajaran matematika di 

sekolah dasar sangat jarang menggunakan media pembelajaran dan cenderung 

masih bersifat verbalisme. Terlebih lagi pada materi mengubah pecahan ke 
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bentuk lain yang diajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran, tentu 

pemahaman terhadap materi tersebut sangatlah susah mengingat materi 

tersebut membutuhkan pemahaman konsep yang benar. Sedangkan 

pembentukan konsep tersebut tidak sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa 

karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda dan akan kurang 

maksimal jika diajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran. Siswa yang 

memiliki karakteristik eksakta mungkin tidak akan terlalu sulit untuk 

memahami sebuah konsep matematika yang hanya diajarkan secara 

verbalisme, namun akan menjadi masalah yang serius bagi siswa-siswa yang 

memiliki karakteristik hafalan, hal yang paling fatal adalah mereka yang 

memiliki karakteristik hafalan memiliki kesalahan konsep dalam memahami 

suatu materi matematika.  

Diperlukan media pembelajaran yang dapat menjembatani 

pengetahuan mereka agar dapat memahami suatu konsep matematika yang 

benar. Minimnya penggunaan media pembelajaran dalam matematika menjadi 

perhatian bagi para penggiat pendidikan. Sehingga, tercipta beberapa 

perangkat media pembelajaran khususnya materi pecahan di sekolah dasar.  

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Novianti pada tahun 2010 

dengan judul “Pengembangan Media Komik Pembelajaran Matematika Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Bentuk Soal Cerita Bab Pecahan Pada Siswa 

Kelas V Sdn Ngembung”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi  pecahan dalam bentuk soal 

cerita dan menyediakan alat bantu pembelajaran matematika pada materi 

pecahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daya tarik penggunaan 

media komik pada materi pecahan dalam bentuk soal cerita menunjukkan 

hasil sangat memuaskan yaitu mencapai 96,5% yang berarti bahwa secara 

umum siswa sangat antusias dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

komik tersebut. Penelitian ini hampir sejenis dengan “Pengembangan Modul 

Pecahan Berbasis Konstruktivisme Dengan Sisipan Karikatur Untuk Kelas IV 

Sekolah Dasar” oleh Habibi pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti menunjukkan menunjukkan bahwa modul pecahan 
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berbasis konstruktivisme dengan sisipan karikatur untuk kelas IV SD berada 

pada kategori valid baik ditinjau dari aspek didaktik, konstruk, maupun teknis. 

Modul pecahan berbasis konstruktivisme dengan sisipan karikatur yang 

dikembangkan praktis, dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika.  

Penelitian serupa adalah “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa 

Multimedia Interaktif Model Drill Menggunakan Macromedia Flash pada 

Mata Pelajaran Matematika untuk Siswa Kelas IV SD” yang dilakukan oleh 

Windhyastuti pada tahun 2016. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana mengembangkan media pembelajaran, 

mengetahui kevalidan dan keefektifan media pembelajaran berupa multimedia 

interaktif model drill mata pelajaran matematika materi pecahan kelas IV SD. 

Hasil dari penelitian ini terbukti valid berdasarkan uji pakar materi dengan 

rata-rata 4,14 kategori baik dan uji pakar media dengan rata-rata 3,82 kategori 

sedang. Multimedia interaktif yang dikembangkan membuat siswa lebih 

mudah memahami materi karena disajikan dengan tampilan yang menarik. 

Multimedia interaktif juga membantu guru dalam menyampaikan materi dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tampilan yang dibuat 

menarik sedemikian rupa menjadikan macromedia flash dapat digunakan 

secara efektif dalam pembelajaran matematika pada materi pecahan. 

Penelitian lain yang dapat dijadikan referensi adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sari pada tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbasis Flash dengan Pendekatan PMR pada 

Materi Pecahan untuk Siswa Kelas 4 SD Semester II”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis flash dengan 

pendekatan PMR pada materi pecahan kelas 4 SD. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran ini layak dan 

cocok digunakan dalam pembelajaran pada materi pecahan. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil validasi ahli media dan validasi ahli materi dalam 

kategori baik. Media pembelajaran ini juga mudah digunakan, penjelasan 

dalam media mudah dipahami dan dapat diamati dengan jelas. Oleh sebab itu, 
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penggunaan media ini menjadi salah satu media yang layak dan dapat 

digunakan dalam mengajarkan materi pecahan pada siswa kelas 4 SD. 

Beberapa media yang telah dikembangkan seperti pengembangan 

media komik yang akan membantu siswa dalam memahami soal pecahan 

dalam bentuk soal cerita, dan pengembangan modul pecahan yang disisipi 

dengan karikatur untuk menarik minat siswa dalam mempelajari materi 

pecahan. Media-media sebelumnya yang telah dikembangkan memiliki 

beberapa kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa diterapkan secara 

menyeluruh di setiap sekolah dasar. Media-media tersebut memiliki dampak 

yang baik ketika digunakan dalam pembelajaran matematika khususnya 

materi pecahan, namun media-media tersebut tidak bisa serta merta digunakan 

di tempat lain (sekolah dasar lain) karena memiliki beberapa kendala seperti 

kemampuan guru dalam mengaitkan materi pecahan dengan kehidupan sehari-

hari belum tentu bisa dilakukan oleh semua guru, media yang menggunakan 

perangkat pembelajaran yang berbasis IT juga belum tentu bisa dilaksanakan 

karena mempersyaratkan sarana dan prasarana sekolah untuk memiliki 

perlengkapan IT, juga kemampuan guru dalam penguasaan di bidang 

teknologi. Kreatifitas guru yang kurang juga menjadi penghambat 

terlaksananya media yang membutuhkan kreatifitas seperti penggunaan 

media-media di lingkungan sekitar dan pembuatan suatu media yang 

membutuhkan daya seni dan kreatifitas dalam pembuatannya. Sehingga, 

dibutuhkan media baru yang mudah dibuat oleh guru, dengan bahan-bahan 

yang mudah di dapatkan dan mudah digunakan oleh guru dan siswa tanpa 

mengurangi tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu dalam memahami 

materi mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya dengan mudah, 

benar dan tepat.    

Berdasarkan uraian di atas, maka banyak cara yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran matematika materi pecahan dengan cara 

mengembangkan media pembelajaran. Keberadaan media dalam suatu proses 

pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dan memiliki perbedaan 

yang cukup signifikan dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak 
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menggunakan media, terlebih lagi dalam mata pelajaran matematika yang 

bersifat abstrak yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar yang masih dalam 

taraf berpikir konkret. Keberadaan media menjadi sebuah jembatan 

pengetahuan anak dalam memahami konsep-konsep matematika agar mereka 

tidak mengalami kesalahan konsep berpikir dalam matematika. Pengetahuan 

matematika ini akan terus dibawa oleh anak sampai mereka dewasa. Oleh  

sebab itu, konsep yang benar harus dipahami oleh anak sejak awal dengan 

cara yang mudah, tepat dan benar oleh anak.  

Peneliti memilih untuk mengembangkan media yang dapat digunakan 

dengan praktis dan mudah dipahami anak, berbentuk lingkaran yang berisi 

cara menyelesaikan suatu permasalahan pecahan yang dihadapi pada materi 

tersebut. Media ini dapat dibuat oleh guru dengan bahan-bahan yang mudah di 

dapat dan tidak memerlukan daya kreatifitas yang tinggi, sehingga dapat 

dibuat oleh guru manapun. Media pembelajaran yang dikembangkan mengacu  

pada teori pembelajaran konstruktivisme dimana siswa belajar materi 

mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya dengan di dukung dengan 

media yang dapat membantu  siswa dalam menciptakan pengetahuannya 

sendiri melalui media yang dikembangkan. Media tersebut berfungsi sebagai 

jembatan bagi siswa untuk menunjukkan langkah-langkah apa yang  akan 

diambil jika menemui suatu permasalahan tertentu dalam materi tersebut. 

Media yang akan dikembangkan menggunakan desain pengembangan ADDIE 

yang mencakup berbagai tahapan dari analisis kebutuhan produk, perancangan 

produk, pembuatan produk, penggunaan produk dan evaluasi penggunaan 

produk. Tahapan-tahapan tersebut dapat membantu terciptanya produk yang 

memiliki manfaat yang baik karena meminimalisir ketidaksesuaian produk 

yang diciptakan dengan sasaran yang akan dicapai. Dengan desain 

pengembangan seperti  itu, produk yang dihasilkan akan dapat bermanfaat 

bagi para penggunanya.  

Media yang dikembangkan memiliki tiga bagian lingkaran yang 

memiliki ukuran yang berbeda yang disatukan menjadi satu, dimana lingkaran 

yang atas memiliki diameter lingkaran yang paling kecil, kemudian lingkaran 
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kedua memiliki diameter sedang dan lingkaran yang paling bawah  memiliki 

diameter paling besar. Lingkaran yang atas memiliki 1 lubang untuk 

mengetahui jenis soal yang ditanyakan dan lingkaran kedua memiliki dua 

lubang yang sejajar untuk menunjukkan jenis jawaban dari soal yang diminta 

dan jenis warna yang menunjukkan letak cara yang sesuai untuk 

menyelesaikan soal tersebut, sedangkan lingkaran terakhir berisi cara-cara 

dalam menyelesaikan jenis-jenis soal yang diminta dengan background warna 

yang berbeda-beda. Media ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa 

terhadap materi mengubah pecahan ke bentuk lain karena memiliki cara-cara 

yang dapat memudahkan siswa untuk belajar cara mengubah pecahan ke 

bentuk lain dan dapat menjadi alat untuk berlatih siswa dalam melatih 

keterampilan terhadap materi tersebut karena media tersebut juga bisa diubah 

atau dimodifikasi sebagai media soal yang dapat dikerjakan dengan tampilan 

soal yang terlihat menarik bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “pengembangan 

media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” dalam rangka mendukung 

model group investigation untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 

SD” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika Lingkaran Jitu 

pada materi mengubah pecahan ke bentuk lain? 

2. Seberapa tinggi tingkat validitas produk media pembelajaran Lingkaran 

Jitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD? 

3. Seberapa tinggi produk media pembelajaran Lingkaran Jitu meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD materi mengubah pecahan ke 

bentuk lain? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, tulisan ini disusun 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:  
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1. Mengembangkan media pembelajaran Lingkaran Jitu sebagai media 

pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD. 

2. Mengetahui tingkat validitas produk media pembelajaran Lingkaran Jitu 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. 

3. Mengetahui tingkat hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD sebagai 

dampak penerapan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat teoretis 

Penelitian pengembangan media Lingkaran Jitu ini diharapkan dapat 

menjadi inovasi dalam pembelajaran matematika. Khususnya pada materi 

mengubah pecahan ke bentuk lain. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1.    Bagi Guru 

Media yang dikembangkan diharapkan dapat membantu 

guru mengajarkan materi mengubah pecahan ke bentuk lain yang 

lebih menarik dan menyenangkan melalui media lingkaran jitu. 

Pengembangan media lingkaran jitu ini juga dapat memberikan 

pemahaman kepada guru tentang pentingnya media dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan minat dan antusias siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Bagi Siswa 

Media ini diharapkan dapat menjadi media belajar untuk 

siswa memahami materi mengubah pecahan ke bentuk lain dengan 

keunggulan media yang dapat menarik minat siswa karena 

memiliki isi yang menyediakan cara-cara menyelesaikan materi 

mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya. Media yang 

dibuat menarik ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam belajar khususnya dalam mata pelajaran matematika yang 
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sering dianggap siswa sebagai materi pelajaran yang sulit untuk 

dipelajari.  

1.5. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Lingkaran Jitu 

Lingkaran jitu memiliki tiga lingkaran yang memiliki diameter yang 

berbeda-beda, dengan diameter lingkaran yang pertama ( I ) memiliki 

diameter berukuran 11 cm dan lingkaran yang kedua ( II ) memiliki 

diameter berukuran 21 cm serta lingkaran ketiga ( III ) memiliki diameter 

berukuran 35 cm. Ketiga lingkaran tersebut disatukan menjadi satu dengan 

posisi lingkaran I terletak di paling atas, lingkaran II dengan posisi di 

tengah dan lingkaran III terletak di paling bawah. 

2. Lingkaran I 

Lingkaran I memiliki diameter berukuran 11 cm. Lingkaran I terdapat satu 

lubang yang terletak pada sisi lingkaran. Lubang tersebut berfungsi untuk 

mencari jenis soal yang ditanyakan. Lubang tersebut terhubung ke 

lingkaran kedua dari media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

3. Lingkaran II 

Lingkaran II memiliki diameter berukuran 21 cm. Lingkaran II merupakan 

tempat ditulisnya jenis soal yang ditanyakan. Selain itu, pada lingkaran II 

terdapat dua lubang sejajar yang terletak pada sisi-sisi lingkaran. Kedua 

lubang tersebut berfungsi untuk mencari jenis jawaban yang diminta dari 

sebuah soal dan jenis warna yang menunjukkan cara yang tepat dalam 

menyelesaikan sebuah soal. Kedua lubang tersebut terhubung dengan 

lingkaran ketiga dari media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

4. Lingkaran III 

Lingkaran III memiliki diameter berukuran 35 cm. Lingkaran III 

merupakan tempat ditulisnya jenis jawaban yang diminta dari soal dan 

warna-warna yang menunjukkan warna yang sesuai untuk penyelesaian 
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dari sebuah soal. Di sisi-sisi luar lingkaran, terdapat cara-cara penyelesaian 

soal dengan background warna yang berbeda-beda. 


