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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Matematika 

a) Konsep Matematika 

Di dalam suatu bangsa, salah satu pembelajaran yang 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas manusia 

yaitu pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika 

diajarkan dari tingkat sederhana sampai tingkat kompleks sejak 

jenjang sekolah dasar. Matematika berperan penting dalam 

memajukan daya pikir manusia dan dalam berbagai disiplin ilmu 

karena matematika merupakan ilmu yang universal sebagai 

dasar perkembangan teknologi modern. Oleh sebab itu, 

penguasaan matematika yang diajarkan sejak dini dapat 

menciptakan teknologi di masa depan dengan baik (BSNP, 

2006). 

 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP, 2006) : 

“Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan kompetitif.” 

Dalam kehidupan, matematika menjadi kunci dasar dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang 

mereka hadapi dengan menggunakan solusi-solusi yang terbaik. 

b) Tujuan Pembelajaran Matematika 

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam pembelajaran matematika 

di sekolah dasar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 
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(Susanto, 2013:189). Tujuan umum pembelajaran matematika 

diantaranya: 

a. Melakukan  operasi  hitung  penjumlahan,  pengurangan,  

perkalian, pembagian  beserta  operasi  campurannya,  

termasuk  yang  melibatkan pecahan.  

b. Menentukan  sifat  dan  unsur  berbagai  bangun  datar  dan  

bangun  ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, 

keliling, luas, dan volume. 

c. Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem 

koordinat.  

d. Menggunakan pengukuran, diantaranya: satuan, kesetaraan 

antar satuan, dan penaksiran pengukuran.  

e. Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti ukuran 

tinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan dan 

menyajikan data. 

f. Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengkomunikasikan gagasan secara matematika. 

Sedangkan secara  khusus,  tujuan  pembelajaran  

matematika  di  sekolah  dasar  sebagai berikut:  

a. Memahami  konsep  matematika,  menjelaskan  keterkaitan  

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme.  

b. Menggunakan  penalaran  pada  pola  dan  sifat,  melakukan  

manipulasi matematika  dalam  generalisasi,  menyusun  

bukti,  atau  menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika.  

c. Memecahkan  masalah  yang  meliputi  kemampuan  

memahami  masalah, merancang  model  matematika,  

menyelesaikan  model,  dan  menafsirkan solusi yang 

diperoleh.  

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, tujuan pembelajaran 

Matematika baik secara umum maupun secara khusus 

menunjukkan bahwa penguasaan terhadap materi-materi dalam 

matematika sangatlah penting dan memiliki peran yang sangat 

besar untuk menghadapi permasalahan dalam sehari-hari yang 

membutuhkan ketrampilan dalam berpikir logis, sistematis dan 

terarah. 

c) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika di SD 

Pembelajaran matematika yang nantinya akan diajarkan 

berpedoman pada buku matematika kelas IV kurikulum 2013 

yang disempurnakan. Adapun kompetensi inti (KI) kelas 4 

dalam kurikulum 2013 dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti kelas 4 

a) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

b) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangganya. 

c) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

d) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 

dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Selain kompetensi inti, menurut Kemendikbud  (2016: 29) 

kompetensi dasar dan indikator yang ada pada pembelajaran 

matematika kurikulum 2013 dengan  materi mengubah pecahan 

ke bentuk lain dapat dijabarkan seperti dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Materi pokok yang akan diajarkan pada penelitian ini yaitu 

mengenai mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya, 

dimana materi tersebut terdapat 2 sub pokok materi yaitu 

mengubah pecahan ke pecahan desimal atau sebaliknya dan 

mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Materi 

tersebut akan diajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran “Lingkaran Jitu” yang sejalan dengan taraf 

perkembangan berpikir kongkrit oleh Piaget (usia 7-12 tahun). 

d) Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan siswa SD yang masih berada pada tahap 

operasional konkret, sehingga pembelajaran matematika harus 

dibuat menarik dan bisa merangsang pemikiran siswa. Pada tahap 

Kompetensi Dasar (KD) 

Matematika Kelas 4 Semester I  
Indikator 

3.2 Menjelaskan berbagai bentuk 

pecahan (biasa, campuran, 

desimal dan persen) dan 

hubungan di antaranya. 

4.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk 

pecahan (biasa, campuran, 

desimal, dan persen) dan 

hubungan di antaranya. 

• Mengubah pecahan biasa ke 

bentuk pecahan desimal atau 

sebaliknya. 

• Mengubah pecahan biasa ke 

bentuk persen atau sebaliknya. 

• Mengubah pecahan desimal ke 

bentuk persen atau sebaliknya. 
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operasional konkret siswa SD masih belum bisa fokus dengan 

satu permasalahan. Menurut Heruman (2013:1-2) menyatakan 

dari usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan 

objek-objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Di 

dalam proses pembelajaran matematika, media pembelajaran 

sangat dibutuhkan untuk menarik siswa mengikuti pembelajaran 

matematika yang bersifat abstrak, agar siswa tidak merasakan 

abstraknya matematika dengan adanya media pembelajaran yang 

diberikan. 

Saat proses pembelajaran matematika di SD, guru berperan 

sebagai fasilitator dan siswa dituntut aktif karena pembelajaran 

berpusat pada siswa. Didalam UU No.20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan 

belajar sangat berpengaruh dengan tingkat perkembangan siswa. 

Pemanfaatan lingkungan belajar serta media pembelajaran dapat 

membuat siswa semakin mudah untuk menerima suatu materi 

yang disampaikan oleh guru. Teori kontruktivisme yang 

dikembangkan oleh Jean Piaget (1896-1980) tentang teori 

perkembangan kognitif, pada usia sekolah dasar termasuk 

didalam tahap perkembangan ketiga dari keempat tahap 

perkembangan Piaget yaitu tahap operasional konkret. 

Guru harus pandai dalam mendesain pembelajaran agar 

menarik dan tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan tahap 

perkembangan Piaget. Sebagian besar guru masih kurang dalam 

memanfaatkan media yang sudah disediakan disekolah 

khususnya untuk pembelajaran matematika. Tetapi ada juga guru 

yang sudah menerapkan pembelajaran matematika menggunakan 

media namun belum maksimal. Ketersediaan media pembelajaran 

matematika di SD juga masih banyak yang kurang. Cara lain 
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yang bisa digunakan oleh guru yaitu dengan mengembangkan 

suatu media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih tertarik 

dan tanpa sadar mereka sedang belajar matematika. 

e) Langkah Pembelajaran Matematika di SD 

Dalam mengembangkan kompetensi dan kreatifitas siswa, 

maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang 

efisien dan efektif, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. 

Guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-

beda, serta tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran 

matematika.  

Pada kurikulum matematika SD, konsep pembelajaran 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman 

konsep dasar, pemahaman konsep, dan pembinaan ketrampilan. 

Tujuan akhir pembelajaran matematika di SD ini yaitu agar siswa 

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap 

ketrampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang 

sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini 

merupakan penjabaran pembelajaran yang ditekankan pada 

konsep-konsep matematika. 

1. Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa 

belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan 

dengan kata mengenal. Pembelajaran penanaman konsep dasar 

merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkrit dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep 

dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan 

untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. 
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2. Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami 

suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri dari atas 

dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. 

Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan 

pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan 

dari penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 

3. Pembinaan ketrampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran 

pembinaan ketrampilan bertujuan agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti 

halnya pada pemahaman konsep, pembinaan ketrampilan juga 

terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep 

dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran 

pembinaan ketrampilan dilakukan pada pertemuan yang 

berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan 

pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya, disemester atau kelas sebelumnya. 

f) Karakteristik Siswa SD 

Siswa SD masih berada pada tahap operasional konkret 

(Hergenhahn dan Matthew, 2010). Siswa SD cenderung lebih 

banyak bermain dan kesulitan dalam memecahkan masalah. 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang abstrak 

bagi siswa, karena sebagian besar siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. 

Guru dapat menggunakan media pembelajaran untuk membuat 
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siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Media yang 

digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

Media pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa untuk 

memahami materi matematika yang dinilai sulit. Perhatian siswa 

yang terpusat dalam pembelajaran melalui media yang digunakan 

dapat berdampak pada ketercapaian kompetensi yang diharapkan. 

Pemberian motivasi dapat memberikan perasaan 

kompeten dan kepercayaan terhadap potensi siswa dalam 

memecahkan masalah baru, karena kesinambungan motivasi 

belajar secara kuat bergantung kepada kepercayaan siswa 

terhadap potensi belajarnya sendiri (Von Glasersfeld dalam 

Suyono dan Hariyanto, 2011:112). 

Motivasi ada dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik (Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, 2010:19-20). 

1. Motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam individu 

tanpa ada paksaan dorongan orang lain. 

2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi yang timbul akibat pengaruh dari 

luar individu, apakah karena adanya suruhan, ajakan atau 

paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian 

siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. 

2.1.2. Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation merupakan salah 

satu jenis model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran 

kooperatif, dibatasi sebagai lingkungan belajar dimana siswa 

bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang kemampuannya 

berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik.  

Pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai model 
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pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dalam 

kelompok kecil, mempelajari materi pelajaran dan mengerjakan 

tugas. Model pembelajaran ini memanfaatkan bantuan siswa lain 

untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahan pelajaran, 

karena terkadang siswa lebih paham akan hal yang disampaikan 

temannya daripada guru serta bahasa yang digunakan siswa kadang 

lebih mudah dipahami oleh siswa lainnya. Tujuan dibentuknya 

kelompok kooperatif adalah memberikan kesempatan kepada siswa 

agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dalam 

kegiatan belajar. Kelompok siswa tersebut harus saling bekerja 

sama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Dengan demikian 

model pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar bekerja dalam 

kelompok. (Slavin, 2008: 113).  

a) Group Investigation 

Dalam model ini siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa, pembagian kelompok 

dapat dibentuk berdasarkan perkawanan atau berdasarkan 

keterkaitan akan sebuah materi tanpa melanggar ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif. Pada model ini siswa diberi sub topik 

(permasalahan) yang ingin mereka pelajari dan topik 

(permasalahan) yang biasanya telah ditentukan guru, setelah itu 

guru dan siswa merumuskan tujuan, langkah-langkah belajar 

berdasarkan sub topik dan materi yang dipilih.  

b) Tahapan-tahapan Model Pembelajaran Group Investigation 

Tabel 2.3 

Tahapan-Tahapan Model Pembelajaran Group Investigation 

Tahapan Kegiatan 

Tahap I 

Mengidentifikasi topik dan membagi 

siswa ke dalam kelompok. 

Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memberi kontribusi apa yang akan mereka 

selidiki. Kelompok dibentuk berdasarkan 
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heterogenitas. 

Tahap II 

Menentukan permasalahan dan 

merencanakan tugas. 

Kelompok akan membagi sub topik kepada 

seluruh anggota. Kemudian membuat 

perencanaan dari masalah yang akan diteliti, 

bagaimana proses dan sumber apa yang akan 

dipakai. 

Tahap III 

Membuat penyelidikan. 

Siswa mengumpulkan, menganalisis dan 

mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan 

dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam 

pengetahuan baru dalam mencapai solusi 

masalah kelompok. 

Tahap IV 

Mempersiapkan tugas akhir. 

Setiap kelompok mempersiapkan tugas akhir 

yang akan dipresentasikan di depan kelas. 

Tahap V 

Mempresentasikan tugas akhir. 

Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

Kelompok lain tetap mengikuti. 

Tahap VI 

Evaluasi 

Soal latihan mencakup seluruh topik yang telah 

diselidiki dan dipresentasikan. 

c) Komponen-komponen model pembelajaran Group Investigation 

Setiap model pembelajaran memiliki komponen-

komponen yang membangun model pembelajaran tersebut 

(Bruce Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun, 2009: 84-88). 

Komponen-komponen tersebut berupa komponen sintagmatik, 

komponen prinsip reaksi, komponen sistem sosial, komponen 

daya dukung, komponen dampak instruksional dan dampak 

pengiring. Di bawah ini akan dijelaskan analisis komponen 

model pembelajaran group investigaton berdasarkan teori Bruce 

Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun di atas. 
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1. Sintagmatik 

Sintagmatik adalah tahapan-tahapan yang dilakukan 

oleh guru ketika menggunakan suatu model pembelajaran 

yang dipilih. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan model 

pembelajaran group investigation: 

a. Tahap I: mengidentifikasi topik dan membagi siswa ke 

dalam kelompok. 

Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberi 

kontribusi apa yang akan mereka selidiki. Kelompok 

dibentuk berdasarkan heterogenitas. 

b. Tahap II: menentukan permasalahan dan merencanakan 

tugas. 

Kelompok akan membagi sub topik kepada seluruh 

anggota. Kemudian membuat perencanaan dari masalah 

yang akan diteliti, bagaimana proses dan sumber apa yang 

akan dipakai. 

c. Tahap III: membuat penyelidikan. 

Siswa mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi 

informasi, membuat kesimpulan dan mengaplikasikan 

bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai 

solusi masalah kelompok. 

d. Tahap IV: mempersiapkan tugas akhir. 

Setiap kelompok mempersiapkan tugas akhir yang akan 

dipresentasikan di depan kelas. 

e. Tahap V: mempresentasikan tugas akhir. 

Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain 

tetap mengikuti. 

f. Tahap VI: Evaluasi. 

Soal latihan mencakup seluruh topik yang telah diselidiki 

dan dipresentasikan. 
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2. Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi adalah peran guru dalam proses 

pengelolaan sebuah pembelajaran. Dalam model pembelajaran 

group investigation, guru berperan sebagai fasilitator dalam 

mengarahkan proses berkelompok (termasuk menyiapkan 

tahapan pembelajaran, hal-hal yang harus dilakukan dan 

mengorganisasi kelompok). Guru memfasilitasi siswa dalam 

proses mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan yang 

dihadapi siswa akan diselesaikan dalam kelompoknya dengan 

bimbingan atau arahan dari guru. Dalam proses pemecahan 

masalah, guru tidak secara terus menerus memberikan 

bimbingan kepada kelompok siswa dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok siswa untuk memecahkan 

masalah yang mereka hadapi melalui diskusi kelompok 

tersebut kecuali untuk kelompok yang benar-benar 

membutuhkan bimbingan. Kegiatan berkelompok diawasi oleh 

guru agar kegiatan berkelompok tetap dalam aktivitas-aktivitas 

pendidikan. Selain itu, guru juga mengajarkan bagaimana cara 

membangun kerjasama dalam lingkungan sosial dan 

mengembangkan kemampuan dalam bernegosiasi dan mencari 

solusi terbaik dalam sebuah kelompok.  

3. Sistem Sosial  

Sistem sosial dalam model pembelajaran group 

investigation menunjukkan suasana sosial yang demokratis. 

Peran guru sebagai fasilitator pada model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat 

terhadap masalah yang dihadapi melalui diskusi dengan 

kelompoknya dan sumber data yang mereka miliki. 

Pengambilan keputusan dalam kelompok pun harus melalui 

negosiasi untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk 

permasalahan yang mereka hadapi. Interaksi yang terjadi antar 
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siswa di dalam kelompok menuntut mereka untuk saling 

bekerja sama dalam memecahkan permasalahan.  

4. Daya Dukung 

Tercapainya tujuan suatu model pembelajaran group 

investigation tidak terlepas dari daya pendukung model 

pembelajaran tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswanya. Misalnya dari segi fasilitas kelas yaitu papan tulis, 

meja, kursi dll. Kebutuhan yang lain dalam rangka mendukung 

proses belajar siswa yang harus dipersiapkan guru adalah buku 

pegangan guru, pembuatan RPP agar pembelajaran terarah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

media pembelajaran yang dapat mendukung atau membantu 

siswa dalam menguasai materi pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. Dalam rangka mendukung model pembelajaran 

group investigation digunakan media pembelajaran 

matematika “Lingkaran Jitu”. Media ini memiliki beberapa 

kelebihan yaitu mudah digunakan karena memiliki petunjuk 

yang mudah dipahami oleh siswa, menyajikan cara-cara yang 

dapat mempermudah siswa untuk memahami materi, memiliki 

tampilan yang menarik dan sebagai alat siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang disajikan dalam model 

pembelajaran group investigation. Keberadaan media 

pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. 

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional adalah pencapaian hasil belajar 

siswa yang berkaitan langsung dengan penggunaan model 

pembelajaran group investigation. Dampak instruksional 

tersebut antara lain, kemampuan siswa dalam menjelaskan 

bentuk pecahan biasa, desimal dan persen, mengubah pecahan 

biasa ke bentuk pecahan desimal atau sebaliknya, mengubah 
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Keterangan         

Dampak Instruksional :         

Dampak Pengiring : 

 

 

pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya, dan 

mengubah pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. 

Selain dampak instruksional, terdapat dampak pengiring yang 

ditimbulkan oleh penggunaan model pembelajaran group 

investigation. Dampak pengiring tersebut antara lain teliti, 

berpikir kritis, kerjasama, toleransi, percaya diri dan 

demokratis. Dampak instruksional dan dampak pengiring 

penggunaan model pembelajaran group investigation dapat 

dilihat pada bagan 2.1 di bawah ini. 

Bagan 2.1  

Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model 

Pembelajaran Group Investigation 
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d) Penerapan model pembelajaran Group Investigation 

Di bawah ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan 

kegiatan guru dan siswa dalam model pembelajaran group 

investigation secara terperinci pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model 

Pembelajaran Group Invetigation 

Kegiatan Guru Tahap Pelaksanaan Kegiatan Siswa 

1.1Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

1.2Guru menyampaikan peralatan 

yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran. 

1.3Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa dapat 

terlibat aktif dalm proses 

pembelajaran. 

1.4Guru menyampaikan topik 

pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

1.5Guru membagi siswa kedalam 

kelompok secara heterogen. 

1.6Guru   memberikan 

permasalahan - permasalahan 

untuk diselesesaikan siswa 

secara berkelompok. 

Mengidentifikasi 

topik dan membagi 

siswa ke dalam 

kelompok. 

1.1Siswa menyimak tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

1.2Siswa menyimak peralatan 

yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran dan segera 

menyiapkan alat-alat tersebut. 

1.3Siswa menyimak motivasi 

yang disampaikan oleh guru, 

sehingga diharapkan siswa 

dapat aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

1.4Siswa menyimak dan 

menyampaikan pengetahuan 

yang mereka miliki mengenai 

topik yang disampaikan oleh 

guru. 

1.5Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen. 

1.6Siswa memberikan kontribusi 

terhadap permasalahan yang 
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akan mereka selidiki. 

2.1Guru membimbing siswa untuk 

menentukan permasalahan yang 

akan mereka selidiki. 

2.2Guru memberikan media 

pembelajaran sebagai alat bantu 

siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang mereka 

hadapi. 

2.3Guru mengawasi kinerja dari 

masing-masing kelompok. 

Menentukan 

permasalahan dan 

merencanakan 

tugas. 

2.1Siswa menentukan 

permasalahan yang akan 

mereka selidiki. 

2.2Siswa menggunakan media 

pembelajaran yang diberikan 

oleh   guru    sebagai   alat   

untuk membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan 

yang mereka hadapi. 

2.3Siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikan permasalahan 

yang mereka hadapi dengan 

mengumpulkan sumber 

informasi terkait permasalahan 

yang mereka hadapi dan 

membagi tugas pada setiap 

anggota kelompok. 

3.1Guru melakukan pendampingan 

aktivitas kegiatan kelompok. 

 

Membuat 

penyelidikan 

3.1Siswa mengumpulkan 

informasi untuk memecahkan 

permasalahan dari anggota 

kelompok untuk dianalisis 

bersama. 

4.1Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk mendiskusikan 

keputusan terakhir dari solusi 

permasalahan yang mereka 

hadapi sebagai hasil dari diskusi 

bersama kelompok. 

Mempersiapkan 

tugas akhir 

4.1Siswa menentukan keputusan 

terakhir solusi yang mereka 

berikan terhadap permasalah 

yang mereka hadapi sebagai 

hasil diskusi bersama. 
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5.1Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk mempresentasikan 

solusi yang mereka berikan 

terhadap permasalahan yang 

mereka hadapi. 

5.2Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa  kelompok  lain 

untuk memberikan pendapatnya 

terhadap solusi yang diberikan 

dari suatu kelompok. 

5.3Guru memberikan solusi dari 

setiap permasalahan yang 

dihadapi siswa, kemudian 

didiskusikan bersama di dalam 

kelas. 

Mempresentasikan 

tugas akhir 

5.1Siswa mempresentasikan 

solusi suatu permasalahan 

sebagai hasil diskusi 

kelompoknya. 

5.2Siswa memberikan tanggapan 

terhadap solusi yang diberikan 

dari suatu kelompok. 

5.3Siswa menyimak solusi yang 

diberikan oleh guru dan 

menanggapi solusi yang 

diberikan. 

6.1Guru membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan solusi-

solusi yang tepat dari 

permasalahan yang dihadapi. 

6.2Guru memberikan soal latihan 

terkait dengan topik yang sudah 

dibahas. 

6.3Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

Evaluasi 6.1Siswa dengan bimbingan guru 

menarik kesimpulan solusi-

solusi yang tepat terhadap 

permasalahan yang mereka 

hadapi. 

6.2Siswa mengerjakan latihan 

yang diberikan oleh guru 

dengan tertib. 

6.3Siswa melakukan refleksi 

pembelajaran hari ini dengan 

bimbingan guru. 

2.1.3. Media Pembelajaran “Lingkaran Jitu” 

Media yang dikembangkan berbentuk lingkaran, dengan 

detail memiliki tiga bagian lingkaran yang memiliki ukuran 

yang berbeda yang disatukan menjadi satu, dimana lingkaran 
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yang atas memiliki diameter lingkaran yang paling kecil, 

kemudian lingkaran 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. 

2.1.4. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur 

terpenting dalam proses belajar mengajar selain metode 

pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran merujuk pada 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

pengirim pesan kepada penerima pesan yang dapat 

meningkatkan atau mengembangkan cakrawala berpikir, 

perasaan, serta minat belajar pelajar atau peserta didik. Selain 

itu, alat bantu mengajar juga digunakan oleh pengajar atau guru 

untuk menyampaikan informasi, merangsang minat, dan 

memfasilitasi proses pembelajaran. Pada awalnya, media 

pembelajaran hanya berupa media berbasis manusia dalam 
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artian materi pembelajaran disampaikan melalui komunikasi 

lisan. Namun, seiring dengan perjalanan sejarah media 

pembelajaran, sejarah perkembangan teknologi komunikasi, dan 

sejarah perkembangan teknologi informasi, kini media 

pembelajaran mencakup media berbasis manusia, media 

tercetak,  media visual, media audio visual, dan media berbasis 

komputer. Komunikasi pembelajaran tidak lagi hanya 

mengandalkan komunikasi lisan, melainkan komunikasi online 

atau komunikasi multimedia. 

Dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran 

berfungsi untuk menyampaikan informasi dari pengajar atau 

guru kepada peserta didik atau pelajar. Agar dapat 

menyampaikan materi pembelajaran dengan baik maka media 

pembelajaran hendaknya memiliki karakterisik tertentu. Secara 

umum, karakteristik media pembelajaran yang baik diantaranya 

adalah dapat meningkatkan motivasi peserta didik atau pelajar, 

menghindarkan peserta didik atau pelajar dari rasa bosan, 

memudahkan peserta didik atau pelajar untuk memahami materi 

pembelajaran, dan membuat proses belajar mengajar menjadi 

lebih sistematis. Jika kita pahami berbagai ciri-ciri media 

pembelajaran tersebut sejatinya mengandung harapan dampak 

penggunaan media pembelajaran bagi peserta didik atau pelajar. 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, 

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan (Criticos dalam Daryanto, 2013 : 4). Berdasarkan 

pendapat tersebut yang dikemukakan Criticos dalam Daryanto 

media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa dalam proses belajar. 
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Media dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

menyalurkan pesan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

yang efektif menggunakan media untuk menunjang keaktifan 

dan motivasi siswa di dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah 

sebuah proses komunikasi antara peserta didik, guru dan bahan 

ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana 

penyampaian pesan atau media. Penggunaan media mempunyai 

tujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain 

itu, media juga harus merangsang peserta didik untuk mengingat 

apa yang sudah dipelajari sehingga memberikan rangsangan 

belajar baru yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. 

Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta didik dalam 

memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong 

peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.  

Sasaran penggunaan media agar anak didik mampu 

menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan 

sesuatu yang telah ada untuk digunakan dengan bentuk dan 

variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Artinya peserta 

didik dengan mudah mengerti dan memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Media yang 

akan digunakan untuk pembelajaran harus memperhatikan 

beberapa ketentuan dengan pertimbangan bahwa, penggunaan 

media harus benar-benar berhasil dan berdaya guna untuk 

meningkatkan dan memperjelas pemahaman siswa. 

b) Prinsip Media Pembelajaran 

Prinsip-prinsip media belajar (Rusman, dkk, 2011: 175) 

diantaranya adalah: 

1. Efektivitas  

Pemilihan media belajar harus berdasarkan pada efektivitas 

(ketepatgunaan) dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan 

pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Guru harus 



30 

 

dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan 

untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat 

digunakan dalam pembelajaran.  

2. Relevansi  

Kesesuaian media belajar yang digunakan dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik materi, potensi dan 

perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia.  

3. Efisiensi  

Pemilihan dan penggunaan media belajar harus benar-benar 

memerhatikan hal-hal seperti media tersebut murah atau 

hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang 

dimaksud, persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan 

waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit 

tenaga.  

4. Dapat digunakan  

Media belajar yang dipilih harus benar-benar dapat 

diterapkan atau digunakan dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat menambah pemahaman siswa dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

5. Kontekstual  

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa. 

Akan lebih baik lagi jika mempertimbangkan aspek 

pengembangan pada pembelajaran life skills.  

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip media 

pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

efektivitas, relevansi dan efisien. Pemilihan media harus 

berdasarkan ketepatan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, 

perkembangan siswa, dan hemat dalam segi biaya tetapi dapat 

menyampaikan inti pesan yang dimaksud. 
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c) Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media belajar memiliki fungsi yang sangat strategis 

dalam pembelajaran. Banyaknya siswa yang tidak memahami 

materi pelajaran yang disampaikan guru dan pembentukan 

kompetensi yang diberikan kepada siswa kurang optimal dalam 

proses belajar mengajar. Ada beberapa fungsi dan manfaat 

media pembelajaran di antaranya (Rusman, dkk, 2011: 175-

176): 

1. Sebagai komponen dari subsistem pembelajaran 

2. Sebagai pengarah dalam pembelajaran. 

3. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran.  

4. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran.  

5. Sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan 

motivasi siswa. 

6. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra.  

7. Mengurangi verbalisme. 

Berdasarkan pendapat di atas fungsi media pembelajaran 

dalam penelitian ini yaitu sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran agar dapat lebih memahami dan menguasai materi 

yang diajarkan. Selain fungsi tersebut, manfaat dari penelitian 

ini adalah efektifitas dalam pembelajaran menjadi lebih tinggi 

dan hasil yang dicapai menjadi lebih tinggi dibandingan 

pembelajaran tanpa menggunakan media. 

2.1.5. Model Desain Pengembangan  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model desain 

pengembangan ADDIE. Model ADDIE (Analysis-Design-

Development-Implement-Evaluation) dipilih karena salah satu 

model desain pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-

tahapan desain yang sederhana dan mudah dipelajari. Secara 

sederhana, ADDIE merupakan urutan tahap perkembangan 

desain pembelajaran yang diawali dengan analysis yang berarti 
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proses menganalisis kebutuhan terhadap suatu permasalahan dan 

mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Tahap kedua 

yaitu tahap design yang berarti proses merancang solusi dari 

pembelajaran sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Tahap 

berikutnya, yaitu tahap development yang berarti proses 

pembuatan atau tindak lanjut dari rancangan-rancangan yang 

telah dibuat ke dalam bentuk nyata. Tahap selanjutnya, yaitu 

tahap implementation yang berarti proses penerapan hasil 

rancangan-rancangan solusi yang telah dibuat. Tahap terakhir, 

yaitu tahap evaluation yang berarti proses yang dilakukan untuk 

mengevaluasi solusi yang telah diterapkan dan mengetahui 

tingkat keberhasilan solusi yang diberikan. Penerapan model 

desain pengembangan ADDIE pada media pembelajaran 

“Lingakaran Jitu” yang dikembangkan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a) Analysis 

Analisis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh 

seorang pengembang pembelajaran. Langkah-langkah dalam 

tahapan analisis ini adalah: menganalisis siswa; menentukan 

materi ajar; menentukan standar kompetensi (goal) yang akan 

dicapai; dan menentukan media yang akan digunakan. 

Analisis yang dilakukan dengan cara menggunakan lembar 

analisis kebutuhan dan wawancara terhadap guru yang 

bersangkutan. Kegiatan tersebut berfokus pada kebutuhan 

media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan 

pembelajaran. 

b) Design 

Pendesainan dilakukan berdasarkan apa yang telah 

dirumuskan dalam tahapan analisis. Tahapan desain adalah 

perancangan tujuan pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. 
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Perancangan pengembangan media dalam tahap ini masih 

berupa rancangan awal sebagai dasar dalam langkah 

pengembangan media pada tahap berikutnya. 

c) Development 

Tahapan ini merupakan tahapan produksi dimana segala 

sesuatu yang telah dibuat dalam tahapan desain menjadi 

nyata. Pada tahap ini pembuatan media pembelajaran sesuai 

dengan rancangan pada tahap desain. Setelah pembuatan 

media pembelajaran jadi, maka diujicobakan kepada ahli 

materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran sebelum diterapkan dilapangan. Hasil masukan 

dari para ahli menjadi bahan masukan untuk merevisi media 

pembelajaran. 

d) Implementation 

Pada tahapan ini media pembelajaran yang dikembangkan 

sudah siap untuk digunakan oleh siswa. Kegiatan yang 

dilakukan dalam tahapan ini sesuai dengan rancangan tujuan 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Segala bentuk kegiatan 

pembelajaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan siswa berdasarkan analisis sebelumnya. 

e) Evaluation 

Pada tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

dan keefektifan media pembelajaran yang dikembangkan 

setelah dilakukan proses implementasi. Selanjutnya, siswa 

dan guru mengisi angket respon terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan serta memberikan penilaian dengan 

mengisi lembar observasi.  
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2.1.6. Hasil Belajar 

a) Pengertian 

Menurut Ahmad Susanto (2013:5) hasi belajar adalah 

suatu perubahan yang dapat terjadi pada diri peserta didik. 

Perubahan ini dapat terjadi pada aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), dan psikomotorik (keteranpilan) sebagai hasil 

belajar dari kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan menurut Rusman (2012:123), hasil belajar adalah 

pengalaman – pengalaman yang didapat siswa selama proses 

belajar, yang dapat mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.  

Kemudian menurut Kunandar (2014:62) hasil belajar 

adalah kemampuan kemampuan tertantu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotor yang dicapai siswa setelah mengikuti 

mengikuti proses belajar mengajar. Lebih lanjut ditegaskan 

oleh ahli lain yaitu Majid (2014:28), bahwa hasil belajar 

merupakan sesuatu yang dapat dilihat dari dua sisi, yang 

pertama sisi siswa dan yang kedua sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental untuk 

menjadi lebih baik dibandingkan pada saat siswa belum belajar, 

sehingga terdapat peningkatan pada mental siswa. Tingkat 

perkembangan mental siswa dapat diwujudkan dari ranah 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan). Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan terselesaikannya bahan pelajaran yang sudah 

diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perolehan akhir yang didapatkan siswa setelah menempuh 

proses pembelajaran, yang dapat berupa kognitif, afektif 

maupun psikomotor. 
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b) Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Terdapat tujuan dari penilaian hasil belajar peserta didik 

(Kunandar, 2014:70). Tujuan dari dilaksanakannya penilaian 

hasil belajar tersebut diantaranya: 

1. Mengetahui sejauh mana kemajuan peserta didik, artinya 

dengan dilakukannya suatu penilaian terhadap peserta didik, 

maka guru dapat mengetahui perkembangan hasil belajar 

peserta didik. Kemudian dari hasil yang telah peserta didik 

dapatkan, guru dapat mengidentifikasi apakah hasil belajar 

siswa menurun atau meningkat. 

2. Mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik, artinya, 

dengan guru melakuakan penilaian, maka dapat mengetahui 

apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi yang telah 

diajarkan oleh guru ataukah belum. Pengecekan ketercapaian 

kompetensi peserta didik ini juga menjadi acuhan agar guru 

dapat melakukan tindakan selanjutnya bagi peserta didik yang 

belum menguasai kompetensi yang telah diajarkan. 

3. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta 

didik, artinya dengan dilaksanakannya penilaian hasil belajar, 

maka guru dapat mengetahui kompetensi mana yang sudah 

dikuasai peserta didik dan kompetensi mana yang belum 

dikuasai oleh peserta didik. 

4. Sebagai umpan balik agar peserta didik dapat melaksanakan 

suatu perbaikan, artinya dengan dilaksanakan suatu penilaian, 

maka hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki 

hasil belajar peserta didik yang belum mencapai standar 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

2.2.  Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan hasil pencarian literatur, peneliti menemukan 

beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Pertama yaitu 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. 

Kedua yaitu penelitian yang berjudul “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 bahwa modul 

pecahan 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 lain yang hampir sejenis 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 
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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, penggunaan media ini menjadi salah satu media 

yang layak dan dapat digunakan dalam mengajarkan materi pecahan 

pada siswa kelas 4 SD. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Sulaksono pada tahun 2012 dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbasis Powerpoint pada Materi Pecahan 

di Kelas IVb SDN Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan produk 

media pembelajaran Matematika menggunakan progam Microsoft 

office PowerPoint yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

media dalam pembelajaran. Selain itu tujuan penelitian ini untuk 
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menguji tingkat kevalidan media pembelajaran Matematika berbasis 

PowerPoint yang dikembangkan dan menguji tingkat keefektifannya 

terhadap hasil belajar siswa. Media PowerPoint ini dinyatakan layak 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran Matematika materi 

pecahan di kelas IVb di SDN Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi dari ahli media 

didapatkan presentase sebesar 85%, ahli materi didapatkan persentase 

sebesar 80%, sedangkan dari siswa/audiens kelompok kecil didapatkan 

persentase sebesar 79%, serta dari uji kelompok besar didapatkan 

persentase sebesar 79,99%. Selain itu, berdasarkan hasil belajar siswa, 

baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar didapatkan hasil 

belajar siswa yang telah memenuhi SKM lebih besar daripada siswa 

yang belum mencapai SKM.  

Penelitian yang dapat dijadikan referensi berikutnya yaitu 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Pada Materi Pecahan Melalui Permainan Monopoli 

Pecahan” yang dilakukan oleh Elvi Mailani pada tahun 2018. Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa pada 

materi pecahan siswa kelas IV SDS Inti Nusantara kota Tebing Tinggi. 

Hasil penelitian yang didapat yaitu pada kegiatan pra siklus rata-rata 

kemampuan siswa sebesar 44,7%. Setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I, rata-rata kemampuan menjadi 72,8%. Pada siklus II, rata-rata 

kemampuan siswa meningkat lagi mencapai 91,6%. Terjadi 

peningkatan 46,9 % dari pra siklus sampai dengan siklus II terhadap 

kemampuan matematika pada materi pecahan siswa kelas IV SDS Inti 

Nusantara kota tebing Tinggi dan dengan demikian maka penelitian ini 

dikatakan berhasil. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Heni 

Purwati pada tahun 2012 dengan judul “Keefektifan Pembelajaran 

Matematika Berbasis Penerapan TGT Berbantuan Animasi Grafis Pada 

Materi Pecahan Kelas IV”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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keefektifan pembelajaran berbasis penerapan TGT berbantuan animasi 

grafis terhadap hasil belajar. Hasil penelitian menunjukan: keterampilan 

proses pada kelas eksperimen 1 berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 80,3%; keterampilan proses pada eksperimen 2 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa sebesar 45%; 

pembelajaran berbasis penerapan TGT berbantuan animasi grafis, 

pembelajaran berbasis penerapan TGT berbantuan alat peraga, dan 

pembelajaran dengan metode ekspositori berbantuan alat peraga dapat 

membantu siswa mencapai ketuntasan belajar. Kesimpulannya adalah 

bahwa pembelajaran matematika berbasis penerapan TGT berbantuan 

animasi grafis efektif dalam pembelajaran pada materi pecahan kelas 

IV.  

Penelitian lain yang dapat dijadikan referensi yaitu penelitian 

yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Group Investigation 

(GI) Berbantuan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika” yang dilakukan oleh Ella Pranata 

pada tahun 2016. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematika. Hasil yang didapat pada 

penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematika 

meningkat karena melibatkan siswa secara aktif dalam penyelidikan 

dengan bantuan alat peraga. 

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Haffidianti pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan model 

pembelajaran group investigation (GI) dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada materi pokok bangun ruang kelas VIII 

F MTs Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2010/2011”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

group investigation dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pokok 

bangun ruang bagi peserta didik kelas VIII F MTs Negeri 1 Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra siklus diperoleh rata-rata hasil 

belajar dan ketuntasan belajar pada pra siklus adalah 52.97 dan 26.32%. 
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Setelah dilakukan siklus I rata-rata hasil belajar dan ketuntasan belajar 

mengalami peningkatan yaitu menjadi 57.89 dan 52.63%. Pada siklus II 

setelah diadakan refleksi pelaksanaan tindakan pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu rata-rata hasil belajar dan ketuntasan 

belajar adalah 74.90 dan 91.89%. Dari hasil tersebut disimpulkan 

dengan penerapan model pembelajarang group investigation (GI) pada 

materi pokok bangun ruang dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas VIII F MTs Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. 

Penelitian lain yang hampir sejenis yaitu penelitian dengan judul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation dalam Peningkatan Pembelajaran Matematika Tentang 

Pecahan Pada Siswa Kelas V SD” yang dilakukan oleh Siti Hanisah 

pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

dalam meningkatkan pembelajaran matematika siswa kelas V. 

Simpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan proses dan hasil 

belajar matematika tentang pecahan pada siswa kelas V. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas hasil belajar 

siswa tiap siklus. 

Pengembangan media-media pembelajaran di atas akan sangat 

efektif dan tepat guna pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat 

penelitian yang telah dilakukan di atas. Tetapi, tidak menutup 

kemungkinan bahwa media-media di atas akan menjadi tidak efektif 

jika terjadi beberapa kendala saat penerapannya, seperti media komik 

yang dikembangkan untuk memahami soal cerita pada materi pecahan 

menuntut seorang guru dapat menjelaskan maksud dari gambar-gambar 

yang telah disajikan pada media komik yang dikembangkan kepada 

siswa secara benar sehingga siswa dapat mengerti sepenuhnya maksud 

dari gambar-gambar yang disajikan pada media komik tersebut. Dalam 

hal ini, dibutuhkan kejelian seorang guru dalam memahami setiap 
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gambar yang disajikan pada media tersebut. Hal yang paling fatal 

adalah ketika seorang guru tidak mampu memahami maksud dari 

gambar-gambar yang disajikan pada media komik tersebut. Akibatnya, 

tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Pengembangan media 

pembelajaran matematika yang mengembangkan modul dengan sisipan 

karikatur juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kegagalan 

tercapainya tujuan pembelajaran. Karikatur yang disajikan pada modul 

pembelajaran tersebut bisa menjadi sangat efektif dan bisa juga menjadi 

sangat tidak efektif dalam mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Karikatur tersebut dapat menjadi daya 

tarik dan pendorong semangat untuk siswa dalam mempelajari materi 

pecahan, namun daya tarik tersebut bisa menjadi pengalih perhatian 

tentang tujuan utama materi yang akan disampaikan. Bisa terjadi, siswa 

akan sangat fokus terhadap karikatur-karikatur yang ada pada modul 

tersebut dan tidak berkonsentrasi pada materi pelajarannya. 

Pengembangan media yang menggunakan IT seperti macromedia flash 

dan Microsoft PowerPoint juga tidak bisa diterapkan di setiap sekolah. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya 

penggunaan macromedia flash ataupun Microsoft PowerPoint tersebut. 

Pertama, ketersediaan sarana pendukung seperti komputer yang dimiliki 

suatu sekolah menjadi faktor penting penggunaan media pembelajaran 

ini. Kedua, kemampuan guru dalam menguasai teknologi menjadi 

faktor penentu penggunaan media pembelajaran yang membutuhkan 

kemampuan dalam bidang IT ini. Ketiga, ketepatan media macromedia 

flash ataupun Microsoft PowerPoint terhadap tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai apabila telah dilaksanakan pembelajaran dengan media 

pembelajaran ini, karena media macromedia flash ataupun Microsoft 

PowerPoint menyajikan banyak fitur yang dapat menjadi sarana 

bermain anak ketika dilaksanakannya pembelajaran karena pengawasan 

dari guru yang sangat terbatas.  
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Penerapan model pembelajaran juga sangat berpengaruh 

terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah 

dipaparkan di atas, bahwa model pembelajaran memiliki pengaruh-

pengaruh yang baik ataupun dapat meningkatkan ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Salah satu model yang cukup baik untuk digunakan 

dalam mata pelajaran matematika yaitu model pembelajaran group 

investigation. Model pembelajaran group investigation mampu 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika, 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. Dengan dukungan media pembelajaran, 

model group investigation ini akan sangat efektif jika digunakan pada 

pembelajaran khususnya matematika. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, 

peneliti memilih untuk mengembangkan media pembelajaran 

matematika khususnya pada materi mengubah pecahan ke bentuk lain 

dengan berlandaskan prinsip mudah, tepat dan umum. Prinsip mudah 

yang dimaksud adalah mudah dari segi pembuatannya karena tidak 

memerlukan daya kreatifitas yang tinggi sehingga baik guru maupun 

siswa dapat membuat media tersebut. Selain mudah dibuat, media ini 

juga mudah dalam penggunaannya, sehingga tidak ada rasa kawatir 

terhadap kesulitan penggunaan media pembelajaran yang dibuat. 

Meskipun mudah dibuat dan mudah digunakan, bukan berarti 

mengurangi makna atau kegunaan media tersebut dalam membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. Hal-hal yang mendasar dan pokok 

yang terdapat pada media ini, mewakili inti-inti penting yang dipelajari 

dalam materi pecahan. Umum yang dimaksud adalah media ini bisa 

digunakan dimana saja dan oleh siapa saja tanpa terhambat oleh 

ketersediaan media dan ketrampilan penggunaannya. Media 

pembelajaran ini adalah media pembelajaran matematika Lingkaran 

Jitu.  
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Dalam penerapannya, media pembelajaran matematika 

Lingkaran Jitu akan dilaksanakan dengan model pembelajaran group 

investigation. Model group investigation telah banyak digunakan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya dan menunjukkan hasil yang baik 

dalam setiap penelitian yang dilakukan. Terlebih lagi terdapat media 

pembelajaran matematika Lingkaran Jitu yang mendukung model 

pembelajaran tersebut, sehingga hasil yang diharapkan pada penelitian 

ini menunjukkan hasil yang memuaskan. 

2.3.   Kerangka Pikir 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku baik 

aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Belajar matematika 

adalah suatu kegiatan mental yang tinggi karena matematika berkenaan 

dengan ide abstrak sehingga memerlukan suatu pola pikir yang 

terorganisir dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep yang 

ada.   

Guru harus pandai memilih, mengembangkan dan menggunakan 

media pembelajaran untuk mengajarkan suatu konsep pada diri siswa 

secara bijaksana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil 

belajar siswa menjadi tinggi. Terlebih pada mata pelajaran matematika 

yang abstrak, sangat membutuhkan objek yang konkret untuk 

mengajarkan konsep yang abstrak dalam matematika, sehingga siswa 

akan lebih mudah memahami konsep apa yang disampaikan oleh guru 

dengan bantuan media yang konkret, dan hasil belajar siswa menjadi 

tinggi.  

Pengetahuan dan pemahaman guru yang baik dalam tentang 

matematika sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena 

matematika sebagai wahana pendidikan, sehingga proses pembelajaran 

berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Peran guru tidak 

terlepas dari berbagai macam pendekatan, media dan strategi dalam 

pembelajaran.  Selama ini model pembelajaran yang biasa digunakan 

guru adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru. Kegiatan 
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siswa yang didominasi oleh guru menyebabkan siswa selalu pasif 

sedangkan guru aktif bahkan segala inisiatif berasal dari guru, siswa 

hanya didikte untuk melakukan sesuatu. 

Pemilihan dan pemanfaatan media harus sesuai dengan materi 

dan tingkat perkembangan siswa. Mengingat karakteristik siswa SD 

yang masih pada tahap operasional konktret, sehingga dalam proses 

pembelajarannya masih membutuhkan suatu perantara yang bisa 

menggambarkan hal-hal yang abstrak ke dalam bentuk yang konkret, 

yaitu yang bisa ditangkap oleh panca indera agar siswa mudah 

memahami konsep yang diajarkan oleh guru. Banyak sekali jenis media 

pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh guru, sehingga siswa dapat 

berkembang kemampuan mereka dalam ranah pengetahuan, 

pemahaman, dan penerapan yang dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan matematika yang dipelajari. 

2.4. Produk Hipotetik 

Produk hipotetik pengembangan media pembelajaran 

matematika “Lingkaran Jitu” menyajikan cara-cara yang tepat dalam 

menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan cara mengubah 

pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya. Media ini berbentuk lingkaran 

yang memiliki tiga lapisan lingkaran yang berbeda dan dijadikan satu. 

Lingkaran paling atas adalah lingkaran terkecil dengan diameter 

berukuran 11 cm dan memiliki satu lubang pada sisinya. Lingkaran 

kedua memiliki diameter berukuran 21 cm dan memiliki dua lubang 

yang sejajar yang terletak pada sisi-sisi lingkaran. Lingkaran ketiga 

merupakan lingkaran paling bawah dan paling besar dengan diameter 

berukuran 35 cm. Pada lubang lingkaran terkecil (I) berfungsi untuk 

melihat jenis soal yang dihadapi. Lingkaran kedua (II) berfungsi sebagai 

letak jenis-jenis soal yang dihadapi pada bagian dalamnya, dan lubang-

lubang pada sisi luarnya berfungsi untuk melihat jenis permintaan untuk 

diubah bentuk dari soal yang diminta dan melihat jenis warna yang 

sama untuk cara penyelesaian soal tersebut. Lingkaran ketiga (III) 
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terdapat jenis permintaan dari bentuk soal dan jenis warna cara 

penyelesaian pada bagian dalam lingkaran, dan letak penulisan nama 

“Lingkaran Jitu” dan cara-cara penyelesaian mengubah pecahan ke 

bentuk lain atau sebaliknya pada sis-sisi luar lingkaran. 

Gambar 2.1 

Draft Produk Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Lubang untuk melihat jenis soal 

 : Lubang untuk melihat permintaan soal untuk diubah ke 

bentuk lain 

 : Lubang untuk melihat background warna yang sama untuk 

mengetahui cara penyelesain yang tepat 


