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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu studi lapangan, 

analisis kebutuhan pembelajaran dan studi pustaka.  

4.1.1. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan menggunakan lembar observasi lapangan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas 4 SDN Sendang 

01 Kec. Bringin. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui proses 

pembelajaran matematika kelas 4 menggunakan Kurikulum 2013. Hasil observasi 

ini dilakukan sebagai acuan dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai 

untuk pembelajaran matematika kelas 4 SD.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada guru dan siswa kelas 4 

SDN Sendang 01 Kec. Bringin, kegiatan pembelajaran matematika masih kurang 

maksimal dikarenakan berbagai faktor, diantaranya: pembelajaran matematika 

kelas 4 SD dengan menggunakan kurikulum 2013 dirasa cukup sulit, karena 

menuntut siswa harus selalu aktif dalam pembelajaran; siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran matematika, karena matematika dianggap sebagai 

mata pelajaran yang sulit untuk dipahami; dan kurangnya penggunaan model 

pembelajaran yang bervariasi dalam mengajarkan mata pelajaran matematika.  

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi untuk membangkitkan minat 

dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Model 

pembelajaran yang dipilih secara tidak langsung akan membuat siswa menjadi 

aktif dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran matematika yang 

diinginkan akan tercapai. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran group investigation. 

Model pembelajaran group investigation ini dapat membuat siswa menjadi aktif 

karena model pembelajaran ini menuntut  siswa untuk saling bekerja sama dengan 

siswa yang lain dalam memecahkan suatu permasalahan. Model pembelajaran 
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group investigation akan lebih memudahkan siswa untuk belajar matematika dan 

antusias siswa akan meningkat jika di dukung dengan media pembelajaran yang 

menarik, mudah dimengerti dan mudah digunakan.  

4.1.2. Analisis Kebutuhan Pembelajaran 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

analisis kebutuhan pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru dan siswa 

kelas 4 SDN Sendang 01 Kec. Bringin. Analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan dan kebutuhan media pembelajaran yang dibutuhkan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Hasil observasi ini 

dilakukan sebagai acuan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, kebutuhan akan 

media pembelajaran sangat tinggi karena pada saat pembelajaran matematika, 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan sangat minim. Selain itu, media 

pembelajaran yang tersedia di lingkungan belajar siswa sangat terbatas sehingga 

tidak dapat mendukung proses pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran 

yang kurang menarik menyebabkan siswa kurang berminat untuk menggunakan 

media pembelajaran yang tersedia. Media pembelajaran yang tersedia tidak 

dilengkapi dengan cara penggunaan yang praktis, sehingga siswa kurang dapat 

memahami cara penggunaan media pembelajaran tersebut dengan benar. 

Mengetahui kebutuhan-kebutuhan tentang media pembelajaran, maka 

diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran yang dapat dibuat sendiri 

oleh guru, dapat menarik minat siswa untuk belajar dan dapat digunakan secara 

mandiri karena dilengkapi dengan cara-cara atau perintah-perintah yang dapat 

mudah dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, dikembangkan media pembelajaran 

matematika “Lingkaran Jitu”. Media pembelajaran ini dikembangkan pada materi 

mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya yang diterapkan menggunakan 

model pembelajaran group investigation. Media pembelajaran yang 

dikembangkan mudah dibuat oleh guru sehingga jumlah media pembelajaran 

dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” menjadi alat siswa untuk memecahkan permasalahan-
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permasalahan yang mereka hadapi. Tampilan media pembelajaran yang menarik, 

mendorong minat siswa untuk menggunakan media tersebut. Cara penggunaan 

yang mudah dipahami oleh siswa juga dimiliki oleh media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu” agar penggunaan media dapat benar dan tepat. Suasana 

pembelajaran matematika akan lebih menyenangkan dengan adanya media 

pembelajaran yang diterapkan pada model pembelajaran group investigation. 

Media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” menjadi faktor penentu tingkat 

keberhasilan pembelajaran group investigation untuk menacapai tujuan yang 

diharapkan. 

4.1.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilaksanakan untuk menemukan data-data pendukung untuk 

mendeskripsikan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. Data 

pendukung berkaitan dengan konsep penelitian dan pengembangan. Studi pustaka 

dilakukan dengan menganalisis pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 

untuk menentukan KD dan indikator yang akan diterapkan media pembelajaran 

yang dikembangkan. Analisis kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika 

semester gasal menentukan KD menjelaskan berbagai bentuk pecahan (biasa, 

campuran, desimal dan persen) dan hubungan diantaranya. Dengan indikator 

mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal atau sebaliknya, mengubah 

pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya dan mengubah pecahan desimal 

ke bentuk persen atau sebaliknya. Untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”, 

disusunlah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menggunakan model 

pembelajaran group investigation dengan aturan penyusunan sesuai dengan kaidah 

pembuatan RPP kurikulum 2013.  

4.2.  Hasil Tahap Desain dan Pengembangan 

Model desain pada pengembangan media pembelajaran ini adalah model 

ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carey untuk merancang sistem 

pembelajaran yaitu analysis (analisis), design (perancangan), development 

(pengembangan), implementation (implementasi/eksekusi) dan evaluation 

(evaluasi/ umpan balik). Dalam penelitian pengembangan ini dilakukan 
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pembatasan model pengembangan, yaitu pada tahap evaluation (evaluasi) tidak 

dilakukan. Desain model pengembangan untuk mengembangkan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” ini dilakukan dalam empat tahap. 

Hasil tahap desain dan pengembangan secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:   

4.2.1. Hasil Tahap Analisis Perencanaan Media (Analysis) 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kompetensi dasar dan indikator 

kurikulum 2013 pada materi mengubah pecahan ke bentuk lain maka langkah 

selanjutnya adalah mengumpulkan referensi bahan ajar di sekolah yaitu buku 

matematika kelas 4 SD. Didapatkan bahan ajar di sekolah yaitu Buku Matematika 

Untuk SD dan MI Kelas IV Kurikulum 2013 yang Disempurnakan karya Gunanto 

dan Dhesy Adhalia dan Buku Pelajaran Matematika Penekanan pada Berhitung 

untuk Sekolah Dasar Kelas 4 karya M. Khafid dan Suyati. Karakteristik siswa SD 

khususnya kelas 4 SDN Sendang 01 Kec. Bringin sangat gemar berinteraksi 

dengan siswa yang lain. Siswa saling melakukan kegiatan bersama, baik di dalam 

ataupun di luar kelas. Kecenderungan untuk saling berinteraksi ini harus dapat 

dimanfaatkan untuk mengajarkan materi pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi 

peluang untuk mengajarkan siswa mata pelajaran matematika yang bagi sebagian 

besar siswa merupakan mata pelajaran yang sulit karena bersifat abstrak. 

Diperlukan alat atau media untuk memfasilitasi kegiatan interaksi pembelajaran 

mereka. Namun, media pembelajaran yang tersedia di lingkungan sekolah mereka 

kurang mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika karena 

minimnya media pembelajaran dan jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, 

diperlukan media pembelajaran matematika yang baru agar interaksi yang terjadi 

antar siswa dapat mengarah kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Media 

pembelajaran juga akan dibuat dengan cara penggunaan atau aturan yang mudah 

agar dapat mudah dipahami oleh siswa. Setelah mereka bisa menggunakan media 

pembelajaran yang baru, diharapkan mereka tidak lagi mengalami kesulitan pada 

mata pelajaran matematika. 

Pada tahap ini peneliti melakukan perencanaan secara bertahap dalam 

mengembangkan produk diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Mencari buku referensi dan jurnal yang relevan terkait dengan pengembangan 

media pembelajaran bangun datar. 

b. Merencanakan isi dari pengembangan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. 

c. Merancang desain media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

d. Merancang tata letak dan pemilihan warna pada background media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

e. Merancang aturan untuk penggunaan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

4.2.2. Hasil Tahap Draft Produk (Design) 

Tahap pengembangan bentuk draft media pada pengembangan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” menggunakan beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan bentuk draft 

media yaitu sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan materi mengenai mengubah pecahan ke bentuk lain yang 

akan digunakan pada media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

b. Merumuskan aturan petunjuk penggunaan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

c. Mengumpulkan alat dan bahan yang digunakan: 

1. Cutter digunakan untuk memotong karton. 

2. Kuas ukuran 10 digunakan untuk mewarnai karton. 

3. Spidol permanen untuk menulis materi pada media pembelajaran. 

4. Kertas karton tebal berbentuk lingkaran sejumlah tiga buah, dengan 

masing-masing diameter lingkaran 11cm, 21 cm dan 35 cm. Lingkaran-

lingkaran tersebut merupakan bagian-bagian dari media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

5. Baut, mur dan ring berukuran 3 cm digunakan untuk menyatukan bagian-

bagian media pembelajaran. 

6. Cat poster digunakan digunakan untuk memberi warna pada media 

pembelajaran. 
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d.  Pelaksanaan Pembuatan Draft Produk 

1. Produk media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

Media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” dibuat dengan 

menggunakan kertas karton tebal yang dibentuk lingkaran. Lingkaran-

lingkaran tersebut terdiri dari tiga bagian dengan lingkaran pertama (I) 

memiliki diameter lingkaran 11cm, lingkaran kedua (II) dengan diameter 21 

cm dan lingkaran ketiga (III) dengan diameter 35 cm serta diberi warna 

sesuai rancangan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada lingkaran I diberi 

satu lubang pada sisi lingkaran. Pada lingkaran II ditulis jenis soal pada 

bagian tengahnya dan dua lubang yang sejajar pada bagian sisi lingkaran. 

Lingkaran III ditulis jenis permintaan untuk diubah ke bentuk lain pada 

bagian tengahnya dan tulisan cara penyelesain serta nama media “Lingkaran 

Jitu” pada sisi lingkaran. Semua lingkaran tersebut disatukan menjadi satu 

menggunakan baut, mur dan ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Produk Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 
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2. Produk modul penggunaan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

Modul penggunaan ini dicetak menggunakan kertas A5 dengan desain cover 

menggunakan Corel Draw X6. Modul ini berisi tentang pengenalan penulis, 

pandangan penulis tentang pendidikan, penggunaan model pembelajaran, dan 

media pembelajaran “Lingkaran Jitu” dan cara penggunaannya, serta 

penerapan media pembelajaran “Lingkaran Jitu” dalam model group 

investigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Produk Modul Penggunaan Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran 

Jitu” 

4.2.3. Hasil Validitas Ahli (Development) 

Hasil validitas ahli merupakan tahap validasi menggunakan 

instrumen penelitian atau lembar penelitian yang sebelumnya telah 

mendapat persetujuan oleh pembimbing. Tahap validasi bertujuan untuk 

mendapatkan masukan dari para validator, selanjutnya masukan akan 

dijadikan bahan evaluasi. Berikut ini akan dipaparkan hasil validasi ahli. 

4.2.3.1 Validitas Ahli Media Pembelajaran “Lingkaran Jitu” 

Sebelum produk diujicobakan di lapangan, produk harus dinilai 

kelayakannya terlebih dahulu oleh ahli media yaitu Stefanus C. Relmasira, 

S.Pd., Ms. Ed. Aspek yang dinilai dari ahli media meliputi aspek kualitas 

media, kualitas instruksional, dan kualitas teknis media.  
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Hasil penilaian dari ahli media diperoleh skor 30 dengan skor 

tertinggi di dapat dari aspek kualitas media. Menurut ahli, media yang 

dikembangkan sangat cocok untuk siswa SD kelas 4 karena menampilkan 

sajian yang menarik dan komposisi tata letak yang sesuai. Berdasarkan 

skor yang di dapat maka dapat di hitung kelayakan media dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑁
 = 

30

10
 = 3 

Berdasarkan perhitungan skor di atas maka skor rata-rata yang di 

dapat dan dikelompokkan ke dalam kategori, maka kategori untuk media 

pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori baik. 

Dengan demikian, media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk 

diujicobakan dengan sebelumnya diperbaiki sesuai dengan saran ahli, yaitu 

untuk dilakukan perbaikan pada instruksi penggunaan media dan 

menghilangkan simbol-simbol yang membuat siswa untuk berpikir dua 

kali dengan mengganti lambang atau simbol yang mudah dipahami oleh 

anak. 

4.2.3.2 Validitas Ahli Materi Media Pembelajaran “Lingkaran Jitu” 

Selain harus diuji oleh ahli media, produk yang dikembangkan 

harus diuji oleh ahli materi  sesuai dengan isi yang terdapat pada media 

yang dikembangkan. Dalam hal ini, ahli materi adalah ahli yang 

berkompeten dalam bidang matematika yaitu Indri  Anugraheni, S.Pd., 

M.Pd.. Aspek yang dinilai oleh ahli materi meliputi aspek kesesuaian 

dengan topik pembelajaran dan ketepatan media dengan prinsip 

pembelajaran matematika. 

Menurut ahli materi, isi yang terdapat pada media yang  

dikembangkan memiliki bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami 

oleh anak tanpa meninggalkan kaidah-kaidah bakunya. Istilah yang mudah 

dipahami ini, akan dapat memudahkan anak untuk mengingat konsep yang 

dipelajari. Jumlah skor yang di dapat dari seluruh item yang dinilai adalah 

30. Berdasarkan skor yang di dapat maka dapat di hitung kelayakan materi 

dengan rumus: 
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�̅� =
∑ 𝑋

𝑁
 = 

30

10
 = 3 

Berdasarkan perhitungan skor di atas maka skor rata-rata yang di 

dapat dan dikelompokkan ke dalam kategori, maka kategori untuk materi 

media pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori baik. 

Materi media pembelajaran layak untuk diujicobakan dengan perbaikan 

yang disarankan oleh ahli, yaitu konsep lingkaran pada media yang 

dikembangkan memiliki konsep yang kurang tepat sehingga menimbulkan 

peluang untuk anak mengalami kesalahan konsep berpikir. Selain itu, 

instruksi yang kurang jelas, membuat langkah-langkah  yang harus 

dikerjakan menjadi ambigu. 

4.2.3.3 Validitas Ahli Desain Pembelajaran “Lingkaran Jitu” 

Media pembelajaran yang dikembangkan akan diterapkan 

dilapangan. Sebelum penerapan media yang dikembangkan, diperlukan 

desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Desain pembelajaran 

tersebut juga harus diujicobakan kepada ahli desain pembelajaran yaitu  

Dr. Henny Dewi K., M.Pd. Aspek yang dinilai meliputi kurikulum, proses 

pembelajaran dan isi materi.  

Hasil penilaian dari ahli desain pembelajaran diperoleh skor 32 

dengan skor tertinggi di dapat  dari aspek proses pembelajaran. Menurut 

ahli, desain pembelajaran yang dirancang sudah sangat baik dengan 

menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan namun tetap 

dalam lingkup sintaks model pembelajaran yang dipilih. Penempatan 

media pembelajaran dalam model pembelajaran diberikan pada proses 

yang tepat. Skor penilaian yang di dapat, dapat dihitung dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑁
 = 

32

10
 = 3,2 

Berdasarkan perhitungan skor di atas maka skor rata-rata yang di 

dapat dan dikelompokkan ke dalam kategori, maka kategori untuk desain 

pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori sangat baik. 

Meskipun sudah layak untuk diujicobakan, desain pembelajaran tetap 

harus diperbaiki sebelum diterapkan dilapangan sesuai dengan saran ahli 
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yaitu di dalam proses pembelajaran, untuk ditambahkan langkah-langkah 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan. 

4.2.4. Implementasi Uji Coba Produk (Implementation) 

Uji coba terbatas dilakukan di kelas 4 SDN Sendang 01, Kec. 

Bringin. Siswa yang dilibatkan sebagai subjek penelitian sejumlah 16 

siswa. Pelaksanaan uji coba dilakukan pada tanggal 8 November 2018 

dengan alokasi waktu yaitu 2 x 35 menit. 

4.2.4.1. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah 

disusun. Dalam proses pembelajaran terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu, 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada tahap 

pendahuluan, kegiatan yang dilakukan adalah mengecek kesiapan siswa, 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Pada tahap kegiatan inti, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa 

diberikan masalah sesuai dengan model group investigation, dan 

penggunaan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” yang telah 

dikembangkan oleh peneliti. Tahap kegiatan akhir dilaksanakan 

pembagian soal evaluasi, umpan balik dan penguatan. Soal evaluasi 

dilakukan untuk melihat apakah pembelajaran dapat diterima dan dipahami 

siswa. Soal evaluasi juga digunakan untuk mengukur pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran “Lingkaran Jitu” berhasil atau tidak. 

Pada proses pembelajaran dilakukan pengamatan menggunakan 

lembar observasi keterlaksanaan penggunaan media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu”, apakah media yang digunakan dapat mendukung model 

group investigation atau tidak. Pengamatan dilakukan oleh peneliti kepada 

guru dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu”. 

Berdasarkan lembar observasi keterlaksanaan penggunaan media 

pembelajaran “Lingkaran Jitu” dapat dilihat bahwa siswa antusias dalam 

kegiatan pembelajaran, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran 
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menggunakan media pembelajaran “Lingkaran Jitu”, dan siswa berlatih 

soal dengan menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 

4.2.4.2. Hasil Pretest dan Posttest 

Keefektifan media pembelajaran “Lingkaran Jitu” dapat dilihat dari 

perbedaan nilai hasil pretest dan posttest. Dikarenakan jumlah data yang 

disajikan cukup banyak, maka data disusun dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi. Tujuan penggunaan tabel distribusi frekuensi adalah 

agar penyajian data lebih efisien dan mudah dibaca. Pengukuran distribusi 

frekuensi pertama dilakukan pada hasil pretest dengan jumlah siswa 

sebanyak 16 anak. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, hal yang 

harus dilakukan adalah menghitung rentangan, jumlah kelas dan interval 

kelas dengan rumus sebagai berikut: 

Rentang pretest = data terbesar – data terkecil  

             = 100 – 7 

             = 93 

Jumlah kelas pretest = 1+ 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 16 

         = 1 + 3,3 . 1,2 

         = 1 + 3,9 

         = 4,9 (dibulatkan menjadi 5) 

Interval kelas pretest = 
rentang data

jumlah kelas
 

          = 
93

5
 

          = 18,6 (dibulatkan menjadi 19) 

Sedangkan, untuk membuat tabel distribusi frekuensi nilai posttest, 

hal yang harus dilakukan adalah menghitung rentangan, jumlah kelas dan 

interval kelas dengan rumus sebagai berikut: 

Rentang posttest  = data terbesar – data terkecil  

              = 100 – 60 

              = 40 

Jumlah kelas posttest = 1+ 3,3 log n 
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           = 1 + 3,3 log 16 

           = 1 + 3,3 . 1,2 

           = 1 + 3,9 

           = 4,9 (dibulatkan menjadi 5) 

Interval kelas posttest  = 
rentang data

jumlah kelas
 

             = 
40

5
 

             = 8 

Tabel 4.1  

Hasil Pretest dan Posttest Kelas 4 SDN Sendang 01 

No Kelas 

Interval 

Skor Pretest Kelas 

Interval 

Skor Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 7-25 4 25% 60-67 2 12% 

2 26-44 2 13% 68-75 4 25% 

3 45-63 5 31% 76-83 0 0% 

4 64-82 0 0% 84-91 3 19% 

5 ≥83 5 31% ≥92 7 44% 

Jumlah 16 100%  16 100% 

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa skor pretest dari 16 siswa SDN 

Sendang 01 yang memperoleh skor antara 7 sampai 25 terdapat 4 siswa 

dengan persentase 25%, skor antara 26 sampai 44 terdapat 2 siswa dengan 

presentase 13%,skor antara 45 sampai 63 terdapat 5 siswa dengan 

persentase 31%, tidak ada siswa yang mendapat skor antara 64 sampai 82 

dengan persentase 0%, dan lebih dari sama dengan 83 terdapat 5 siswa 

dengan persentase 31%.  

Sedangkan diketahui skor posttest dari 16 siswa diperoleh skor 

antara 60 sampai 67 terdapat 2 siswa dengan persentase 12%, skor antara 

68 sampai 75 terdapat 4 siswa dengan persentase 25%, tidak ada siswa 

yang mendapat skor antara 76 sampai 83 dengan persentase 0%, skor 
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antara 84 sampai 91 terdapat 3 siswa dengan persentase 19%, dan lebih 

dari sama dengan 92 terdapat 7 siswa dengan persentase 44%. 

Data deskriptif menampilkan nilai terendah (minimum), nilai 

tertinggi (maximum), rata-rata (mean) skor hasil pretest dan posttest. Data 

deskriptif diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 22 yang disajikan 

dalam tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Deskriptif Statistik Hasil Pretest dan Posttest 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa nilai terendah dari pretest 

adalah 7 dan nilai tertinggi adalah 100 dengan rata-rata 53,56. Sedangkan 

nilai terendah posttest adalah 60 dan nilai tertinggi 100 dan rata-rata 85,62. 

Selain disajikan data skor rata-rata hasil pretest dan posttest, 

disajikan pula data ketuntasan hasil pretest dan posttest dimana KKM yang 

ditetapkan sebesar 70. Data ketuntasan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut 

ini. 

Tabel 4.3 

Ketuntasan Pretest dan Posttest 

Ketuntasan Pretest Posttest 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Tuntas 5 31% 14 88% 

Tidak Tuntas 11 69% 2 12% 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa saat dilakukan pretest 

jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 70 sebanyak 5 anak atau 31% 

dan yang memperoleh nilai di bawah 70 sebanyak 11 anak atau 69%, 

sedangkan saat dilakukan posttest jumlah siswa yang memperoleh nilai di 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 16 7 100 53.56 33.498 

Posttest 16 60 100 85.62 15.050 

Valid N (listwise) 16     
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atas 70 sebanyak 14 anak atau 88% dan yang memperoleh nilai di bawah 

70 sebanyak 2 anak atau 12%. 

4.2.4.3. Angket Respon Guru 

Pada akhir pembelajaran, guru diminta untuk mengisi angket 

keterterimaan guru terhadap media pembelajaran “Lingkaran Jitu”. Angket 

tersebut diisi oleh guru kelas 4 SDN Sendang 01 yaitu Ibu Fitri 

Muawanah, S.Pd.. Hasil penilaian dari angket keterterimaan guru tehadap 

media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” diperoleh skor 35. 

Berdasarkan skor yang di dapat maka dapat di hitung keterterimaan guru 

terhadap media yang dikembangkan dapat dihitung dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑁
 = 

35

10
 = 3,5 

Berdasarkan perhitungan skor di atas maka skor rata-rata yang di 

dapat dan dikelompokkan ke dalam kategori, maka kategori untuk 

keterterimaan guru terhadap media yang dikembangkan termasuk ke dalam 

kategori sangat baik. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh guru, media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” memuat materi sesuai dengan 

konsep pembelajaran matematika, kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. Selain itu, antusias siswa menjadi meningkat dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Siswa juga 

dapat belajar secara mandiri menggunakan media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu” karena media tersebut memiliki tampilan yang menarik. 

4.2.4.4. Angket Respon Siswa 

Selain guru, siswa juga diminta untuk mengisi angket 

keterterimaan terhadap media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

Angket diisi oleh  seluruh siswa kelas 4 SDN Sendang 01. Hasil penilaian 

dari angket keterterimaan siswa terhadap media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 

22 yang disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Hasil Angket Respon Siswa 

Berdasarkan data-data di atas, nilai rata-rata keterterimaan siswa 

terhadap media yang dikembangkan yaitu >3 dengan kategori sangat baik. 

Dengan hasil tersebut, maka media pembelajaran matematika “Lingkaran 

Jitu” mudah dioperasikan karena memiliki petunjuk penggunaan yang 

jelas. Selain itu, media pembelajaran yang dikembangkan juga dapat  

diotak-atik siswa sehingga siswa bersemangat untuk menggunakan media 

tersebut. Siswa juga merasa senang ketika menggunakan media 

pembelajaran “Lingkaran Jitu” karena memiliki tampilan yang menarik. 

Siswa juga tertarik menggunakan media tersebut untuk digunakan pada 

materi lain. Media ini dapat membantu siswa untuk memahami materi 

yang sedang dipelajari dan dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar 

secara mandiri baik di sekolah maupun di rumah. 

4.3.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berupa media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. Proses pengembangan media 

tersebut menggunakan langkah model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan 

yaitu analysis (analisis), design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi/eksekusi), dan evaluation (evaluasi/ umpan 

Statistics 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N Valid 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

frequency 
Sangat 

Tidak 

Setuju 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tidak 

Setuju 
1 1 3 1 0 0 0 2 1 0 

Setuju 12 3 7 9 7 8 13 2 6 11 

Sangat 

Setuju 
3 12 6 6 9 8 3 12 9 5 

Mean 3.13 3.69 3.19 3.31 3.56 3.50 3.19 3.63 3.50 3.31 
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balik). Pengembangan media pembelajaran ini telah mendapat validasi dari ahli 

media, ahli materi dan ahli desain pembelajaran. Hasil penilaian ahli media 

adalah 3 dengan kategori baik. Hasil penilaian ahli materi adalah 3 dengan 

kategori baik. Dan hasil penilaian ahli desain pembelajaran adalah 3,2 dengan 

kategori sangat baik. Kelayakan/ kevalidan dari pengembangan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” juga dapat dilihat pada nilai rata-

rata yang didapatkan pada hasil belajar siswa, hasil angket respon siswa dan 

angket respon guru. Berdasarkan hasil belajar pretest menunjukkan siswa yang 

tuntas adalah 31% sedangkan pada saat posttest atau setelah menggunakan 

media pembelajaran yang dikembangkan meningkat menjadi 88%, sehingga 

meningkat sebesar 57%.  Analisis dari hasil angket respon guru memperoleh 

nilai rata-rata  3,5 dengan kategori sangat baik pada uji coba lapangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru kelas sangat setuju dengan digunakannya media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” pada materi mengubah pecahan ke 

bentuk lain kelas 4 SD. Kemudian, berdasarkan hasil analisis angket respon 

siswa, diperoleh nilai rata-rata >3 dengan kategori sangat baik yang berarti 

bahwa siswa sangat setuju dengan penggunaan media pembelajaran 

matematika “Lingkaran Jitu” pada materi mengubah pecahan ke bentuk lain. 

“Lingkaran Jitu” mudah dioperasikan karena memiliki petunjuk penggunaan 

yang jelas. Selain itu, media pembelajaran yang dikembangkan juga dapat  

diotak-atik siswa sehingga siswa bersemangat untuk menggunakan media 

tersebut. Siswa juga merasa senang ketika menggunakan media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu” karena memiliki tampilan yang menarik. Siswa juga tertarik 

menggunakan media tersebut untuk digunakan pada materi lain. Media ini 

dapat membantu siswa untuk memahami materi yang sedang dipelajari dan 

dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar secara mandiri baik di sekolah 

maupun di rumah. 

Kondisi sebelum penelitian bahwa pembelajaran matematika yang 

dilakukan sering tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa 

kesulitan dalam memahami materi matematika yang bersifat abstrak. Antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran pun kurang karena proses pembelajaran 

tidak menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat 
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aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran group 

investigation dengan menggunakan media pembelajaran “Lingkaran Jitu” dapat 

meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika dan 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Tampilan media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu” yang menarik, membuat siswa merasa senang dalam 

menggunakan media tersebut. 

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 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 2015. 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 
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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, 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 
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penelitian ini untuk 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. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah  dilakukan 

sebelumnya. Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan dengan 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 yang pelajari. 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 tidak menuntut guru agar menguasai IT dan pengadaan alat 

yang lengkap. Media pembelajaran ini tidak menuntut guru harus menguasai 

banyak ketrampilan dalam berbagai bidang, namun lebih pada kemanfaatan 

media dalam membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
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diharapkan. Media pembelajaran ini adalah media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. 


