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AbstrakAbstrakAbstrakAbstrak

Media pembelajaran yang saat ini ada masih sangat terbatas untuk siswa sekolah dasar
khususnya mata pelajaran matematika. Banyak sekolah yang bahkan tidak menggunakan media
pembelajaran, padahal media pembelajaran sangat menunjang pembelajaran dan menjadikan proses
pembelajaran menarik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media
pembelajaran communion paper materi FPB dan KPK yang baik, efektif dan praktis untuk membantu
siswa sekolah dasar. Media pembelajaran ini dikembangkan dari papan persekutuan, media
pembelajaran sebelumnya media papan persekutun memiliki beberapa kekurangan yakni yang
pertama dikarenakan media pembelajaran berbahan dasar styrofoam maka mudah rusak dan yang
kedua dikarenakan ukuran media yang hanya cukup untuk membuat kolom angka maka tidak ada
tempat untuk petunjuk penggunaannya sehingga apabila siswa lupa dengan cara penggunaanya maka
guru harus menjelaskan kembali dan seterusnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D
(Research and Development). Penelitian ini mengacu pada model desain sistem pembelajaran ADDIE,
yaitu analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen yang digunakan untuk
memperoleh data pembuatan dan kualitas media pembelajaran yaitu: lembar validasi media, lembar
respon siswa, dan posttest. keberhasilan pembuatan media ini ditinjau dari segi baik dan efektif. Hasil
penelitian menyatakan bahwa media pembelajaran tersebut baik yang ditunjukkan dengan persentase
83,63% dengan kriteria kualitatif sangat baik (SB) dan media pembelajaran efektif yang dinilai
berdasarkan: (a) uji ketuntasan klasikal yang menunjukkan thitung = 3,489 dengan taraf signifikan 5%
dan dk = (n-1) = 30 diperoleh ttanbe = 1,697, maka thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan rata-rata
hasil belajar siswa melampaui KKM; (b) persentase ketuntasan posttest dari banyak siswa yang lulus
KKM sekolah yaitu 80,645% siswa, sedangkan hasil dari respon siswa memeroleh 96,774% untuk
respon positif dalam penggunaannya pada pembelajaran matematika. Pembelajaran menggunakan
produk ini menjadi lebih menyenangkan yakni siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar FPB dan
KPK.

KataKataKataKata kuncikuncikuncikunci: pengembangan, media pembelajaran, communion paper

PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan
Pembelajaran matematika pada hakikatnya adalah proses yang sengaja dirancang

dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang siswa
melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar
matematika. Pembelajaran matematika pada tingkat pendidikan dasar terutama pembelajaran
matematika di tingkat SD diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan kompetensi
siswa sehingga guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif, efisien sesuai
dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Akibatnya, siswa SD dapat memahami dan menerima
materi matematika yang sifatnya abstrak ini dengan mudah, dan siswa dapat menerapkan dan
menggunakan matematika untuk menyeesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain
itu, siswa akan belajar matematika dengan gembira dan semangat sehingga matematika bukan
lagi menjadi mata pelajaran yang menakutkan dan menjadi momok bagi siswa tetapi berubah
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menjadi mata pelajaran yang ditunggu dan disenangi oleh siswa (Wahyudi dan Kriswandani,
2013: 17).

Media pembelajaran adalah perantara yang berupa sumber belajar atau wahana fisik
yang mengandung materi instruksiomal yang dapat dimanfaatkan siswa untuk menunjang
kegiatan belajar. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar (Arsyad, 2013: 4 ).
Saat ini media pembelajaran matematika yang telah ada untuk sekolah dasar antara lain, Blok
Dienes, Geo-Arithboard Bermagnet, Papan Bermagnet Polos, Kartu Bilangan, Kartu Gambar,
Kartu Operasi Bilangan, Blok Pecahan, Pengenalan Uang, Timbangan Bilangan, Mistar
Bilangan Bulat, dan Jenis-jenis Bangun Datar (Depdiknas, 2006: 1-70). Melihat masih
kurangnya media pembelajaran maka peneliti melakukan survey dan wawancara pada
beberapa sekolah dasar.

Hasil survey dan wawancara bulan Januari 2014 kepada salah seorang guru SD N
Reksosari 03, dan MI Kemetul serta kepada siswa-siswa SD, sebagian besar siswa mengalami
kesulitan pada materi FPB dan KPK. Selain itu sebagian besar siswa juga kurang berminat
untuk mempelajari materi FPB dan KPK karena dianggap membosankan. Salah satu guru di
SD N Reksosari 03 juga mengatakan bahwa selama ini pembelajaran dengan menggunakan
media pembelajaran masih sangat terbatas.

Media pembelajaran berupa media pembelajaran dapat dijadikan upaya baru dalam
pembelajaran untuk menarik minat siswa serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya media pembelajaran berupa media
pembelajaran untuk materi FP dan KPK. Penyampaian materi FPB dan KPK menggunakan
media pembelajaran berupa media pembelajaran bertujuan supaya siswa merasa senang dan
tidak bosan dalam proses pembelajaran. Melalui bantuan media pembelajaran diharapkan
proses pembelajaran menjadi lebih memahami materi, aktif dalam belajar dan siswa lebih
trampil dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta siswa merasa senang karena seperti
bermain. Dengan demikian perlu adanya pengembangan media pembelajaran berupa media
pembelajaran Communion Paper untuk materi FPB dan KPK. Model desain pembelajaran
yang akan digunakan dalam proses pengembangan media pembelajaran Communion Paper
merupakan model ADDIE. Model ADDIE ini terdiri dari lima fase atau tahapan utama, yaitu
(A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementation, (E)valuation. Kelima fase atau tahap
dalam model ADDIE perlu dilakukan secara sistemik dan sistematik (Pribadi,2011: 125).
Melalui model ADDIE peneliti berharap dapat melakukan penelitian pengembangan media
pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran matematika.

Penelitian serupa telah dilakukan mengenai pengembangan media pembelajaran
matematika yang berupa media pembelajaran. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Estu Miyarso (2012) yaitu penelitian pengembangan media pembelajaran timbangan
untuk mengoptimalkan belajar hitung pada siswa SD dengan hasil rata-rata valid dan
penelitian yang dilakukan oleh Elda Manurung (2013) yaitu penelitian pengembangan
aktivitas belajar matematika berbantu media pembelajaran katu kit di kelas IV SD. Kedua
penelitian tersebut menggembangkan media pembenalajaran berupa media pembelajaran
sehingga siswa dapat bersemangat dalam menggunakannya.

Oleh karena itu perlu adanya pengembangan media pembelajaran berupa media
pembelajara Communion Paper materi FPB dan KPK. Diharapakan Communion Paper untuk
materi FPB dan KPK dapat meningkatkan motivasi untuk siswa SD serta minat siswa dalam
belajar matematika khususnya materi FPB dan KPK.
KajianKajianKajianKajian TeoriTeoriTeoriTeori

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungan (Slameto 2010: 2). Media pembelajaran adalah media alat bantu pembelajaran, dan
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segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran (Arsyad, 2013: 9).
kembangkan oleh Dwi Mardinigsih dengan bahan utama styrofoam.

Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE

MetodeMetodeMetodeMetode PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D yakni penelitian yang menghasilkan

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Produk yang
akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran communion paper materi
FPB dan KPK. Subjek yang dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Sudirman Kemetul
dan SD Negeri Reksosari 03 Suruh.

Model desain sistem pembelajaran untuk menghasilkan media pembelajaran yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model ADDIE. Model ini sesuai dengan namanya,
terdiri dari lima fase atau tahap utama, yaitu Analysis dengan dua tahapan yaitu analisis
kurikulum dan analisis bahan; Design yang dilakukan yakni menetukan bahan baku, ukuran
media, warna dasar, ukuran tulisan, warna tulisan; Development berbentuk media cetak
dengan ukuran A3; Implementation dilakukan di MI Sudirman Kemetul dan SD N Reksosari
03; dan Evaluation (Pribadi, 2012).

Teknik pengumpuan data yang digunakan adalah lembar validasi, lembar respon siswa
dan tes. Lembar validasi digunakan untuk melihat kelayakan media pembelajaran yang
dihasilkan, lembar respon siswa digunakan untuk melihat respon siswa terhadap media
pembelajaran, tes digunakan untuk melihat dampak media pembelajaran setelah
diimplementasikan. Analisis data dilakukan melalui hasil dari validasi ahli, lembar respon
siswa dan tes. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu skor
dengan skala 1-5 (skor 1 untuk sangat kurang, skor 2 untuk kurang, skor 3 untuk cukup, skor
4 untuk baik, dan skor 5 untuk sangat baik) dari hasil penilaian ahli media dan respon siswa
serta hasil tes siswa terkait dengan pembelajaran yang diterapkan, kelebihan dan kekurangan
media pembelajaran. Skor data kualitatif dikonversi menjadi data kuantitatif dengan
menggunakan acuan menurut Arikunto (2009: 245)
HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian dandandandan PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh media pembelajaran Communion Paper
dengan menggunakan model desain sistem pembelajaran ADDIE yang terdiri dari lima tahap.
Tahap analysis, pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum, materi dan situasi. Pada analisis
kurikulum dan materi dipilih kompetensi dasar menghitung keliling dan luas persegi dan
persegi panjang. Pada analisis situasi berdasarkan hasil wawancara dengan guru ditemukan
masalah pembelajaran matematika masih terbaatas pada: (1) peran aktif siswa yang belum

AAAA
Analysis

Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang
tepat dan menentukan kompetensi siswa.

DDDD
Design

Menentukan bahan ajar yang akan dikembangkan dan
digunakan pada proses pembelajaran.

DDDD
Development

Memproduksi bahan ajar yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran.

IIII
Implementation

Melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan bahan
ajar yang diproduksi

EEEE
Evaluation

Melakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang dikembangkan
dan evaluasi hasil belajar setelah menggunakan bahan ajar
yang diproduksi
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maksimal; (2) ketergantungan siswa terhadap guru dalam memahami materi matematika, (3)
kurangnya media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Salah satu solusi yang dapat
dipertimbangkan dengan menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa
dalam belajar.

Tahap design, pada tahap ini dilakukan beberapa hal yaitu Menyusun media pembelajaran
diawali dengan menetukan bahan yang akan digunakan, yaitu bahan yang aman, tahan lama,
praktis dan terjangkau, kemudian menetapkan ukuran media pembelajaran yakni ukuran
media yang proporsional. Menetukan warna dasar atau background pada papan merupakan
hal penting karena warna harus aman, menutup semua permukaan dan warna kontras dengan
warna angka, setelah itu menetukan ukuran tulisan, ukuran tulisan harus sesuai dengan
dengan ukuran media dan tetap sama atau ukuran yang stabil.

Tahap development, Pembuatan media pembelajaran awal Sebelumnya media
pembelajaran berupa papan persekutuan yang telah dibuat yakni dari bahan dasar styrofoam,
seperti gambar 1.

Gambar 1. Papan Persekutuan
Media papan perekutuan tersebut memiliki beberapa kekurangan yakni yang pertama
dikarenakan media pembelajaran berbahan dasar styrofoam maka mudah rusak dan yang
kedua dikarenakan ukuran media yang hanya cukup untuk membuat kolom angka maka tidak
ada tempat untuk petunjuk penggunaannya sehingga apabila siswa lupa dengan cara
penggunaanya maka guru harus menjelaskan kembali dan seterusnya. Berdasarkan
kekurangan diatas maka dikembangkan media pembelajaran dengan bahan dasar kayu/papan
serta ditambahi dengan petunjuk penggunaan seperti Gambar 2.

Gambar 2. Papan Persekutuan Revisi 1
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Media pembelajaran yang telah dikembangkan diatas kemudian mendapat revisi karena
ukuran terlalu besar, media terlalu berat dan pembuatan media tergolong mahal karena
menggunakan papan setebal 2 cm serta membutuhakan banyak paku dan karet gelang dan
juga dikarenakan media pembelajaran membutuhkan pewarnaan menggunakan pilok yang
tidak sedikit. Oleh karena itu media pembelajaran papan persekutuan diatas diubah dan
didesain dalam bentuk media cetak dengan ukuran A3 seperti Gambar 3.

Gambar 3. Communion Paper

Setelah mendapat revisi media pembelajaran yang sebelumnya bernama papan persekutuan
berubah menjadi Communion Paper dengan bentuk angka yang berwarna dan lebih menarik.
Tahap validitas ahli merupakan tahap validasi media pembelajaran oleh validator. Tahap
validitas ahli menggunakan instrument penelitian atau lembar penelitian yang sebelumnya
telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Instrumen penelitian terdiri dari sebelas
aspek berdasarkan tampilan dan fungsi yang dinilai validator.

Tahap validasi bertujuan untuk mendapatkan masukan masukan dari para validator
yaitu dosen dan guru, selanjutnya masukan akan dijadikan bahan evaluasi. validasiasi
dilakukan oleh dosen dan guru, kemudian saran dari validator digunakan untuk revisi produk.
Saran dan komentar yang diberikan vlidator pada

Tabel 1. Saran dan komentar
Pemberi Saran Saran dan Komentar

validator 1 Alat yang dikembangkan sudah bagus. Silahkan dipakai untuk penelitian. Perlu
dipikirkan strategi penyimpanan agar media/alat dapat dalam kondisi yang valid.

validator 2 Judul “Communion Paper” diletakkan ditengah dan tidak harus proses print, tulisan
ditempel sekaligus ditambah hiasan.
Judul pada petunjuk KPK dan FPB untuk ukuran font diperbesar dan diberi warna beda
agar menarik dan ada pembeda
Kalimat dalam petunjuk dipervalidi sesuai masukan.

validator 3 Media sudah bagus, warna dan bentuk angka jelas, maka dapat digunakan untuk
penelitian

validator 4 Media pembelajaran ini sudah valid, menarik, dan aman jadi bisa digunakan untuk
tindakan selanjutnya.

Revisi produk merupakan pembuatan media pembelajaran matematika berdasarkan
saran dari validator. Saran, kritik, dan tindak lanjut diuraikan sebagai berikut:
Strategi penyimpanan media agar awet yakni dengan menyimpan pada karton kok bulutangkis
atau yang sejenis drafting tube.
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Perubahan letak judul media pembelajaran dan susunan kata pada petunjuk penggunaan

Gambar 4. Communion Paper revisi 1

Berikut ini perubahan petunjuk pengguaan pada media pembelajaran yang disarankan oleh validator

Tabel 2. Revisi petunjuk penggunaan

Tahap implementation, pada tahap ini dilakukan proses penerapan media pembelajaran
akhir berdasarkan hasil beberapa kali revisi yang sudah disetujui oleh para validator.
Implementasi media pembelajaran ini dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Pada awal
proses implementasi ini siswa belum terbiasa dengan media pembelajaran baru, siswa masih
kesulitan dalam penggunaannya akan tetapi tidak berapa lama siswa sudah dapat menggunkan
media pembelajaran dengan baik.

Tahap evaluation, pada tahap ini dilakukan evaluasi penggunaan media pembelajaran
yang telah disusun dan diujicobakan. Hasil evaluasi media pembelajaran terdiri dari analisis

Sebelum di revisi Sesudah direvisi
CARA PENGGUNAAN:
# Mencari KPK

1. Tentukan kelipatan dari soal mulai
dari yang terkecil

2. Beri PIN pada angka kelipatan
3. Bila angka kelipatan terdapat dua PIN

maka itulah KPKnya
4. Karena KPK maka ambilah angka

terkecil yang memiliki dua PIN
# Mencari FPB

1. Tentukan angka yang dapat membagi
soal

2. Berilah PIN pada angka pembagi
3. Bila angka pembagi terdapat dua PIN

maka itulah FPBnya
4. Karena FPB maka ambilah angka

pembagi yang paling besar yang
memiliki dua PIN

CARA PENGGUNAAN:
# Mencari KPK
1. Letakkan PIN pada bilangan yang menjadi soal
2. Tentukan kelipatan dari bilangan mulai dari yang

terkecil
3. Letakkan PIN pada kelipatan bilangan-bilangan yang

sudah ditentukan
4. Bila terdapat dua PIN pada salah satu kelipatan, itulah

kelpatan persekutuan dari bilangan tersebut
5. Pilih kelipatan persekutuan terkecil, maka itulah KPK-

nya.
# Mencari FPB
1. Letakkan PIN pada bilangan yang menjadi soal
2. Tentukan faktor yang dapat membagi bilangan
3. Letakkan PIN pada bilangan pembagi
4. Bila terdapat dua pin pada salah satu faktor, itulah

faktor persekutuannya.
5. Pilih faktor persekutuan terbesar, maka itulah FPB-

nya.



7

kevalidan dan keefektifan. Berdasarkan analisis data kevalidan diperoleh skor total adalah 184
dengan persentase 83,63% menunjukkan kategori sangatsangatsangatsangat baikbaikbaikbaik.... Analisis data keefektifan
terdiri dari uji ketuntasan klasikal dan persentase ketuntasan siswa pada posttest. Berdasarkan
uji ketuntasan klasikal diperoleh nilai thitung = 3,489. Taraf signifikan 5% dan dk = (n-1) =
30 diperoleh nilai ttabel = 1, 697, maka thitung > ttabel, berarti H0 ditolak, hal ini berarti juga
bahwa rata-rata hasil belajar siswa melampaui KKM. Persentase ketuntasan posttest siswa
diperoleh 80,645% menunjukkan keefektifan hasil belajar tinggitinggitinggitinggi atau dapat dikatakan media
pembelajaran efektifefektifefektifefektif untuk pembelajaran matematika. Analisis data respons siswa dilakukan
berdasarkan penilaian siswa melalui lembar respons. Berdasarkan analisis tersebut terlihat
sebanyak 96,774% siswa merespon positif.
KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diperoleh beberapa kesimpulan
sebagai berikut: Produk berupa media pembelajaran Communion Paper yang dihasilkan
memperoleh penilaian dari validator dengan persentase 83,63% , menunjukkan kategori
sangat baik. Keefektifan pembelajaran FPB dan KPK dengan menggunakan media
pembelajaran Communion Paper memenuhi 2 indikator efektif, yaitu: Pembuatan media
pembelajaran Communion Papaer berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal
diperoleh nilai thitung =3,489. Taraf signifikan 5% dan dk = (n-1) = 30 diperoleh nilai ttabel =
1,697, maka thitung > ttabel, berarti H0ditolak, hal ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar siswa
melampaui KKM dan menunjukkan media pembelajaran efektif digunakan dalam proses
pembelajaran. Serta persentase ketuntasan 20,645% menunjukkan kefektifan hasil belajar
tinggi atau dapat dikatakan media pembelajaran efektif untuk pembelajaran matematika.
Respon siswa pada media pembelajaran Communion Paper didalam proses pembelajaran
berdasarkan lembar respons siswa sebanyak 96,774% merespon positif, maka secara
keseluruhan media pembelajaran menarik dalam penggunaannya untuk pembelajaran
matematika.
SaranSaranSaranSaran

Media pembelajaran Communion Paper dapat digunakan sebagai referensi guru
sebagai pendekatan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menarik. Media pembelajaran
Communion Paper dapat digunakan untuk membuat siswa lebih aktif dalam belajar
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