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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada 

hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan memerlukan 

bantuan orang lain. Indonesia merupakan negara yang telah mewajibkan 

warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan tingkat satuan pendidikan 

dasar hingga menengah atas. Tujuan pendidikan dasar adalah mempersiapkan 

siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya yang dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Dimyati (dalam Susanto, 2013, hlm. 186) mengemukakan bahwa 

“pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruktisional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan 

pada sumber belajar.” Pembelajaran merupakan aktivitas guru dan siswa. Guru 

merancang bahan pengajaran agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung 

secara efektif. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila guru 

dan siswa memiliki persiapan untuk melakukan proses kegiatan belajar-

mengajar. Jika guru memiliki persiapan yang maksimal sementara siswa tidak 

memiliki kesiapan untuk menerima pembelajaran, maka proses kegiatan 

pembelajaran tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Secara 

garis besar mekanisme pembelajaran terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan tindak lanjut. 

Kesiapan guru merupakan modal dasar bagi terlaksananya proses 

pembelajaran yang baik. Guru yang professional memiliki persiapan dan 

penguasaan yang cukup memadai dalam merancang program pembelajaran 

yang akan disajikan. Persiapan proses pembelajaran menyangkut rancangan 

kegiatan belajar-mengajar yang terdiri atas tujuan, metode, media, sumber, 
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evaluasi, dan kegiatan belajar siswa. Pembelajaran yang efektif akan 

menyenangkan bagi guru dalam menyampaikan pelajaran, mudah bagi siswa 

dalam menerima pelajaran yang diberikan dan didukung dengan penggunaan 

sumber belajar yang tepat. Tersedianya sumber belajar dengan memanfaatkan 

media pembelajaran secara tepat akan mendorong dan memelihara kegiatan 

belajar yang efektif.   

Media pembelajaran di sekolah dasar (SD) merupakan salah satu 

sumber yang harus digunakan oleh guru ketika proses belajar-mengajar. 

Media dapat membantu guru menyampaikan bahan pelajaran yang abstrak 

menjadi konkret. Menurut Koswara (2016) guru kelas IV SD Negeri Serang 7, 

media yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah media yang 

disediakan oleh sekolah seperti balok untuk materi bangun ruang dan media 

praktis seperti penggaris yang dibawa oleh siswa untuk materi pengukuran. 

Dalam menggunakan media guru menyesuaikan dengan tujuan pelajaran yang 

akan disampaikan. Pada umumnya guru menggunakan media pembelajaran 

yang sudah ada karena keterbatasan waktu, biaya, dan inovasi dalam membuat 

media. Hal ini menyebabkan kurangnya perkembangan media pembelajaran 

sehingga siswa memiliki keterbatasan dalam menerima pengalaman belajar. 

Seorang guru diharapkan dapat merancang persiapan pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai jenis media yang sesuai agar proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif. 

Menurut Ulyati (2016) guru kelas IV SDN Taktakan 1, penggunaan 

media pembelajaran dapat membuat siswa lebih aktif ketika proses belajar-

mengajar karena siswa lebih fokus kepada media. Media dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi ajar yang bersifat konkret. Hal 

tersebut diperkuat oleh pernyataan Widodo (2016) guru kelas VI SDN 

Taktakan 1 bahwa “media pembelajaran di SD harus bersifat konkret dan 

dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan strategi yang tepat agar 

sesuai dengan alokasi waktu yang digunakan.” Pernyataan Koswara, Ulyati, 

dan Widodo sejalan dengan pendapat yang dikemukan Dale (dalam Arsyad, 
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2011) dengan teori penggunaan media dalam proses belajar yaitu Dale’s Cone 

of Experimence (kerucut pengalaman Dale) bahwa pemahaman seseorang 

diperoleh dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai 

kepada lambang verbal (abstrak). Siswa hanya akan memahami dan mengerti 

konsep yang terkandung dalam suatu pengetahuan apabila memiliki 

pengalaman konkret agar tidak salah persepsi tehadap pelajaran yang 

diajarkan. Salah satu cara agar siswa memiliki pengalaman yang konkret 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat konkret. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan penggunaan media dalam proses belajar-mengajar. 

Guru dapat menggunakan media yang telah disediakan oleh sekolah. Media 

yang digunakan tidak harus mahal. Guru dapat menggunakan alat-alat yang 

murah dan efisien. Meskipun sederhana, media yang digunakan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain menggunakan media 

yang tersedia, guru dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia. 

Sebelum membuat media, guru harus memperhatikan kriteria dan syarat-syarat 

yang memenuhi penggunaan media dalam proses belajar-mengajar. Media 

yang dibuat dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama apabila media 

tersebut telah diteliti dan layak untuk digunakan.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Perkembangan pendidikan matematika tidak terlepas dari kaitan antara 

matematika sebagai ilmu dan psikologi pendidikan yang membahas tentang 

perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Ruseffendi (dalam 

Suwangsih & Tiurlina, 2006, hlm. 4) mengemukakan bahwa  

Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak 

didefenisikan, defenisi-defenisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil 

setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah 

matematika disebut sebagai ilmu deduktif. 



4 
 

Rindu Rahayu Agustin, 2016 

MEDIA PEMAHAMAN KONSEP KPK DAN FPB BAGI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR BERDASARKAN 

ANALISIS PERMAINAN CONGKLAK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Pembelajaran matematika harus dibuktikan kebenarannya dengan 

pembuktian deduktif yang merupakan pembuktian dengan menggunakan 

konsep-konsep sebelumnya dan berkaitan konsep yang sedang dipelajari. 

Makmun (2004) mengungkapkan bahwa berdasarkan teori Piaget siswa usia 

SD (usia 7-11 tahun) berada pada tahap operasi konkret. Pada umumnya siswa 

usia SD telah memahami operasi logis seperti pada pembelajaran matematika 

menggunakan bantuan benda-benda konkret. Salah satu karakteristik 

pembelajaran matematika di SD adalah menggunakan pendekatan induktif. 

Siswa akan memahami suatu konsep melalui percobaan atau media 

pembalajaran yang konkret. Pemahaman konsep pada matematika merupakan 

prasyarat untuk menguasai materi atau konsep selanjutnya. Siswa akan 

mengalami kesulitan untuk memahami materi selanjutnya apabila konsep atau 

prasyaratnya belum dipahami. Oleh karena itu, media digunakan sebagai alat 

bantu untuk menyampaikan materi dasar atau konsep awal pembelajaran. 

Media hanya digunakan di awal pembelajaran. Setelah siswa memahami 

konsep materi yang sedang dipelajari, media harus langsung disimpan oleh 

guru. 

 Susanto (2013) mengungkapkan bahwa pembelajaran pemahaman 

mengarahkan agar siswa memahami pelajaran yang mereka pelajari dan 

bagaimana menggunakannya. Pembelajaran dengan pemahaman lebih penting 

dari hafalan. Oleh karena itu, dalam memberikan pembelajaran siswa bukan 

diminta untuk menghafal tetapi jauh lebih penting adalah memahami konsep 

karena dengan memahami siswa akan mampu memecahkan masalah 

matematika. 

Linguistika dan Febriyana (2011) menyimpulkan bahwa metode 

pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan dakonmatika 

dapat digunakan sebagai media topik KPK dan FPB. KPK dan FPB 

merupakan salah satu materi matematika di SD yang memerlukan media untuk 

memberikan pemahaman konsep kepada siswa agar mudah dipahami. 

Permainan dakon merupakan salah satu permainan tradisioanl yang dikenal 
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dengan permainan congklak biasanya dimainkan oleh siswa usia SD. Oleh 

karena itu, permainan congklak dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Sebelum menggunakan media, guru harus memperhatikan kesesuaian antara 

media dengan materi yang akan diajarkan agar proses kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Media 

pembelajaran yang tepat harus berdasarkan penelitian. Dengan demikian, 

penelitian ini untuk menemukan media pemahaman konsep KPK dan FPB 

berdasarkan analisis sistem permainan congklak. Peneliti melakukan 

penelitian yang diberi judul “Media Pemahaman Konsep KPK dan FPB bagi 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar berdasarkan Analisis Permainan Congklak.” 

Media pembelajaran digunakan untuk membantu siswa memahami konsep 

KPK dan FPB. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang 

masalah, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana sistem permainan congklak? 

2. Bagaimana tinjauan teoretis sistem permainan congklak berdasarkan 

konsep KPK dan FPB? 

3. Bagaimana media pemahaman konsep KPK dan FPB bagi siswa kelas IV 

Sekolah Dasar berdasarkan hasil analisis sistem permainan congklak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Diketahuinya sistem permainan congklak. 

2. Diketahuinya konsep KPK dan FPB yang terdapat dalam permainan 

congklak. 

3. Diperolehnya media pemahaman konsep KPK dan FPB bagi siswa kelas 

IV Sekolah Dasar berdasarkan hasil analisis sistem permainan congklak. 



6 
 

Rindu Rahayu Agustin, 2016 

MEDIA PEMAHAMAN KONSEP KPK DAN FPB BAGI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR BERDASARKAN 

ANALISIS PERMAINAN CONGKLAK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran yang 

dapat dijadikan sebagai alternatif media pemahaman konsep KPK dan 

FPB.  

2. Bagi Pembaca 

a. Bagi guru kelas IV Sekolah Dasar 

Penelitian ini bermanfaat untuk guru kelas IV SD sebagai 

alternatif media pemahaman konsep KPK dan FPB.  

b. Pusat kurikulum 

Penelitian ini bermanfaat untuk pusat kurikulum sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan kurikulum selanjutnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan media pembelajaran. 

 

E. Defenisi Istilah 

Terdapat dua istilah dalam penelitian ini yang akan didefenisikan agar 

jelas dan tidak ada kesalahpahaman, yaitu sebagai berikut. 

1. Media Pemahaman Konsep KPK dan FPB 

Istilah media pemahaman konsep KPK dan FPB yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan media pembelajaran yang digunakan 

untuk memberikan pemahaman konsep KPK dan FPB sebagai prasyarat 

untuk menguasai materi atau konsep selanjutnya pada siswa kelas IV SD 

berdasarkan hasil analisis sistem permainan congklak. 

2. Analisis Permainan Congklak 
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Istilah analisis permainan congklak yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan tinjauan teoretis terhadap permainan congklak 

siswa kelas IV SD berdasarkan konsep KPK dan FPB. 

 


