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 َوُكْن ُهْستَفِْيًداُكلِّ يَْوٍم ِزيَاَدةً ِهَن اْلِعْلِن َواْسبَْح فِْي بُُحْوِراْلفََوائِدِ 

 )كتاب تعلين الوتعلن(

 

“Jadilah kalian orang yang selalu mengambil faidah disetiap waktu, sebagai 

tambahan ilmu dan selamilah samudera-samudera faidah tersebut”. 

 

 



 
 

vii 
 

 



 
 

viii 
 

 



 
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna Pada Materi Penjumlahan 

Dan Pengurangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

1 Di Min Sukosewu Blitar dengan baik. sholawat serta salam semoga tetap kira 

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari 

zaman jahiliyah menuju zaman yang islamiyah.  

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak 

lepas dari bimbingan dan arahan serta kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:  

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3. H. Ahmad Sholeh, M.Ag selaku Ketua Jurusan PGMI Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

4. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 



 
 

x 
 

5. Yeni Tri Asmaningtias M, Pd, Yuniar Setyo Marandy, S.Sn, dan Mujiati, 

S.Pd yang bersedia menjadi validator media keping warna yang 

dikembangkan penulis. 

6. Segenap civitas MIN Sukosewu Blitar, khususnya Bapak H. Saiful Ridhwan 

Muchdi, M.A selaku kepala sekolah MIN Sukosewu Blitar yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

7. Teman-teman PGMI khususnya angkatan 2013, terima kasih untuk 

segalanya, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin. 

8. Teman-teman Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang (LTPLM), yang tak 

henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat bagi penulis, semoga tali 

silaturahmi kita tetap terjalian sampai di akhirat kelak. 

9. Teman-teman UKM KSR-PMI Unit UIN Malang, semoga tali silaturahmi 

kita tetap terjalian. 

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi 

motivator demi terlaksananya penyususnan skripsi ini.  

Hanya ucapan terima kasih setulus-tulusnya yang dapat penulis sampaikan, 

semoga bantuan dan do‟a yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan 

dihadapan Allah SWT. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akhirnya, semoga skripsi ini dapat 

menjadi manfaat bagi pembaca, kepada lembaga pendidikan guna membentuk 

generasi masa depan yang lebih baik. semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmat, taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin  

 
Malang, 15 Juni 2017 

Penulis 

 

Luluk Alvia 

NIM: 13140084 



 
 

xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama menteri agama RI dan menteri 

pendidikan kebudayaan RI No. 158, 1987 and No. 0543b/U/1987 yang secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  

A. Letter 

 Q = ق  Z = ز  A = ا

 K = ك  S = س  B = ب

 L = ل  Sy = ش  T = ت

 M = م  Sh = ص  Ts = ث

 N = ن  Dl = ض  J = ج

 W = و  Th = ط  H = ح

 H = ه  Zh = ظ  Kh = خ

 , = ء  ‘ = ع  D = د

 Y = ي  Gh = غ  Dz = ذ

     F = ف  R = ر

 

B. Vokal Panjang 

Vokal (a) long  =  â 

Vokal (i)  long  =  î 

Vokal (u) long  =  û 

 

C. Vokal Diftong  

 Aw = أوْ 

 Ay = أيْ 

 Û = أوْ 

 Î = إيْ 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................iii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................................v 

MOTTO ..............................................................................................................vi 

NOTA DINAS PEMBIMBING ..........................................................................vii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .......................viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI .........................................................................xi 

DAFTAR ISI .......................................................................................................xii 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................xv 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xvii 

ABSTRAK  ...................................................................................................... ..xviii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................5 

C. Tujuan Pengembangan ............................................................................5 

D. Manfaat Pengembangan ..........................................................................6 

E. Asumsi Pengembangan ...........................................................................7 

F. Ruang Lingkup Pengembangan ..............................................................7 

G. Spesifikasi Produk ...................................................................................8 

H. Orisinalitas Penelitian .............................................................................9 

I. Definisi Operasional ................................................................................11 

J. Sistematika Pengembangan .....................................................................12 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..............................................................................14 

A. Hakikat Media Pembalajaran ..................................................................14 

1. Pengertian media pembelajaran .......................................................14 

2. Jenis-jenis media pembelajaran ........................................................16 



 
 

xiii 
 

3. Media Keping Warna .......................................................................18 

4. Karakteristik media keping warna....................................................18 

5. Kelebihan dan kekurangan media keping warna..............................19 

B. Pembelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah .................................20 

1. Pembelajaran matematika ................................................................20 

2. Tujuan pembelajaran matematika ....................................................20 

3. Prinsip-prinsip pembelajaran matematika ........................................22 

4. Penjumlahan dan Pengurangan ........................................................23 

C. Hasil Belajar ............................................................................................24 

1. Pengertian hasil belajar ....................................................................24 

2. Kriteria peningkatan hasil belajar ....................................................26 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ..............................28 

D. Kerangka Berfikir ....................................................................................32 

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................33 

A. Jenis penelitian ........................................................................................33 

B. Model Pengembangan .............................................................................34 

C. Prosedur pengembangan media Pembelajaran ........................................36 

D. Uji coba produk pengembangan ..............................................................38 

1. Desain Uji Coba Produk ...................................................................38 

2. Subyek Uji Coba ..............................................................................40 

E. Jenis Data ................................................................................................41 

F. Instrument Pengumpulan Data ................................................................42 

G. Teknik Analisis Data ...............................................................................43 

BAB IV HASIL PENELITIAN ..........................................................................47 

A. Media Pembelajaran Keping Warna .......................................................47 

1. Deskripsi media keping warna ..........................................................47 

2. Tampilan media keping warna ..........................................................48 

B. Validitas produk media keping warna.....................................................59 

1. Data validasi ahli materi....................................................................59 

2. Data validasi ahli desain....................................................................69 

3. Data validasi ahli pembelajaran ........................................................72 

C. Perbedaan hasil uji coba produk media keping warna  ...........................76  



 
 

xiv 
 

BAB V PEMBAHASAN ....................................................................................80 

A. Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna ..............................80 

B. Kelayakan produk media keping warna ..................................................81 

1. Analisis data validasi ahli materi .....................................................81 

2. Analisis data validasi ahli desain .....................................................82 

3. Analisis data validasi ahli pembelajaran ..........................................83 

C. Perbedaan hasil uji coba  .........................................................................84 

1. Uji coba lapangan ..............................................................................84 

2. Perbedaan Hasil Belajar Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen .......87 

BAB VI PENUTUP ............................................................................................89 

A. Kesimpulan .............................................................................................89 

B. Saran  .......................................................................................................90 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................92 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 orisinalitas penelitian ..........................................................................10 

Tabel 3.1 penskoran kevalidan produk ...............................................................44 

Tabel 4.1 Hasil penilaian media keping warna oleh ahli materi/isi ....................59 

Tabel 4.2 Kritik dan saran media keping warna oleh ahli materi/isi. .................61 

Tabel 4.3 Revisi produk ahli materi/isi ...............................................................62 

Tabel 4.4 Hasil penilaian media keping warna oleh ahli desain .........................69 

Tabel 4.5 Kritik dan saran media keping warna oleh ahli desain .......................71 

Tabel 4.6 Revisi produk ahli desain ....................................................................72 

Tabel 4.7 Hasil penilaian media keping warna oleh ahli pembelajaran ..............73 

Tabel 4.8 Kritik dan saran media keping warna oleh ahli pembelajaran ............75 

Tabel 4.9 Nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen ......................................76 

Tabel 4.10 Nilai pre-test dan post-test kelas kontrol ..........................................77 

Tabel 4.11 Perhitungan uji t ................................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 desain media keping warna .............................................................8 

Gambar 3.1 rancangan model pengembangan penelitian ...................................35 

Gambar 4.1 Tampilan Papan ...............................................................................48 

Gambar 4.2 Buku pendamping keping warna .....................................................49 

Gambar 4.3 Cara penggunaan buku pendamping ...............................................49 

Gambar 4.4 Kompetensi inti, KD, dan indikator ................................................50 

Gambar 4.5 Do‟a sebelum belajar .......................................................................50 

Gambar 4.6 Perkenalan tokoh .............................................................................51 

Gambar 4.7 Sub bab penjumlahan ......................................................................51 

Gambar 4.8 Materi penjumlahan.........................................................................52 

Gambar 4.9 Latihan soal penjumlahan 1 ............................................................52 

Gambar 4.10 Jawaban latihan soal penjumlahan 1 .............................................53 

Gambar 4.11 Latihan soal penjumlahan 2...........................................................53 

Gambar 4.12 Jawaban latihan soal penjumlahan 2 .............................................54 

Gambar 4.13 Sub bab pengurangan ....................................................................54 

Gambar 4.14 materi pengurangan .......................................................................55 

Gambar 4.15 Latiahan soal pengurangan 1 .........................................................55 

Gambar 4.16 Jawaban latihan soal pengurangan 1 .............................................56 

Gambar 4.17 Latihan soal pengurangan 2...........................................................56 

Gambar 4.18 Jawaban latihan soal pengurangan 2 .............................................57 

Gambar 4.19 Latihan soal cerita .........................................................................57 

Gambar 4.20 Ayo kita bermain ...........................................................................58 

Gambar 4.21 Puzzle ............................................................................................58 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I  : Hasil Instrument Validasi Ahli Materi 

LAMPIRAN II  : Hasil Instrument Validasi Ahli Desain 

LAMPIRAN III  : Hasil Instrument Validasi Ahli Pembelajaran 

LAMPIRAN IV  : Hasil Angket Siswa 

LAMPIRAN V  : Hasil Pre-Test 

LAMPIRAN VI  : Hasil Post-Test 

LAMPIRAN VII  : Identitas Subyek Lapangan 

LAMPIRAN VIII  : Surat Izin Penelitian Dari FITK 

LAMPIRAN IX  : Surat Keterangan Penelitian 

LAMPIRAN X  : Dokumentasi Penelitian 

LAMPIRAN XI  : Tabel Revisi Produk 

LAMPIRAN XII  : Biodata Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

ABSTRAK 

 

Alvia, Luluk. 2017 Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna pada 

Materi Penjumlahan dan Pengurangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas 1 Di MIN Sukosewu Blitar. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Hj. Sulalah, M.Ag 

 

Pengembangan media pembelajaran keping warna merupakan suatu sarana 

guna membantu memahamkan siswa dalam pembelajaran Matematika, khususnya 

pada kelas 1 SD/MI. Materi pokok yang dibahas adalah operasi penjumlahan dan 

pengurangan. Materi dalam pengembangan ini menjelaskan tentang cara 

penjumlahan dan pengurangan. Penguasaan terhadap materi ini sangat penting, 

agar peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar dalam pembelajaran 

Matematika maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan media pembelajaran 

keping warna pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan siswa kelas 1 

MIN Sukosewu Blitar. (2) menjelaskan tingkat kelayakan pada media 

pembelajaran keping warna pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan 

siswa kelas 1 MIN Sukosewu Blitar. (3) menjelaskan perbedaan hasil belajar 

sebelum dan sesudah penggunaan media pada siswa kelas 1 MIN Sukosewu 

Blitar.  

Untuk mencapai tujuan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah 

Research and Development (R&D), yang mengacu pada model pengembangan 

yang dikembangkan oleh Borg & Gall dengan 10 langkah yaitu penelitian dan 

pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan format produk awal, 

uji coba awal, validasi, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk akhir, uji 

pelaksanaan lapangan, desiminasi dan implementasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) produk yang dihasilkan dari 

penelitian dan pengembangan ini berbentuk media keping warna pada materi 

penjumlahan dan pengurangan yang tediri dari dua bentuk yaitu papan dan buku 

pendamping untuk kelas 1 siswa Sekolah Dasar. (2) hasil uji coba pengembangan 

media keping warna ini memiliki tingkat kevalidan dari ahli materi/isi 85%, ahli 

desain 80%, dan ahli pembelajaran 87,5%. Pada tabel kevalidan produk, hasil ini 

masuk kategori yang sangat layak, artinya tidak memerlukan revisi dan dapat 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian media 

pembelajaran yang dikembangkan sangat layak. (3) perbedaan hasil tes uji coba 

produk kelas 1 Al-Faraby sebagai kelas eksperimen menunjukkan rata-rata 83,56, 

sedangkan hasil tes kelas 1 Al-Ghazali sebagai kelas kontrol menunjukkan rata-

rata 78,85. Dari hasil uji-t menunjukkan thitung sebesar 4,513 dan ttabel 1,717. 

Sehingga hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

nilai kelas eksperimen dengan nilai kelas kontrol atau secara statistic rata-rata 

nilai kelas eksperimen dengan menggunakan media keping warna lebih tinggi dari 

kelas kontrol yang tidak menggunakan media keping warna. 

 

Kata kunci: media keping warna, perbedaan hasil belajar 
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ABSTRAK 

 

Alvia, Luluk. 2017. Development of Learning Keping Warna Media on Addition 

and Subtraction Materials to Improve Students’ Learning Mathematics of 

first Grade at MIN Sukosewu Blitar. Thesis. Department of Teacher 

Education Madrasah Ibtidaiyah. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. 

Sulalah, M.Ag 

 

The development of keping warna media is a means to help students‟ 

understanding in learning Mathematics, especially in first grade of SD / MI. The 

subjects discussed are the addition and subtraction operations. The materials in 

this research explain how the addition and subtraction are. Mastering these 

materials are very important, so that the learners can master the basic competence 

in learning Mathematics and in living everyday life. 

The purposes of this study are: (1) to explain the learning keping warna 

media on the addition and subtraction operation materials of first grade of MIN 

Sukosewu Blitar. (2) to explain the feasibility of keping warna media on the 

addition and subtraction operation materials of first grade of MIN Sukosewu 

Blitar. (3) to explain the differences of learning result before and after using the 

media of first grade of MIN Sukosewu Blitar. 

The research used Research and Development (R & D), which refers to the 

development model developed by Borg & Gall. The research steps used were 

research and initial information collection, planning, initial product, format 

development, initial test, validation, product revision, field execution test, 

dissemination and implementation. 

The results of this study indicated that, (1) the product produced from this 

research and development is in the form of keping warna media on the addition 

and subtraction material consisting of two forms of boards and companion books 

for Grade 1 of Elementary School, (2) The result of the test of the development of 

the color chip media has the level of validity of the material / Contents 85%, 

design experts 80%, and 87.5% learning experts. In the table of validity and 

product, this result belongs to a very decent category, meaning that it does not 

require revision and can be implemented in learning activities. The learning media 

that was developed was valid. (3) the difference of first class product test result of 

Al-Faraby as the experimental class showed an average of 83.56, while the first 

class test result of Al-Ghazali as the control class showed an average of 78.85. 

From the t-test results with manual count shows thitung of 4.513 and ttabel 1.717. So 

this proves that there is a significant difference between the value of the 

experimental class and the value of the control class or statistically the average 

value of the experimental class by using the color chip media higher than the 

control class that does not use the color chip media. 

 

 

Keywords: keping warna, difference of learning result 
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 مستخلص البحث

 

فة لاةة إلاجلاح ة إلالسلا لةة يللنتيية،ل  ي ةة،ل”keping warna“  لتطةير لسيةةيا،لاليماةي ل7107الفية، للللةةل ل

ايةةةةاي،لاومييايةةة،ليي  يةةةةييسلابيةائيةةة،لفةةة لاسة يةةة،للتماةةةي لال ر  ةةةي،للطا ،ال ةةة ل سإلا 

بايي   لال حثلاوج اع  ليس لتماي لاةة  لاسة ية،لابيةائية، ل اية،ل اةيرلالنتبية،لسلاليماةي  ل

اسشةة :،:لالةةةةيي جلاوم حةة،ليةةةل،ل اهي لايةةةاي،لاومييايةة،لاةة ن   ح امة،لاين ةة لا لةة ل بةة  

 اس حسييت 

سيةيا،للسسة  ةل :مةة رلالطا ة،لفة لال ر  ةي، ل  ي ةة لل"keping warna“تطةير لسيةيا،لاليماةي ل

فة لال ة ل سإلالاسة ية،لابيةائيةة، لاسة إلاجل ي يةي،لاس حةةيإلال:ية لإلاة لاح ة إلالسا لةة ي لاسة إلاجلفة لهةة ال

اليطةةةير لت حةةةثلفةةة لةيفيةةة،لاح ةةة إلالسا لةةة ي لتفةةةيالفةةة لهةةة الاسةةة إلاجلامةةة لحةةةةال ةةة ل يةةةي لالط لةةة ل سةةةيإلال

  ي،لسلة ل لف لاومي جلاليياي، لالكف ءجل ي يي،لف لال ر 

سييا،لاليماي لا ي جلال يل ح للف له الال حثلاليطير يلهيلل (0المةفلف له الال حثلهيل

“keping warna” لاطا ،لالتيلتييي لانلشياي له  لالايحلسلالكي بلالل رنلف لا إلاجلاح  إلالسا ل يلل

سةةة إلاجلل ”keping warna“( شةةة حل ةةةنل يي ةةيابلسيةةةيا،لاليماةةةي ل7 بيةائيةة،لفةة لال ةةة ل سإلالاسة يةةة،ل

ايةةةاي،لاومييايةة،لليةةي  ليةةييسلباييةة  لابيةائيةة،لاح ةة إلالسا لةة يللاطا ةة،لفةة لال ةة ل سإلالاسة يةة،ل

ايةةةةاي،لاومييايةةة،للابيةائيةةة،ل(ل شةةة حل ةةةنلالفةةة البةةةي ل  ي ةةة،لتماةةةي لملا ةةة،لال ةةة ل سإلالفةةة لاسة يةةة،3

يةةةةةةي  ليةةةةةةييسلبايي  ي ةةةةةةللايةةةةةةيقةارلالييةةةةةةيا،لسللمةةةةةةةا ليحل ل لةةةةةة لالمةةةةةةةف لتسةةةةةةيقةرلال    ةةةةةة،لال حةةةةةةثل

(ل0 ل لةةةطل طةةةيايل ه ايةةة، إلا :ل (Borg & Gall)اليطةةةير يلبذ ةةةي جلاليطةةةير لالةةة يل طةةةي البةةةي  لسل ةةة إلال

(ل5(لالي  رةةةةة ل سإلا ل 4   (لتطةةةةةير لت ةةةةة ي لالا يةةةةة جل سإلا 3(لالا ةةةةةةاإلا ل 7ال حةةةةةثلسح ةةةةة لاسماياةةةةة يل سإلا  

(لالي  ر لاسيةان ل9(لتحسي لالا ي ج ل 8(لالي  ر لاسيةان  ل 7(لتحسي لالا ي ج ل 6اليحل لانلصم، ل 

 (لتحسي لالا ي جلالا يت 01ال  ن  لسل 

فةةة لاةةة إلاجلل”keping warna“(  يةةة جلهةةة الال حةةةثلهةةةيلسيةةةيا،0 ةةةةإلال  ي ةةة،لهةةة الال حةةةثل لةةةطل  ل

(ل  اةةةةة لالي   ةةةةةة،لاةةةةةنلهةةةةة الالييةةةةةيا،لمل لةةةةةة،ل7 سإلالفةةةةةة لاسة يةةةةة،لابيةائيةةةةة،لاح ةةةةة إلالسا لةةةةة يللا ةةةةة ل

فةة لل5 87فةة لاس ئةة، لساةةنل  يةةتلالةةيما لل81فةة لاس ئةة، لاةةنل  يةةتلالي ةة ي لل85الصةةم،لاةةنل  يةةتلاسةة إلاجل ةةةجل

اس ئ، لف لحةسإلالصم،لا ية ج لتةة للهة الالذ ي ة،لمل لة،لنئة لحةةالاسة اإلالنل حية جلا ةةحلسل سةيطي ل

(لالفة البةي ل3 لف ل  اي،لاليماي  ب ل ل  لسييا،لاليماي لال يلتطير يلال    ،لإلا لنئ لحةةا ل  ل ط 

سل  ي ،لالي   ،لف لال  لل56 83  ي ،لالي   ،لف لال  ل سإلالالف  اب لةف للالي   ،ل ةإلالاسمةإلال

 سةة ل-إلالييلب ح يةة،ل ةةةسي ل ةةة-اةةنل  ي ةة،لت   ةة، ل85 78 سإلالالغزالةة لةف ةةللاس اي ةة،ل ةةةإلالاسمةةةإلال

 ل ةةةةةإلالهةةةة ال لةةةةطل  ل يحةةةةةلالفةةةة الاسغةةةةزولبةةةةي ل  ي ةةةة،ل: ةةةةللالي   ةةةة،لسل707 0حةةةةةسإلال-سليل503 4 ةةةةةجل

ل”keping warna“: ةةةةللاس اي ةةةة، لفةةةة لا  ةةةة ء لامةةةةةإلال  ي ةةةة،ل: ةةةةللالي   ةةةة،لالةةةة يل سةةةةيقةرلسيةةةةيا،ل

  ”keping warna“  سنلانلامةإلال  ي ،ل: للاس اي ،لال يلنل سيقةرلسييا،ل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan berencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.
1
 Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah diperlukan adanya 

perangkat pembelajaran.  Pembelajaran yang unggul memerlukan guru 

yang professional. Guru sebagai arsitek perubahan perilaku peserta didik 

dan sekaligus sebagai model panutan para peserta didik. Seorang guru 

dituntut memiliki 4 kompetensi yang harus ada pada diri guru tersebut, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesinal, 

dan kompetensi kepribadian.
2
  

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang terjadi di kelas 

dan adanya suatu interaksi antara siswa dan guru. Proses belajar mengajar 

pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian 

pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Pada awalnya guru 

adalah satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Seiring 

                                                           
1
 Nugroho,Dian Riski. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (Team 

Games Tournamen) Tgt Terhadap Motivasi Siswa Mengikuti Pembelajaran Bolavoli Di 

Kelas X Sman 1 Panggul Kabupaten Trenggalek. Jurnal Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT. hlm 2 
2
 Hanafiah, Nanang & Suhana Cucu. 2009. Konsep Strategi Pembelajaran. hlm 

103-105 
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berjalannya waktu mulai muncul dengan adanya buku. Maka, dari suatu 

proses pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan pada diri 

siswanya. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah 

dengan adanya suatu perubahan tingkah laku pada dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut beberapa aspek baik perubahan yang 

bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan 

menyangkut sikap (afektif).
3
 Suatu proses pembelajaran yang efektif, 

bukan hanya buku yang diperlukan tapi juga penting adanya media 

pembelajaran.  

Media pembelajaran memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi di kelas. Keberhasilan pembelajaran 

ditentukan oleh dua komponen utama yaitu metode pembelajaran dan 

media pembelajaran.
4
 Media pembelajaran pada mulanya dianggap 

sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Media pembelajaran 

juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, dan salah satu alat menyampaikan informasi yang bertujuan 

agar pembelajaran lebih efektif. Hamalik mengemukakan bahwa 

pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan ransangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

                                                           
3
 Sadiman, Arief S. 1996. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. hlm 1-2 
4
 Ali, Muhammad. 2009. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata 

Kuliah Medan Elektromagnetik. Jurnal Edukasi@Elektro. No. 1 th.5. hlm: 11-18 
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psikologis terhadap siswa.
5
 Selain itu media pembelajaran diigunakan 

pada mata pelajaran yang dianggap sulit. Hal ini sesuai dengan manfaat 

media pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil 

belajar.
6
 Sebagian siswa menganggap bahwa mata pelajaran matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu media 

pembelajaran adalah sebagai alat untuk memperjelas dan menyamakan 

persepsi antara satu murid dengan murid yang lainnya. Banyak sekali 

bentuk media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran dikelas, 

dan juga antara materi dengan media yang digunakan juga harus sesuai 

dengan karakteristik materi yang disampaikan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Kelas 1 Al-Faraby MIN Sukosewu Blitar. Kelas 1 

Al-Faraby adalah salah satu kelas yang jumlah siswanya berjumlah 24 

siswa. Guru kelas 1 Al-Faraby ini adalah Bu Mujiati, S.Pd.I yang sudah 

mengajar di MIN Sukosewu selama kurang lebih 14 tahun. Kelas 1 Al-

Faraby merupakan salah satu kelas yang siswanya aktif. Ketika kegiatan 

pembelajaran siswa siswi lebih suka belajar sambil bermain. Sebagian 

besar siswa kelas ini berasal dari daerah sekitar MIN Sukosewu Blitar 

sendiri.
7
  

Dalam pembelajaran Matematika materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan kelas 1 Al-Faraby sendiri masih belum ada media yang 

digunakan oleh guru. Seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

                                                           
5
 Arsyad Azhar. 1997. Media Pengajaran. Hlm 15-16 

6
 Arshad azhar Ibid hlm 26 

7
 Observasi di kelas 1 MIN Sukosewu Blitar 
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kelas 1 Al-Faraby MIN Sukosewu Blitar, adalah salah satu meteri yang 

sukar dipahami oleh siswanya sehingga diperlukan suatu media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk materi penjumlahan dan 

pengurangan.
8
 

Sehingga perlu disediakannya media pembelajaran yang dapat 

menunjang kegiatan belajar Matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan. Keping warna merupakan suatu media pembelajaran yang 

menarik, warna-warni dan sederhana. Media keping warna merupakan 

suatu Alat Permainan Edukatif (APE) yang sebelumnya pernah dibuat 

untuk pembuatan PKM mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang 

mengadopsi dari alat permainan anak yang menarik dan edukatif, 

permainan ini dikenal dengan nama  LOGICO. Bentuk keping warna yang 

menarik, warna-warni dan sederhana serta didampingi buku 

pendampingnya  membuat siswa dapat dengan mudah menggunakan 

media ini dan tentunya dapat digunakan langsung oleh siswa. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang diatas bahwasannya peneliti menginginkan 

penelitian dan pengembangkan media pembelajaran dengan judul 

”Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna pada Materi 

Penjumlahan dan Pengurangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas 1 Di MIN Sukosewu Blitar”. 

 

 

 

                                                           
8
 Observasi di kelas 1 MIN Sukosewu Blitar  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran keping warna 

pada materi penjumlahan dan pengurangan Matematika Siswa Kelas 

1 Di MIN Sukosewu Blitar? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan Media Pembelajaran Keping Warna 

pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan Kelas 1 Di MIN 

Sukosewu Blitar? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

media dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran 

keping warna  pada materi penjumlahan dan pengurangan Kelas 1 Di 

MIN Sukosewu Blitar? 

 

C. Tujuan Pengembangan 

1. Menghasilkan produk media pembelajaran keping warna pada materi 

penjumlahan dan pengurangan Matematika Siswa Kelas 1 Di MIN 

Sukosewu Blitar. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Media Pembelajaran Keping 

Warna pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan Kelas 1 Di MIN 

Sukosewu Blitar. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

media dengankelas yang tidak menggunakan media pembelajaran 

keping warna  pada materi penjumlahan dan pengurangan Kelas 1 Di 

MIN Sukosewu Blitar. 
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D. Manfaat Pengembangan 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini 

memberikan manfaat: 

1) Bagi Lembaga 

a) Bagi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Hasil penelitian pengambangan media pembelajaran ini 

diharapkan menjadi alat pengumpul data tentang media 

pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai bentuk turut serta 

mengembangkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih 

berkualitas. 

b) Bagi MIN Sukosewu Blitar 

Memberikan kontribusi yang berguna dalam mengembangkan 

pembelajaran ke arah yang lebih baik melalui penggunaan media 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki siswa secara maksimal 

dan membentuk siswa yang berintelektual tinggi serta berprestasi 

demi meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah. 

2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam 

pengembangan media pembelajaran Matematika. 

3) Bagi penulis  

Sebagai wadah untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan 

kompetensi dan kepekaan masalah pembelajaran, serta dapat 
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mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan 

melalui penggunaan media pembelajaran matematika di dalam kelas.  

 

E. Asumsi pengembangan 

Asumsi yang mendasari dilakukannya penelitian dan 

pengembangan yaitu dengan adanya media pembelajaran keping warna 

digunakan sebagai media pembelajaran tambahan yang membantu guru 

dalam proses pembelajaran, membantu siswa untuk belajar mandiri dan 

lebih menyenangkan, serta meningkatkan efektifitas pembelajaran yang 

berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

  

F. Ruang lingkup pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran keping warna pada mata 

pelajaran Matematika hanya terbatas pada: 

1) Materi yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada 

materi operasi penjumlahan dan pengurangan  

2) Kelas yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua kelas  yaitu 

kelompok kelas eksperimen yaitu kelas 1 Al-Faraby dan kelompok 

kelas kontrol yaitu kelas 1 Al-Ghazali.  

3) Media yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu media keping 

warna. 

Media keping warna ini di desain sesuai KI3 & KI4 pada kelas 1 

yaitu: 
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3.4 Menunjukkan pemahaman tentang besaran dengan menghitung 

maju sampai 100 dan mundur dari 20. 

4.3 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri dan memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

terkait dengan aktivitas sehari-hari serta memeriksa 

kebenarannya. 

 

G. Spesifikasi produk 

Produk yang diharapkan dalam pengembangan ini berupa media 

pembelajaran keping warna untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas 

1 mata pelajaran Matematika materi penjumlahan dan pengurangan. 

Keping warna merupakan media pembelajaran yang menyajikan cara 

berhitung penjumlahan dan pengurangan kepada siswa kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah. Penjumlahan dan pengurangan yang terdapat pada media 

keping warna ini terbatas pada penjumlahan dan pengurangan angka 1 

hingga 100. Media pembelajaran keping warna ini didesain sesuai 

Kompetensi Dasar pada kelas 1. Berikut desain awal media pembelajaran 

keping warna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Desain Media Keping Warna 
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H. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran ini telah 

banyak dilakukan. Telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

terkait dengan pengembangan media belajar maupun sumber belajar pada 

mata pelajaran matematika pada Sekolah Dasar maupun Madrasah 

Ibtidaiyah, antara lain:  

1. Pengembangan media pembelajaran papan stik pada materi 

operasi hitung perkalian siswa kelas II MI Al-Ikhsan Turen 

Kabupaten Malang.
9
 Dalam penelitian ini sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran, namun ditemukan 

perbedaan pada produk yang dihasilkan berupa papan stik dan 

materi yang disajikan berupa perkalian. 

2. Pengembangan media CD interaktif pada operasi bilangan bulat 

kelas IV semester II MIN Model Kamal.
10

 Dalam penelitian ini 

sama-sama mengembangkan media pembelajaran, namun 

ditemukan perbedaan pada produk yang dihasilkan berupa CD 

interaktif dan materi yang disajikan berupa operasi bilangan bulat.  

3. Pengembangan media visual berbasis auto play untuk 

peningkatan kemampuan berbicara siswa kelas V di Sekolah 

Dasar Insan Amanah Malang.
11

 Dalam penelitian ini sama-sama 

                                                           
9
 Rianggana Rizki Romadhoni, Pengembangan Media Pembelajaran Papan Stik 

Pada Materi Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II MI Al-Ikhsan Turen Kabupaten 

Malang, skripsi 2016 
10

 Eka Mustika Dewi, Pengembangan Media CD Interaktif Pada Operasi Bilangan 

Bulat Kelas IV Semester II MIN Model Kamal, skripsi 2013. 
11

 Hefilia anis permatasari, Pengembangan Media Visual Berbasis Auto Play 

Untuk Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Insan 

Amanah Malang, skripsi 2014. 
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mengembangkan media pembelajaran, namun ditemukan 

perbedaan pada produk yang dihasilkan berupa media visual  

berbasis auto play. 

Tabel 1.1 

Orisinalitas penelitian 

 

No 

Nama peneliti, 

judul, bentuk, 

tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

penelitian 

1 Rianggana rizki 

romadhoni, 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

papan stik pada 

materi operasi 

hitung perkalian 

siswa kelas II MI 

Al-Ikhsan Turen 

Kabupaten 

Malang, skripsi 

2016  

Sama-sama 

Penelitian 

Pengembangan 

media 

pembelajaran.  

 Produk yang 

dihasilkan 

adalah berupa 

media ajar 

papan stik. 

 Materi yang 

digunakan 

yaitu 

perkalian. 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengembangkan 

media 

pembelajaran dan 

perbedaannya 

terletak pada pada 

produk yang 

dihasilkan serta 

materi yang 

digunakan.  

2 Eka Mustika 

Dewi, 

pengembangan 

media CD 

interaktif pada 

operasi bilangan 

bulat kelas iv 

semester II MIN 

Model Kamal, 

skripsi 2013 

Sama-sama 

Penelitian 

Pengembangan 

media 

pembelajaran. 

 Produk yang 

dihasilkan 

adalah berupa 

media CD 

interaktif. 

 Materi yang 

digunakan 

yaitu operasi 

bilangan 

bulat. 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengembangkan 

media 

pembelajaran dan 

perbedaannya 

terletak pada 

pada produk yang 

dihasilkan serta 

materi yang 

digunakan. 

3 Hefilia anis 

permatasari, 

pengembangan 

media visual 

berbasis auto 

play untuk 

Sama-sama 

Penelitian 

Pengembangan 

media 

pembelajaran. 

 Produk yang 

dihasilkan 

berupa media 

komik. 

 Tujuannya 

untuk 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengembangkan 

media 

pembelajaran 

dan 



11 
 

 
 

peningkatan 

kemampuan 

berbicara siswa 

kelas V di 

Sekolah Dasar 

Insan Amanah 

Malang, skripsi 

2014. 

meningkatkan 

kemampuan 

berbicara. 

 

 

perbedaannya 

terletak pada 

pada produk 

yang dihasilkan 

dan tujuannya. 

 

Berdasarkan ketiga kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik pengembangan pada penelitian ini belum ada yang  

mengembangkan media pembelajaran yang mana menghasilkan produk 

berupa keping warna pada materi penjumlahan dan pengurangan  bagi 

kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah maupun Sekolah Dasar.  

 

I. Definisi operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman persepsi, beberapa istilah 

penting dalam pelaksanaan pengembangan ini didefinisikan sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
12

 

Dalam penelitian pengembangan yang ditujukan untuk 

menghasilkkan suatu produk yaitu media pembelajaran keping 

warna. 

2. Media pembelajaran 

Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

                                                           
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sehingga menjadikan proses belajar menjadi lebih 

efektif.
13

 

3. Keping warna 

Keping adalah sesuatu yang berbentuk pipih tipis.
14

 Keping yang 

dimaksud dalam pengembangan media pembelajaran ini yaitu 

kepingan warna yang berbentuk lingkaran dan penuh warna yang 

terdapat dalam papan yang berbentuk persegi panjang yang 

didalamnya dilengkapi dengan buku pendamping. 

4. Penjumlahan dan pengurangan 

Penjumlahan merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap 

pasangan bilangan dengan bilangan yang lain. Sedangkan 

pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan, tetapi 

pengurangan tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh 

penjumlahan.
15

 

 

J. Sistematika pembahasan 

Adapun sistematika pebahasam pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I, pada bab ini akan dibahas tentang uraian pendahuluan yaitu 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, 

manfaat pengembangan, asumsi pengembangan, ruang lingkup 
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15
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pengembangan, spesifikasi produk, orisinalitas penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika pembahasan.  

Bab II, pada bab ini akan dibahas tentang kajian teori penelitian yang 

terdiri dari hakikat media pembelajaran, keping warna, pembelajaran 

matematika di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, penjumlahan dan 

pengurangan, hasil belajar. 

Bab III, pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang 

terdiri dari jenis penelitian, model pengembangan, prosedur 

pengembangan, uji coba (desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, 

instrument pengumpulan data, teknik analisis data). 

Bab IV, pada bab ini akan dipaparkan hasil pengembangan yang 

berisi tentang penyajian data uji coba, analisis data, revisi produk.   

Bab V, pada bab ini akan dipaparkan tentang pembehasan media 

pembelajaran keping warna, validitas produk media keping warna, dan 

perbedaan hasil uji coba produk.  

Bab VI, pada bab ini akan dipaparkan tentang penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti 

“perantara” atau “pengantar”. Media pembelajaran merupakan salah satu 

pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Hal 

senada juga ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian telah banyak 

membuktikan efektifitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses 

pembelajaran di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. 

Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan 

salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Pada proses 

pembelajaran, media pembelajaran merupakan wadah dan penyalur pesan 

dari sumber pesan (guru), kepada penerima pesan (siswa). Dalam batasan 

yang lebih luas, Miarso memberikan batasan media pengajaran sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya 

proses belajar pada diri siswa.
16

 

Umar mengatakan media pembelajaran adalah alat, metodik dan 

teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru 
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dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah.
17

 

Zainal aqib mengatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang 

terjadinya proses belajar pada si pembelajar (siswa).
18

 

Pemanfaatan media pengajaran pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan 

media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya 

untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati dan 

pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sebagai hasil belajar. Banyak penelitian diadakan mengenai pemilihan 

media pembelajaran mana yang paling sesuai untuk tujuan tertentu dalam 

suatu proses pembelajaran, dan hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) 

Tidak setiap media pengajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai 

sembarang tujuan pengajaran, (2) Semua media pengajaran dapat 

membantu guru dalam melaksanakan satu atau beberapa fungsi dalam 

pengajaran, seperti mengisahkan, mengontrol/mengecek, memberikan 

penguatan dan mengadakan evaluasi.
19
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2. Jenis-jenis media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki berbagai macam bentuk atau jenis. 

Jenisnya yang bergam membuat pembelajaran menjadi semakin hidup 

jika digunakan dengan baik. Adapun beberapa jenis media pembelajaran, 

sebagai berikut:
20

 

1) Media grafis 

Media grafis termasuk media visual. Media ini berfungsi 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Jenis media 

yang termasuk ke dalam grafis adalah gambar (foto), sketsa, tabel, 

diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, globe, denah, papan 

flanel, dan papan buletin. 

2) Media audio 

Media audio berkaitan dengan indra pendengaran. Pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik 

verbal maupun nonverbal. Jenis media yang tergolong ke dalam 

media audio antara lain kamera, radio/televisi, VCD, dan 

laboratorium bahasa. 

3) Media proyeksi 

Media proyeksi mempunyai persamaan dengan media visual yang 

diperbesar. Media ini lebih mudah dipakai dan semakin banyak 

dipergunakan di sekolah-sekolah karena lebih kompleks 

kebermanfaatannya disamping mudah dan menarik. Jenis media 

yang termasuk media proyeksi adalah OHP dan LCD. 

                                                           
20
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4) Multimedia (internet) 

Kehadiran internet pada dasarnya sangat membantu dunia 

pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang 

lebih kondusif dan interaktif.  

Beberapa peranan media dalam pembelajaran, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 

siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
21

 

Adapun  Manfaat dari media pembelajaran itu sendiri yaiitu:  

1) Menyeragamkan penyampaian materi 

2) Pembelajaran lebih jelas dan menarik 

3) Proses pembelajaran lebih jelas dan menarik 

4) Efisiensi waktu dan tenaga  

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar 

6) Belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 

7) Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar 

8) Meningkatkan peran guru kea rah yang lebih positif dan produktif  
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3. Media Keping warna  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keping adalah sesuatu yang 

pipih tipis dan Warna merupakan lambang atau sebagai perlambang 

sebuah tradisi atau pola tertentu.
22

 Jadi keping warna adalah sebuah 

media pembelajaran edukatif  yang berbentuk persegi panjang yang  di 

dalam keping warna tersebut terdapat satu kotak kecil yang digunakan 

sebagai tempat buku pendampingnya, buku tersebut bisa di lepas dan di 

pasang (bongkar pasang). Media ini juga dilengkapi dengan kepingan 

warna yang berbentuk lingkaran dengan berbagai warna yang digunakan 

untuk memasangkan jawaban yang cocok, sehingga menjadikan suatu 

pola yang menarik ketika dalam proses belajar, media tersebut sangat 

mudah untuk digunakan. Dilihat dari bentuknya yang menarik penuh 

warna membuat anak akan menjadi semangat ketika menerima materi 

serta siswa dapat menggunakannya secara langsung maupun 

berkelompok karena dilengkapi dengan tata cara penggunaan buku yang 

terdapat dalam buku pendampingnya. 

 

4. Karakteristik media keping warna 

Dalam pemilihan media pembelajaran juga diperlukan beberapa hal 

yang harus diperhatikan. Karakteristik media pembelajaran tergantung 

karakteristik mata pelajaran yang nantinya akan berimplikasi pada jenis 

media yang digunakan. Beberapa karakteristik dari media keping warna 

ini sendiri yaitu: 
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1) Menggerakkan daya intelektual dan emosi siswa 

2) Membantu siswa untuk mengkonkretkan konsep materi yang 

sebelumnya abstrak. 

3) Membantu siswa agar dalam proses pembelajaran mendjadi 

menyenangkan dan tidak kaku. 

 

5. Kelebihan dan kekurangan media keping warna 

Keping warna adalah sebuah media pembelajaran yang pasti 

memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya yaitu: 

1) Kelebihan media keping warna 

a) Media yang mudah dibawa kemana-mana. 

b) Media keping warna ini dilengkapi dengan buku pendamping 

yang dilengkapi tata cara penggunaannya. 

c) Buku pendamping dapat dipasang dan dilepas (bongkar 

pasang) dengan media keping warna. 

d) Menarik, karena warna-warni, pilihan topik, dan tingkat 

kesulitan yang bervariasi. 

e) Aman dan tidak mudah rusak. 

2) Kekurangan media keping warna 

a) Dalam media keping warna ini hanya terbatas pada materi 

penjumlahan dan pengurangan. 

b) Media ini hanya cocok digunakan untuk kelas dasar saja. 
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B. Pembelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah  

1. Pembelajaran Matematika 

Matematika berasal dari akar kata mathema artinya pengetahuan, 

mathanein artinya berpikir atau belajar. Dalam kamus Bahasa Indonesia 

diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan hubungan antara 

bilangan dan posedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan.
23

 Matematika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang memiliki kajian yang luas. Menurut Sumardyono secara umum 

definisi matematika dapat dideskripsikan sebagai berikut:
24

  

a. Matematika sebagai struktur yang terorganisasi. 

b. Matematika sebagai alat (tool). 

c. Matematika sebagai pola pikir deduktif. 

d. Matematika sebagai cara bernalar (the way of thinking). 

e. Matematika sebagai bahasa artificial. 

f. Matematika sebagai seni yang kreatif. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Matematika 

siswa sekolah dasar yang masih berada pada usia 6-12 tahun, 

dimana dalam tahap ini anak berada pada fase operasional konkret. 

Menurut Jean piaget pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk 

menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk obyek 

fisik yang ada saat ini. Anak pada tahap ini mereka masih mengalami 
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kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika, sehingga 

diperlukan obyek fisik di hadapan mereka.
25

  

Pada umumnya mata pelajaran matematika merupakan mata 

pelajaran yang tidak disenangi. Karena dari awal siswa sudah 

beranggapan bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 

sulit. Tujuan mata pelajaran matematika pada tingkat Sekolah Dasar 

maupun Madrasah Ibtidaiyah bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut:
26

  

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat 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 memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
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mempelajarai matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

3. Prinsi-prinsip pembelajaran matematika 

Selain itu prinsip-prinsip pengajaran matematika juga 

diperlukan. Menurut Mulyono Abdurrahman prinsip-prinsip 

pengajaran matematika mencakup:
27

 

a. Menyiapkan anak untuk belajar matematika. 

b. Maju dari konkret ke abstrak.  

c. Menyediakan kesempatan untuk berlatih dan mengulang. 

d. Generalisasi ke situasi baru.  

e. Menyadari kekuatan dan kelemahan siswa.  

f. Membangun fondasi yang kokoh tentang konsep dan 

keterampilan matematika. 

g. Menyajikan program matematika seimbang.  

h. Penggunaan kalkulator. 

 

4. Penjumlahan dan pengurangan  

Dalam pembelajaran matematika kegiatan berhitung merupakan 

bagian pokok dari matematika, karena itu perkembangan kognitif siswa 

juga akan terpengaruhi, kegiatan berhitung ini sering kita jumpai di 

kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya operasi hitung ada 4 pengajaran 

dasar yaitu: penjumlahan, pengurangan, pengurangan, dan pembagian. 
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Namun dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang penjumlahan 

dan pengurangan. Dalam pengoperasian penjumlahan dan penguranagn 

kita sering menggunakan tanda tambah (+) dan tanda kurang (-), yaitu: 

a. Penjumlahan  

Penjumlahan merupakan operasi hitung yang pertama kali 

diajarkan kepada anak-anak. Operasi penjumlahan digunakan untuk 

memperoleh hasil atau jumlah dari dua buah bilangan. Atau 

merupakan hasil penggabungan dari 2 kumpulan benda menjadi satu 

kumpulan benda yang hasilnya selalu lebih banyak dari dua 

kumpulan benda sebelumnya. Operasi penjumlahan yaitu apabila a 

& b dijumlahkan, maka hasilnya ditunjukkan dengan a + b. jadi 3 + 

2=5.
28

 

 

b. Pengurangan  

Operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi 

penjumlahan. Apabila bilangan a dikurangi bilangan b, maka 

pengurangannya ditunjukkan dengan a – b. jadi 6 - 2=4. 

Pengurangan dapat didedfinisikan dalam bentuk penjumlahan. Yaitu, 

kita difinisikan a – b merupakan bilangan x sedemikian rupa 

sehingga x ditambah b sama dengan a, atau x + b = a. Contoh, 8 – 3 

adalah bilangan x yang apabila ditambah 3 sama dengan 8, atau x + 

3 = 8, jadi 8 - 3 = 5.
29
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C. Hasil belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Sudijono dalam jurnal pendidikan mengungkapkan hasil belajar 

merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkap aspek 

proses berpikir (cognitive domain) juga dapat meng-ungkap aspek 

kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective domain) dan 

aspek keterampilan (psychomotor domain) yang me-lekat pada diri setiap 

individu peserta didik. Ini artinya melalui hasil belajar dapat terungkap 

secara holistik penggambaran pencapaian siswa setelah melalui 

pembelajaran.
30

 

Menurut Vernon A. Magnesen manusia pada hakikatnya belajar 

melalui enam tingkatan (Quantum Teaching), yaitu: 
31

 

a. 10% dari yang siswa baca 

b. 20% dari yang siswa dengar 

c. 30% dari yang siswa lihat 

d. 50% dari yang siswa lihat dan dengar  

e. 70% dari yang siswa katakana  

f. 90% dari apa yang siswa katakana dan lakukan. 
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Kemudian dari proses belajar inilah diperoleh hasil belajar. 

Selanjutnya yang di dikemukakan oleh Suprijono (2009: 5-6), hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.  

Menurut Bloom hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.
32

  

a. Kemampuan kognitif mencakup:  

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh) 

3) Application (menerapkan) 

4) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 
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5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru) 

6) Evaluating (menilai) 

b. Kemampuan Afektif mencakup: 

1) Receiving (sikap menerima) 

2) Responding (memberikan respons) 

3) Valuing (nilai) 

4) Organization (organisasi) 

5) Characterization (karakterisasi)  

c. Kemampuan psikomotor mencakup: 

1) Initiatory  

2) Pre-routine  

3) Rountinized  

4) Keterampilan produktif, teknik, fisik, manajerial, dan 

intelektual.  

 

2. Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

Salah satu indikator tercapainya atau tidaknya suatu pembelajaran 

adalah dengan melihat dari hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian tujuan proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan  untuk memperoleh hasil belajar dapat dilakukan 

dengan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara 

untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Secara umum kriteria untuk 
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mencapai keberhasilan suatu pembelajaran dapat dikategorikan dalam 

dua kriteria, yaitu:
33

 

a. Kriteria ditinjau dari prosesnya 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pembelajaran 

sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga 

siswa sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya senidri 

melalui belajar sendiri. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran 

dari sudut prosesnya dapat dilihat melalui beberapa persoalan 

dibawah ini:  

1) Pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistemik 

2) Selama kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia 

melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, 

kesungguhan dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat 

penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap yang 

dikendaki dari pembelajaran. 

3) Guru memakai media pembelajaran 

4) Siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya. 

5) Selama proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa 

dalam kelas. 

6) Suasana pembelajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar. 
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7) Kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar. 

b. Kriteria ditinjau dari hasilnya 

Disamping ditinjau dari segi proses, keberhasilan pembelajaran 

dapat dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan 

yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan 

pengajaran ditinjau dari segi hasil atau produk yang dicapai siswa:  

1) Hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran 

Nampak dalam bentuk peribahan tingkah laku secara 

menyeluruh. 

2) Hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pembelajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa. 

3) Hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi 

perilaku dirinya. 

4) Keyakinan bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pembelajaran. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam suatu proses belajar 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapa hasil 

belajar, yaitu berasal dari diriinya dan ada pula dari luar dirinya. Adapun 
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faktor-faktor tersebut, menurut M. Dalyono, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal:
34

 

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 

1) Kesehatan 

Faktor kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan  belajar. Bila seorang siswa selalu tidak 

sehat, sakit kepala, demam, pilek, batuk dan sebagainya, maka 

dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Demikian pula halnya kesehatan rohani (jiwa) 

kurang baik, misalnya mengalami gangguan fikiran, perasaan 

kecewa karena konflik dengan seseorang, orang tua atau karena 

sebab lainnya, hal ini dapat mengganggu atau mengurangi 

semangat untuk belajar. Dengan demikian, maka hasil belajar 

dapat tercapai apabila kondisi fisik maupun mental sehat, sehat 

secara lahir maupun batin. 

2) Faktor Intelensi dan Bakat 

Intelegensi adalah kemampuan atau daya serap otak dalam 

memahami materi pengajaran yang di berikan. Intelegensi juga 

merupakan kecepatan dalam proses menerima apa yang di 

informasikan, khususnya dalam sebuah dasar atau cikal bakal 

potensi yang di bawa sejak lahir, bakat yang mengarahkan dan 

membawa seseorang kepada yan ia sukai, sehingga dengan 
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adanya bakat tersebut, maka seseorang  akan lebih mudah untuk 

di arahkan dan di bina untuk lebih maju. 

3) Faktor minat dan movasi 

Minat dan motivasi merupakan dua aspek psikis yang juga besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar. Minat dapat 

timbul karena daya tarik dari luar dan juga dari dalam (hal 

sanubari). Minat timbul juga karena adanya berbagai hal, antara 

lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan 

bahagia. Motivasi yang berasal dari dalam diri (intrinsic), yaitu 

dorongan yang datang dari hati sanubari, umumnya karena 

kesadaran akan pentingnya sesuatu. Sedangkan motivasi yang 

berasal dari luar (ekstrinsik), yaitu dorongan yang datang dari 

luar diri (lingkungan), misalnya orang tua, guru, teman-teman 

dan masyarakat.  

4) Faktor Cara Belajar 

Cara belajar juga mempengaruhi hasil belajara seseorang. Cara 

belajar juga dipengaruhi oleh kesehatan, apabila kesehatan 

terganggu maka akan memperoleh hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Adapun teknik-teknik belajar yang harus 

diperhatikan, menurut M. Dalyono, antara lain: cara membaca, 

cara menulis, cara menggaris bawahi, cara meringkas, cara 
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membuat kesimpulan, waktu belajar, tempat belajar, fasilitas 

belajar dan penggunaan media beajar.
35

 

 

a. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 

1) Keluarga 

Keluarga adalah komunitas social terkecil yang terdiri atas ayah, 

ibu dan anak-anak serta family yang menjadi penghuni. Faktor 

keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil 

belajar karena dengan adanya pengaruh orang tua dalam sebuah 

keluarga, maka anak-anak akan lebih disiplin dan termotivasi 

dalam belajar. Adapun faktor dari orang tua tersebut, antara lain: 

tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan orang tua, cukup atau kurang perhatian dan 

bimbingan orang tua pada anak, rukun atau tidaknya kedua 

orang tua (harmonis), tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, 

semua itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. 

2) Sekolah 

Sekolah juga turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak, 

seperti : kompetensi atau kualitas guru, metode mengajarnya, 

kurikulum yang digunakan, fasilitas atau media pembelajaran, 

kondisi ruangan atau kelas, jumlah murid per kelas, tata tertib, 

perpustakaan dan seluruh sarana maupun prasarana sekolah. 

Semua itu turut mempengaruhi berhasil atau tercapainya prestasi 
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belajar anak di sekolah. Faktor sekolah merupakan faktor 

eksternal yang paling dominan yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. 

3) Masyarakat 

Situasi dan kondisi masyarakat juga menentukan pencapaian 

hasil belajar anak. Seperti lingkungan tempat tinggal anak 

adalah orang- orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya 

rata-rata bersekolah tinggi dan moralnyo baik. Hal ini tentunya 

akan mendorong anak untuk lebih giat belajar. 

D. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena di 

lapangan: 

kurangnya media 

dan proses 

pembelajaran yang 

monoton sehingga 

siswa kurang begitu 

memahami tentang 

penjumlahan dan 

pengurangan.  

 

Jika tidak diatasi: 

jika tidak diatasi 

pembelajaran 

menjadi kurang 

efektif dan tujuan 

pembelajaran tidak 

akan tercapai secara 

maksimal.  

 

Efeknya: hasil 

belajar siswa 

menjadi kurang 

baik.  

 

Ditangani dengan: 

mengembangkan 

media pembelajaran 

keping warna yang 

di lengkapi dengan 

buku 

pendampingnya 

yang didalamnya  di 

desain dengan 

menambahkan 

gambar dan cerita 

yang sistematis. 

 

Cara: dengan 

menggunakan 

penerapan media 

keping warna yang 

dilengkapi dengan 

buku 

pendampingnya.  

 

Agar: siswa lebih 

tertarik dan mudah 

untuk menyerap 

materi yang 

disampaikan dan 

tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(Reseach and Development).  Reseach and Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut.
36

 Tujuan utama dari penelitian dan 

pengembangan (Reseach and Development) adalah bukan untuk merumuskan 

atau menguji teori tetapi mengembangkan hasil-hasil yang efektif untuk 

dimanfaatkan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lainnya.
37

 Kualitas 

pembelajaran yang efektif dapat ditempuh dengan cara pemilihan metode, 

model rancangan pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Oleh 

karena itu dalam menentukan pilihan metode yang tepat bergantung dari 

pemilihan  seorang guru dalam pengembangan metode yang digunakan. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan (Reseach 

and Development) adalah berupa benda (hardware) atau berupa software. 

Pada penelitian ini produk yang dihasilkan yaitu dalam bentuk benda 

(hardware), adapun produk yang dimaksud adalah berbentuk Keping Warna 

yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 MIN Sukosewu Blitar pada mata 

pelajaran Matematika operasi penjumlahan dan pengurangan hal ini 

dilakukan untuk membantu guru untuk lebih mudah menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa dan peneliti berharap dengan media keping warna ini 
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37
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dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

Dengan demikian penelitian pengembangan merupakan salah satu 

bentuk penelitian yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, baik 

dari segi proses maupun hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk yang dilakukan 

peneliti tentang. ”Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna pada 

Materi Penjumlahan dan Pengurangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas 1 Di MIN Sukosewu Blitar”. 

 

B. Model Pengembangan  

Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 

dari Borg and Gall yaitu suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan menvalidasi produk pendidikan. Adapun langkah-langkah dalam model 

pengembangan, sebagai berikut:
38

 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi awal 

2. Perencanaan 

3. Pengembangan format produk awal 

4. Uji coba awal 

5. Validasi  

6. Revisi produk 

7. Uji coba lapangan 

8. Revisi produk akhir 
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9. Uji pelaksanaan lapangan 

10. Desiminasi dan implementasi 

Dari model penelitian yang dilakukan Borg and Gall tersebut dapat 

disimpulkan yakni sebagai berikut: (1) tahap pengembangan, (2) tahap 

pengembangan produk, (3) tahap uji coba produk, (4) tahap pasca 

pengembangan. Bagan-bagan pengembangan yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Rancangan Model Pengembangan Penelitian 

 

Tahap pra pengembangan: 

1. Mengkaji kurikulum 

2. Melakukan studi lapangan 

3. Pengumpulan dan pemilihan bahan 

Analisis data 

Tahap pengembangan: 

1. Melakukan penataan struktur media ajar. 

2. Penyusunan media ajar dengan buku pendamping. 

3. Penyusunan kegiatan pembelajaran. 

4. Penyusunan perangkat evaluasi 

Uji coba lapangan pada siswa 

kelas 1 MI. 

Tahap validasi 

1. Validasi ahli materi  

2. Validasi ahli desain 

3. Validasi praktis/guru 

Observasi dan wawancara guru 

kelas 1 dan siswa MI 

Produk akhir Keping 

warna 

Revisi produk 
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C. Prosedur Pengembangan Media Ajar 

Berdasarkan model penelitian Borg and Gall, prosedur atau langkah 

yang dilakukan oleh peneliti melalui empat tahap, a. tahap pra 

pengembangan, b. tahap pengembangan produk, c. tahap uji coba produk, d. 

tahap pasca pengembangan: 

1. Tahap Pra Pengembangan Produk 

Pada tahap pra pengembangan produk yaitu mempelajari dan 

meneladani karakteristik materi yang dikembangkan ke dalam bahan 

ajar yang direncanakan.Selain itu, untuk mengumpulkan bahan-bahan 

materi yang dibutukan untuk merancang bahan ajar. Kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji Kurikulum 

Analisis kurikulum yang dilaksanakan bertujuan untuk 

menentukan kompetensi dasar. Pada tahap ini ditentukan jumlah 

KD yang akan dikembangkan ke dalam bahan ajar. Adapun KD 

yang dipilih adalah memahami materi penjumlahan dan 

pengurangan. 

b. Melakukan Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

perilaku dan karakteristik siswa kelas 1 MIN Sukosewu Blitar, 

menganalisis kesulitan belajar siswa dan menganalisis kesulitan 

siswa dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan. 

Dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara kepada guru 

kelas, mengamati siswa dalam menggunakan bahan ajar yang 
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digunakan, serta mengamati bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran Matematika. 

c. Pengumpulan dan Pemilihan Bahan 

Pada tahap ini, pengumpulan dan pemilihan bahan yang 

digunakan dalam pengembangan bahan ajar, materi yang dipilih 

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa pada tingkat 

MI. Hasil dari proses tersebut berupa materi yang berkenaan 

dengan materi penjumlahan dan pengurangan. 

d. Menyusun Kerangka Bahan Ajar 

Penyusunan kerangka bahan ajar untuk mengelompokkan 

indikator, materi, evaluasi, langkah pembelajaran dari kompetensi 

tentang meteri penjumlahan dan pengurangan. 

 

2. Tahap Pengembangan Produk 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan media pembelajaran 

keping warna materi penjumlahan dan pengurangan. Dalam 

mengembangkan materi ini, peneliti melakukan konsultasi dengan guru 

kelas 1 MIN Sukosewu Blitar dan beberapa pihak yang berkompeten 

dalam pembelajaran tematik. 

 

3. Tahap Uji Coba Produk 

Kegiatan pada tahap ini mengetahui tingkat kelayakan media awal 

yang diberikan dari tahap pengembangan sehingga bisa dilakukan 

perbaikan untuk penyempurnaan produk yang berupa media 



38 
 

 
 

pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan tiga kelompok yang meliputi 

kelompok ahli, guru dan siswa.Validasi produk yang pertama dilakukan 

dengan konsultasi kelompok ahli, yakni ahli materi, ahli desain media 

pembelajaran, dan praktisi/guru. Dari hasil penelitian dan validasi ahli 

dan praktisi kemudian produk direvisi. Kemudian dilakukan uji 

lapangan sehingga dapat diketahui kelayakan media pembelajaran 

dalam bentuk keping warna. 

 

4. Tahap Pasca Pengembangan 

Tahap pasca pengembangan bertujuan untuk mengevaluasi 

produk yang telah dikembangkan berdasarkan data yang telah diperoleh 

dari uji coba ahli. Pada tahap ini diketahui bahwa produk akan direvisi 

atau diimplementasikan. Sedangkan produk yang belum sempurna akan 

direvisi. 

 

D. Uji Coba Produk Pengembangan 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kevalidan, keefektifan, dan 

kemenarikan dari produk yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan 

akan dikemukakan desain uji coba, jenis data, instrument pengumpulan data 

dan teknis analisis data. 

1. Desain Uji coba Produk 

Desain uji coba yang dilaksanakan dalam pengembangan media 

pembelajaran ini adalah tahap konsultasi, tahap validasi ahli, serta tahap 
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uji coba lapangan. Penjelasan dari tahap-tahap di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Konsultasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan, yakni 

sebagai berikut: 

1) Dosen pembimbing melakukan pengecekan terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan. Dosen pembimbing 

memberikan arahan dan saran perbaikan media 

pembelajaran yang kurang. 

2) Pengembang melakukan perbaikan media pembelajaran 

berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan. 

b. Tahap Validasi Ahli 

Pada tahap validasi ahli terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: 

1) Ahli materi, ahli desain, dan guru kelas 1 memberikan 

komentar dan saran terhadap bahan yang yang dihasilkan. 

2) Validator melakukan analisis data penilaian yang berbentuk 

komentar dan saran perbaikan. 

3) Pengembang melakukan perbaikan media pembelajaran 

berdasarkan angket penilaian yang diberikan. 

Dari hasil validasi yang diperoleh melalui penilaian dari para ahli 

dan guru kelas 1 melalui pengisian angket penilaian dan 

memberikan masukan atau saran terhadap media pembelajaran 
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tersebut, dan digunakan untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Tahap Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini, uji coba lapangan dilakukan terhadap siswa kelas 

1 MIN Sukosewu Blitar yang terdiri dari: 

1) Peneliti mengamati siswa saat proses pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran keping warna hasil 

pengembangan yang dilakukan peneliti. 

2) Siswa memberikan penilaian terhadap media pembelajaran 

keping warna dari hasil pengembangan. 

3) Peneliti melakukan analisis data hasil penelitian 

4) Peneliti melakukan perbaikan media ajar berdasarkan hasil 

analisis penilaian. 

Tahap uji coba lapangan yang dilakukan pada siswa MIN 

Sukosewu Blitar yaitu pemanfaatan media pembelajaran untuk 

siswa kelas 1 MIN Sukosewu Blitar materi penjumlahan dan 

pengurangan.  

 

2. Subyek Uji Coba 

Sebelum dilakukan uji coba lapangan dalam penelitian dan 

pengembangan ini perlu dilakukan uji coba awal untuk mengetahui 

kevalidan produk yang telah dikembangkan. Untuk mengetahui 

kevalidan media pembelajaran keping warna ini perlu diuji coba kepada 

para ahli yang meliputi:  
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a. Dosen validasi isi media pembelajaran 

b. Dosen validasi desain media pembalajaran 

c. Guru  

Sedangkan sasaran dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

siswa kelas 1 MIN sukosewu Blitar. 

 

E. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian dan 

pengembangan ini ada dua macam, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari 

angket dan hasil tes. Data yang kedua adalah data kualitatif yang diperoleh 

dari tanggapan-tanggapan atau saran dari validator. Validator disini adalah: 

1. Validator ahli materi  

a. Menguasai karakteriktik materi matematika khususnya pada materi 

penjumlahan dan pengurangan. 

b. Memiliki wawasan keilmuan terkait dengan produk yang 

dikembangkan. 

c. Bersedia menjadi penguji produk media keping warna.  

2. Ahli Desain 

Ahli desain dibutuhkan untuk memvalidasi atau menilai tentang layout 

atau tampilan dari prosedur praktikum yang dikembangkan oleh peneliti. 

Kualifikasi adalah sama dengan kualifikasi ahli materi, tetapi ahli desain 

harus orang yang menguasai bisang desain pembelajaran. 
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3. Ahli Pembelajaran 

Ahli pembelajaran adalah salah satu validator dengan kualifikasi 

sebagai berikut: 

a. Guru yang sedang mengajar ditingkat lembaga SD/MI. 

b. Memiliki pengalaman dalam mengajar materi Matematika. 

c. Bersedia menjadi penguji serta pengguna produk media keping 

warna. 

Selain itu peneliti juga menggunakan data kuantitatif yang berupa 

angket dan nilai pre-test dan post test untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan penggunaan media pembelajaran tersebut. 

 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

pengembangan ini berupa angket. Angket ini ditunjukkan untuk subyek uji 

coba. Tujuan penggunaan angket ini adalah untuk memperoleh data kualitatif 

dan kuantitatif untuk kesempurnaan dan kelayakan produk hasil 

pengembangan. 

Untuk menghasilkan data kuantitatif peneliti menggunakan angket. 

Berikut ini akan dipaparkan skala penilaian berdasarkan beberapa aspek 

validasi yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini:  

1. Skor 1, jika sangat tidak sesui, sangat tidak menarik, sangat tidak 

mudah. 

2. Skor 2, kurang sesuai, kurang menarik, kurang mudah. 

3. Skor 3, jika sesuai, menarik, dan mudah. 
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4. Skor 4, jika sangat sesuai, sangat menarik, dan sangat mudah. 

Sedangkan bagian kedua merupakan instrumen pengumpulan data 

kualitatif berupa lembaran pengisian saran dan komentar dari validator. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan beberapa teknik yaitu:  

1. Analisis data tingkat kevalidan produk 

untuk menentukan tingkat kevalidan media pembelajaran hasil 

pengembangan, digunakan teknik analisis dengan menggunakan 

rumusan sebagai berikut: 

P = 
∑ 

∑  
      

Keterangan: 

P  : persentase kelayakan 

∑  : jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata) 

∑ x1 : jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan) 

100  : bilangan konstanta 

Sedangkan dasar dan pedoman untuk menentukan tingkat kevaliditasan 

serta dasar pengambilan keputusan untuk merevisi media pembelajaran 

menggunakan kriteria kualifikasi penilaian sebagai berikut:
39
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TABEL 3.1 

Tabel Penskoran Kevalidan Produk 

NO Tingkat Pencapaian(%) Kualifikasi Keterangan 

1 84% < skor ≤ 100% Sangat Valid Tidak revisi 

2 68% < skor ≤ 83% Valid Tidak revisi 

3 52% < skor ≤ 67% Cukup Valid Perlu revisi 

4 36% < skor ≤ 51% Kurang Valid Revisi 

5 20% < skor ≤ 36% Sangat kurang valid Revisi 

 

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian dikatakan valid jika 

memenuhi syarat pencapaian mulai dari skor 76-100 dari seluruh unsure 

yang terdapat dalam angket penilaian ahli materi, ahli media, ahli 

pembelajaran, dan siswa. Penilaian harus memenuhi criteria valid. Jika 

dalam kriteria tidak valid maka dilakukan revisi, sampai mencapai 

kriteria valid.  

 

2. Analisis data uji coba 

Analisis data hasil tes digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan 

hasil belajar siswa. Data uji coba lapangan kemudian dikumpulkan 

menggunakan tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dengan 

memakai model pre-test post test. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengukuran sebanyak dua kali yakni sebelum dan sesudah perlakukan. 

Berikut rumus yang digunakan, yaitu:
40
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Keterangan: 

O1 : Nilai sebelum siswa diberi perlakuan dengan menggunakan 

produk berupa media pembelajaran (kelas eksperimen). 

O2 : Nilai sesudah siswa diberi perlakuan menggunakan media 

pembelajaran (kelas eksperimen).  

O3 : Nilai sebelum siswa diberi perlakuan tanpa menggunakan 

produk berupa media pembelajaran (kelas kontrol). 

O4 : Nilai sesudah siswa diberi perlakuan tanpa menggunakan 

media pembelajaran (kelas kontrol). 

X  : Perlakuan 

Data yang terkumpul berupa nilai tes pertama dan nilai tes kedua. 

Kemudian dari kedua data tersebut peneliti membandingkan antara 

kedua nilai tersebut. Dalam rangka untuk perbandingan hasil belajar 

kelompok uji coba lapangan yakni siswa kelas 1. Pengajuan perbedaan 

nilai hanya dilakukan terhadap rerata kedua nilai saja, dan untuk 

menentukan itu digunakan teknik yang disebut uji-t (t-tes). Dengan 

demikian langkah-langkah analisis data eksperimen dengan model pre-

test post-test design adalah:
 41

  

                                                           
41

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. hlm. 508-509 

O1 x O2 R 

O3  O4 R 
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a. Mencari rerata nilai tes awal (01) 

b. Mencari rerata nilai tes akhir (02) 

c. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t yang rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

  
 

√
  

       

 

Keterangan:  

t  = harga t untuk sampel berkorelasi 

D = difference (X2 – X1) 

d
2 
 = variansi 

N  = jumlah sampel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Media Pembelajaran Keping Warna 

Media pembelajaran keping warna ini digunakan untuk kelas 1 Al-

Faraby yang dalam penelitian ini adalah sebagai kelas eksperimen. Media 

pembelajaran ini digunakan selama satu kali, yaitu dua jam pelajaran. 

Paparan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Deskripsi media keping warna 

Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti adalah 

media pada materi penjumlahan dan pengurangan pada kelas 1 SD,MI 

atau sederajat. Media keping warna ini terdiri dari penjelasan tentang 

konsep penjumlahan dan perkalian serta soal-soal yang digunakan untuk 

latihan. Media yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini 

berbentuk alat peraga yang berbentuk papan yang dilengkapi dengan 

buku pendampingnya yang dapat dilepas atau bongkar pasang. 

Media keping warna ini didesain untuk dijadikan media baik bagi 

guru maupun siswa dalam mempelajari konsep penjumlahan dan 

pengurangan. Media keping warna ini dikembangkan berdasarkan cara 

penjumlahan dan pengurangan yang ada, dalam media ini siswa diajak 

untuk mencocokkan antara soal dan jawaban dengan keping-keping yang 

warna-warni yaitu warna merah, orange, kuning, hijau, dan biru. 
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Media keping warna ini didesain dapat digunakan oleh siswa 

secara mandiri  ataupun guru dalam menjelaskan materi pelajaran. 

Dengan adanya media keping warna ini dapat digunakan guru untuk 

menjelaskan materi selama proses pembelajaran dan juga untuk memberi 

semangat belajar kepada siswa dan dapat digunakan siswa untuk belajar 

secara mandiri, maka media keping warna ini didesain dengan 

sedemikian rupa, baik dari segi tampilan, warna, gambar, dan isi materi 

yang terkandung di dalamnya. 

2. Tampilan Media Keping Warna 

a. Tampilan Papan  

 

Gamar 4.1 

Tampilan Papan 
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b. Tampilan buku pendamping 

1) Cover  

 

Gambar 4.2  

Buku pendamping keping warna 

 

 

2) Cara Penggunaan Buku 

 

Gambar 4.3  

Cara penggunaan buku pendamping 
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3) Kompetensi inti, KD, dan Indikator  

 

Gambar 4.4  

Kompetensi inti, KD, dan indikator 

 

 

4) Do‟a sebelum belajar 

 

Gambar 4.5 

Do’a sebelum belajar 
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5) Perkenalan tokoh dalam buku 

 

Gambar 4.6  

Perkenalan tokoh 

 

 

6) Sub bab penjumlahan 

 

Gambar 4.7  

Sub bab penjumlahan 
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7) Materi penjumlahan 

 

Gambar 4.8  

Materi penjumlahan 

 

 

8) Latihan soal penjumlahan 1 

 

Gambar 4.9 

Latihan soal penjumlahan 1 
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9) Jawaban latihan soal penjumlahan 1 

 

Gambar 4.10  

Jawaban latihan soal penjumlahan 1 

 

 

10) Latihan soal penjumlahan 2 

 

Gambar 4.11 

Latihan soal penjumlahan 2 
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11) Jawaban latihan soal penjumlahan 2 

 

Gambar 4.12 

Jawaban latihan soal penjumlahan 2 

 

 

12) Sub bab pengurangan 

 

Gambar 4.13 

Sub bab pengurangan 
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13) Materi pengurangan 

 

Gambar 4.14 

Materi pengurangan 

 

 

14) Latiahan soal pengurangan 1 

 

Gambar 4.15 

Latiahan soal pengurangan 1 
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15) Jawaban latihan soal pengurangan 1 

 

Gambar 4.16 

Jawaban latihan soal pengurangan 1 

 

 

16) Latihan soal pengurangan 2 

 

Gambar 4.17 

Latihan soal pengurangan 2 
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17) Jawaban latihan soal pengurangan 2 

 

Gambar 4.18  

Jawaban latihan soal pengurangan 2 

 

 

18) Latihan soal cerita  

 

Gambar 4.19 

Latihan soal cerita 
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19) Ayo kita bermain 

 

Gambar 4.20 

Ayo kita bermain 

 

20) Puzzle 

 

Gambar 4.21  

 Puzzle  
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B. Validitas Produk Media Keping Warna 

1. Data validasi ahli materi 

Penilaian uji validasi untuk ahli materi atau isi dilakukan kepada 

ahli bidang matematika. Validator materi pada media pembelajaran 

keping warna ini adalah dosen lulusan S2 Pendidikan matematika yang 

kini menjadi dosen matematika pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu bu Yeni Tri Asmaningtias M, Pd. 

Hasil data yang diperoleh dari validasi materi yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket dan data 

kualitatif diperoleh dari angket yang berupa kritik dan saran dari 

validator. Berikut adalah paparan data hasil validasi ahli materi/isi. 

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif dari hasil validasi ahli materi/isi akan ditampilkan 

dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Hasil penilaian media keping warna oleh ahli materi/isi 

 

No Pernyataan X X1 P (%) 
Tingkat 

kevalidan 
Ket 

1 Kesesuaian dengan 

KI dan KD 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

2 Pengembangan 

Indikator 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 

3 Kesesuaian 

istilah/tes dengan 

indicator 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

4 Kejelasan bahasa 

yang digunakan 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

5 Kesesuaian bahasa 

dengan sasaran 

pengguna. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

6 Kejelasan 

informasi pada 

ilustrasi gambar. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 
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7 Struktur 

organisasi/urutan 

isi materi. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

8 Kejelasan isi 

materi. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

9 Kelengkapan isi 

materi. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

10 Kesesuaian isi 

materi dengan 

gambar. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

Jumlah 34 40 85% Sangat 

Valid  

Tidak 

revisi 

 

Data yang tertera dalam tabel diatas adalah hasil yang diperoleh 

dari perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:  

Rumus :  P = 
∑ 

∑  
      

Keterangan: 

P : persentase kelayakan 

∑  : jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata) 

∑ x1 : jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan) 

100  : bilangan konstanta 

Jika dihitung, berikut hasilnya 

P  = 
                   

    
        

 = 
  

  
         

 = 85 % 

Dari hasil validasi kepada ahli materi/isi diatas dapat dikatakan 

bahwa media keping warna yang dikembangkan memiliki tingkat 

kevalidan sangat valid. hal ini dibuktikan dengan jumlah skor pada item 
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pernyataan 1-10 pada angket yang telah diberikan dari validator terhadap 

media keping warna yaitu sebesar 34 dengan presentase kevalidan 85%. 

b. Data kualitatif 

Berikut ini adalah data kualitatif yang diperoleh peneliti dari 

validari ahli materi/isi berupa kritik dan saran yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 4.2 

Kritik dan saran media keping warna oleh ahli materi/isi. 

 

Nama validator Kritik dan saran 

Yeni Tri Asmaningtias M, Pd 1. Perbaikan pada tata cara 

penggunaan buku. 

2. Penambahan gambar yang 

kurang kontekstual dengan 

materi.  

3. Serta perubahan sistem 

permainan dengan puzzel. 

 

 

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, bahwasannya ada 

beberapa aspek yang perlu direvisi atau diperbaiki sebagai bahan 

pertimbangan apakah produk layak untuk diteliti ataukah tidak, serta 

sebagai penyempurnaan produk sehingga dapat menjadi lebih baik 

dari sebelum direvisi. Perbaikan dalam hal ini memerlukan 3 kali 

revisi, Validasi pada ahli materi oleh ibu Yeni Tri Asmaningtias M, 

Pd, sebagai berikut: 

1) Pertama dilakukan pada tanggal 12 Mei 2017 dengan 

perbaikan pada tata cara penggunaan buku, penambahan 
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gambar yang kurang kontekstual dengan materi, serta 

perubahan sistem permainan dengan puzzel.
42

 

2) Kedua revisi pada tanggal 16 Mei 2017 dengan perbaikan pada 

tata cara penggunaan buku dengan penambahan gambar media 

keping warna, penambahan gambar yang kurang kontekstual 

dengan materi.
43

 

3) Ketiga pada tanggal 18 Mei 2017 dilakukan revisi, dan 

hasilnya disetujui oleh alhi materi yaitu ibu Yeni Tri 

Asmaningtias M, Pd dengan catatan indikatornya 

ditampilkan.
44

 

c. Revisi produk 

Tabel 4.3 

Revisi produk ahli materi/isi 

 

No 
Poin yang 

direvisi 
Sebelum direvisi Sesudah direvisi  

1 Perubahan pada 

susunan kalimat 

cara penggunaan 

buku serta 

penambahan 

gambar media. 

 

                                                           
42

 Rumah Bu Yeni Tri Asmaningtias, pada tanggal 12 Mei 2017 
43

 Rumah Bu Yeni Tri Asmaningtias, pada tanggal 16 mei 2017 
44

 Rumah Bu Yeni Tri Asmaningtias, pada tanggal 18 Mei 2017 
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2 Perubahan pada 

indikator yang 

kurang sesuai.  

 
 

 

3 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada, agar 

lebih menarik 

ketika dibaca. 
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4 Penamabahan 

kalimat 

percakapan pada 

gambar yang 

sebelumnya 

kurang 

interaktif. 

  
 

5 Penambahan 

simbol 

penjumlahan (+) 

dan gambar 

yang menarik 

ditempat yang 

masih kosong.  

  
 

6 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada agar 

lebih menarik 

dan 

penghilangan 

gambar yang 

kurang sesuai. 
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7 Perubahan 

warna pada 

lingkaran-

lingkaran angka 

yang semula 

setiap 

lingkarannya 

berbeda warna 

dirubah dengan 

5 warna saja 

yaitu merah, 

orange, kuning, 

hijau, biru 

dengan 

menyesuaikan 

warna pada 

media. 

  

8 Perubahan 

susunan kalimat 

“gambar di 

bawah ini 

memuat angka 

20” menjadi 

“pasangan 

domba dibawah 

ini 

menghasilkan 

angka 20”. 

  
 

9 Perubahan 

karakter domba 

dengan mobil. 
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11 Penambahan 

simbol 

penngurangan (-

) dan gambar 

yang menarik 

ditempat yang 

masih kosong. 

  
12 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada agar 

lebih menarik 

dan 

penghilangan 

gambar yang 

kurang sesuai. 

  
 

13 Perubahan 

warna pada 

kotak angka 

yang semula 

setiap 

lingkarannya 

berbeda warna 

dirubah dengan 

5 warna saja 

yaitu merah, 

orange, kuning, 

hijau, biru 

dengan 

menyesuaikan 

warna pada 

media. 
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14 Perubahan 

gambar rumah 

dengan karakter 

buah jeruk yang 

kontekstual. 

  
15 Perubahan 

gambar rumah 

dengan karakter 

buah apel yang 

kontekstual. 

  
 

16 Penambahan 

kalimat agar 

lebih interaktif. 
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17 Perubahan 

susunan kalimat 

yang semula 

berupa daftar 

harga ATK 

menjadi jumlah 

stok ATK. 

  
 

18 Perubahan pada 

kalimat harga 

barang ATK 

menjadi jumlah 

stok ATK. 

  
 

19 Penambahan 

petunjuk 

permainan pada 

langkah yang 

terakhir. 
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20 Perubahan pada 

bentuk kartu 

angka menjadi 

puzzel. 

  
 

 

2. Data validasi ahli desain 

Validasi ahli desain ialah oleh bapak Yuniar Setyo Marandy, S.Sn 

yang merupakan lulusan S1 desain komunikasi visual. Data yang 

diperoleh dari validasi ahli desain adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data tersebut diperoleh peneliti dari angket penilaian. Berikut 

ini paparan data yang diperoleh dari hasil validasi ahli desain media 

keping warna.   

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif dari hasil validasi ahli desain akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil penilaian media keping warna oleh ahli desain 

 

No Pernyataan X X1 P (%) 
Tingkat 

kevalidan 
Ket. 

1 Desain cover 

sesuai dengan isi 

materi 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

2 Jenis huruf yang 

digunakan sesuai 

dengan siswa MI 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 
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kelas 1 

3 Ukuran huruf 

yang digunakan 

sesuai dengan 

siswa kelas 1 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

4 Gambar pada 

buku sesuai 

dengan media 

pembelajaran. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

5 Gambar yang 

digunakan 

manarik minat 

siswa. 

4 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

6 Tata letak gambar 

pada buku 

menarik. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

7 Gambar pada 

buku dekat 

dengan kehidupan 

siswa. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

8 Ukuran gambar 

pada buku tepat. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

9 Warna pada buku 

konsisten. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

10 Layout pada buku 

menarik. 

3 4 75 Valid  Tidak 

revisi 

Jumlah 32 40 80% Valid  Tidak 

revisi 

 

Data yang tertera dalam tabel diatas adalah hasil yang diperoleh 

dari perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:  

Rumus :  P = 
∑ 

∑  
      

Keterangan: 

P : persentase kelayakan 

∑  : jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata) 

∑ x1 : jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan) 

100  : bilangan konstanta 

Jika dihitung, berikut hasilnya 
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P  = 
                   

    
        

 = 
  

  
         

 = 80 % 

Dari hasil validasi kepada ahli desain diatas dapat dikatakan bahwa 

media keping warna yang dikembangkan memiliki tingkat kevalidan 

valid. hal ini dibuktikan dengan jumlah skor pada item pernyataan 1-10 

pada angket yang telah diberikan dari validator terhadap media keping 

warna yaitu sebesar 32 dengan presentase kevalidan 80%. 

b. Data kualitatif 

Berikut ini adalah data kualitatif yang diperoleh peneliti dari 

validari ahli desain berupa kritik dan saran yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 4.5 

Kritik dan saran media keping warna oleh ahli desain. 

 

Nama validator Kritik dan saran 

Yuniar Setyo Marandy, S.Sn Penambahan tulisan media  

keping warna di cover depan. 

 

 

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, bahwasannya ada 

beberapa aspek yang perlu direvisi atau diperbaiki sebagai bahan 

pertimbangan apakah produk layak untuk diteliti ataukah tidak, serta 

sebagai penyempurnaan produk sehingga dapat menjadi lebih baik 

dari sebelum direvisi,  dalam hal ini memerlukan 1 kali revisi, 

Validasi pada ahli desain oleh bapak Yuniar Setyo Marandy, S.Sn, 

yaitu dengan dilakukan revisi pada tanggal 12 Mei 2017 dengan 
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Penambahan tulisan “media  keping warna” di cover depan, dan 

hasilnya disetujui oleh ahli materi yaitu bapak Yuniar Setyo Marandy, 

S.Sn dengan catatan indikatornya ditampilkan.
45

  

c. Revisi produk 

Tabel 4.6 

Revisi produk ahli desain 

 

No 
Poin yang 

direvisi 
Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

1 Penambahan 

tulisan 

dengan 

keping 

warna di 

cover depan. 

  
 

3. Data validasi ahli pembelajaran 

Validasi ahli pembelajaran ialah oleh guru kelas 1 MIN Sukosewu 

Blitar yaitu Mujiati S.Pd. Data yang diperoleh yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif hasil validasi ahli pembelajaran. Kedua data tersebut 

peneliti dapatkan dari angket penilaian yang. Berikut ini paparan hasil 

validasi ahli pembelajaran media keping.  

 

 

                                                           
45

 Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 12 Mei 2017 
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d. Data kuantitatif 

Data kuantitatif dari hasil validasi ahli pembelajaran akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil penilaian media keping warna oleh ahli pembelajaran 

 

No Pernyataan X X1 P (%) 
Tingkat 

kevalidan 
Ket. 

1 Kesesuaian judul 

dengan media 

pembelajaran dan 

buku pendamping 

siswa. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

2 Kesesuaian buku 

pendamping 

siswa yang 

disajikan pada 

pengembangan 

media 

pembelajaran. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

3 Kesesuaian 

dengan kurikulum 

2013 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 

4 Kesesuaian 

indikator yang 

disajikan dengan 

kompetensi dasar. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

5 Kesesuaian 

sistematika uraian 

isi pembelajaran. 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 

6 Kejelasan 

petunjuk 

penggunaan buku 

pendamping 

siswa. 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 

7 Buku pendamping 

yang disajikan 

dapat 

memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

8 Kesesuaian buku 

pendamping 

siswa dengan 

pembelajaran 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 
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tematik integrativ. 

9 Ketepatan 

instrument 

evaluasi yang 

digunakan dapat 

mengukur 

kemampuan 

siswa. 

3 4 75 Valid Tidak 

revisi 

10 Kemudahan 

bahasa yang 

digunakan dalam 

buku pendamping 

siswa. 

4 4 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

Jumlah 35 40 87,5% Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

 

Data yang tertera dalam tabel diatas adalah hasil yang diperoleh 

dari perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:  

Rumus :  P = 
∑ 

∑  
      

Keterangan: 

P : persentase kelayakan 

∑  : jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata) 

∑ x1 : jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan) 

100  : bilangan konstanta 

Jika dihitung, berikut hasilnya 

P  = 
                   

    
        

 = 
  

  
         

 = 87,5 % 

Dari hasil validasi kepada ahli materi/isi diatas dapat dikatakan 

bahwa media keping warna yang dikembangkan memiliki tingkat 

kevalidan sangat valid. hal ini dibuktikan dengan jumlah skor pada item 
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pernyataan 1-10 pada angket yang telah diberikan dari validator terhadap 

media keping warna yaitu sebesar 35 dengan presentase kevalidan 

87,5%. 

e. Data kualitatif  

Berikut ini adalah data kualitatif yang diperoleh peneliti dari 

validari ahli desain berupa kritik dan saran yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 4.8 

Kritik dan saran media keping warna oleh ahli pembelajaran. 

 

Nama validator Kritik dan saran 

Mujiati S.Pd Media pembelajaran yang 

menarik, sangat membantu 

pemahaman anak terhadap materi 

yang dipelajari. 

 

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, telah dituliskan bahwa 

tidak ada yang perlu direvisi. Validasi ini dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan apakah produk layak untuk diteliti ataukah tidak, serta 

sebagai penyempurnaan produk sehingga dapat menjadi lebih baik dari 

sebelum direvisi, dalam hal ini tidak ada revisi. Validasi pada ahli 

pembelajaran oleh ibu Mujiati S.Pd, dilakukan pada tanggal 13 Mei 

2017.
46

 

 

 

 

                                                           
46

 MIN Sukosewu Blitar, pada tanggal 13 Mei 2017 
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C. Perbedaan Hasil Belajar Siswa (Nilai pre-test dan post-test) siswa kelas 1 

MIN Sukosewu Blitar. 

Hasil tes dibawah ini merupakan data nilai siswa dari kelas eksperimen 

dan kelas control dari hasil uji coba lapangan sebelum dan sesudah 

penggunaan media pembelajaran. Adapun penyajian data pre-test dan post-

test yang diperoleh dari hasil uji coba lapangan siswa kelas 1 yang disajikan 

dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen 

 

No Nama siswa 
Nilai 

Pre-test Post-test 

1 Ahmad Fahri M 70 100 

2 Ahmad Fahri P 60 76 

3 Alfian Wahyu Afandi 80 100 

4 Alifah Firdatul Liana  80 88 

5 Arfa Bentur R 90 100 

6 Azka Shihabuddin  70 82 

7 Azra Afifah Amira A 60 88 

8 Brenda Aurela  80 88 

9 Dania Octa Putri Aurela  30 52 

10 Dinda Novia  40 70 

11 Faza Ilya Muzdalifah 60 70 

12 Freza Natania Agustin 80 100 

13 M. Faza Fikaunani  40 76 

14 M. Khafidz B 40 70 

15 M. Ardiansyah 50 70 

16 Magdalena  90 100 

17 Maharga Putra  60 88 

18 Mufti Mohammad Farel  70 82 

19 Rafael Zidan Pratama  70 100 

20 Salma Nur Amalia  70 94 

21 Vita Febrilia  90 94 

22 Wafiq Lutfanany 50 64 

23 Zaki Hidayatul Abrori  50 70 

Jumlah  1610 1922 

Rata-rata 70 83,56 
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Tabel 4.10 

Nilai pre-test dan post-test kelas kontrol 

 

No Nama siswa 
Nilai 

Pre-test Post-test 

1 Ahmad Sihabuddin Muzakki 80 94 

2 Aida Munawwaroh 90 94 

3 Avissa Xenadia Orlin A 50 46 

4 Azarine  60 58 

5 Bella Amalia Putri 40 100 

6 Damar Munajad 70 76 

7 Danisa Fahma Sania 40 100 

8 Devan Budianto 90 100 

9 Faldan Nasta 70 94 

10 Fristianto Januar A 30 52 

11 Iva Fadiyah Sari 50 52 

12 Muhamad Zulfa Tsabikul 40 88 

13 Nabila Fajariyanti 70 88 

14 Nova Fajriani  70 76 

15 Putra Wijaya 50 70 

16 Rasyid Syaifudin 50 40 

17 Ryan Ananda S 60 58 

18 Safa Ibni Qodama S 40 100 

19 Salsabila Aftanesa P 50 88 

20 Sinta Fatihatus S 80 82 

21 Yusuf Setyawan  90 100 

Jumlah  1270 1656 

Rata-rata 60,47 78,85 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada kolom nilai rata-rata  post 

kelas kontrol mendapat nilai sebesar 78,85 dan nilai rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 83,56 hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang cukup nampak antara kelas kontrol yang tidak menggunakan media 

keping warna dan kelas eksperimen yang menggunakan media keping warna.  

Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen penelit mencari signifikansi perbedaan nilai dengan 

menggunakan uji t. Berikut ini adalah langkah dalam melakukan uji t, yaitu:  
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Langkah 1. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat 

Ha = terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 

Ho = tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 

 

Langkah 2. Mencari thitung  dengan rumus  

   
 

√
  

       

 

Db = N - 1 = 23-1 

 

Langkah 3. Menentukan kriteria  

a. Jika thitung ≤ ttabel maka signifikan artinya Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika thitung ≥ ttabel maka signifikan artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Langkah 4. Menentukan hasil statistik pada pre-test dan post-test 

dengan rumus uji t. 

Tabel 4.11 

Perhitungan uji-t 

 

No Nama siswa 
Nilai 

(x2 – x1) d
2 

Pre-test Post-test 

1 Ahmad Fahri M 70 100 30 900 

2 Ahmad Fahri P 60 76 16 256 

3 Alfian Wahyu Afandi 80 100 20 400 

4 Alifah Firdatul Liana  80 88 8 64 

5 Arfa Bentur R 90 100 10 100 

6 Azka Shihabuddin  70 82 12 144 

7 Azra Afifah Amira A 60 88 28 784 

8 Brenda Aurela  80 88 8 64 

9 Dania Octa Putri Aurela  30 52 22 484 
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10 Dinda Novia  40 70 30 900 

11 Faza Ilya Muzdalifah 60 70 10 100 

12 Freza Natania Agustin 80 100 20 400 

13 M. Faza Fikaunani  40 76 36 1296 

14 M. Khafidz B 40 70 30 900 

15 M. Ardiansyah 50 70 20 400 

16 Magdalena  90 100 10 100 

17 Maharga Putra  60 88 28 784 

18 Mufti Mohammad Farel  70 82 12 144 

19 Rafael Zidan Pratama  70 100 30 900 

20 Salma Nur Amalia  70 94 24 576 

21 Vita Febrilia  90 94 4 16 

22 Wafiq Lutfanany 50 64 14 196 

23 Zaki Hidayatul Abrori  50 70 20 400 

Jumlah  1610 1922 442 10308 

Rata-rata 70 83,56 19,21 448,17 

 

Langkah 5. Membandingkan thitung dan ttabel 

Thitung  : 4,513 

Ttabel  : 1,717 

 

Langkah 6. Kesimpulan  

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa  thitung lebih besar dari  ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran 

keping warna materi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, dapat dilihat 

juga dari rata-rata nilai bahwa X2 lebih besar dari X1 (83,56 > 70) serta 

ditunjukkan dari nilai post-test lebih bagus pre-test. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah menggunakan media pembelajaran keping warna materi 

penjumlahan dan pengurangan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengembangan Media Pembelajaran Keping Warna. 

Media pembelajaran merupakan media pembelajaran adalah sebagai 

alat untuk memperjelas dan menyamakan persepsi antara satu murid dengan 

murid yang lainnya. dengan adanya media pembelajaran ini sangat membatu 

guru dan siswa ketika proses belajar mengajar. Oleh karena itu media 

pembelajaran yang menarik diperlukan dalam lembaga pendidikan. 

Pengembangan media pembelajaran keping warna pada materi 

penjumlahan dan pengurangan ini didasarkan pada kenyataan di lapangan 

bahwa belum tersedianya media pembelajaran yang menarik sebagai alat 

yang digunakan dalam pembelajaran. Mata pelajaran matematika yang 

abstrak pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sehingga diperlukannya suatu media 

pembelajaran yang dapat membantu guru menyampaikan materi dengan 

mudah. Sesuai dengan tujuan media pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, 

siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk 

mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati dan pada akhirnya 

memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil 

belajar.
47

 Oleh karenanya dalam pengemabangan ini penelitian 

mengembangkan media pembelajaran berbentuk keping warna yang 

berbentuk hardware.   

                                                           
47

 Aqib zainal, op cit., hlm. 15 
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Media keping warna merupakan suatu media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti untuk membantu siswa dalam memahami materi 

matematika serta membantu guru dalam proses menyampaikan materi. 

Sementara itu keping warna itu sendiri adalah sebuah media pembelajaran 

edukatif  yang berbentuk persegi panjang yang  di dalam keping warna 

tersebut terdapat satu kotak kecil yang digunakan sebagai tempat buku 

pendampingnya, buku tersebut bisa di lepas dan di pasang (bongkar pasang). 

Media ini juga dilengkapi dengan kepingan warna yang berbentuk lingkaran 

dan penuh warna. Sehingga siswa dapat belajar dengan menyenangkan dan 

bermakna. 

 

B. Kelayakan Produk Media Keping Warna 

Hasil validasi pada beberapa ahli dikonversikan dalam skala presentase 

yang berdasarkan pada ketentuan tingkat kevaliditasan serta dasar 

pengambilan keputusan untuk merevisi media pembelajaran keping warna 

digunakan kriteria kualifikasi sebagaimana yang terdapat dalam angket yang 

diberikan kepada validator. 

1. Analisis data validasi ahli materi 

Dari angket yang diperoleh dari validator ahli materi/isi media 

keping warna tersebut, kemudian dihitung presentase tingkat validitasnya 

dengan menggunakan rumus di bawah ini:  

P = 
∑ 

∑  
      

P  = 
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  = 
  

  
         

  = 85 % 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, maka dapat diketahui 

bahwa presentase kevalidan 85%. Sesuai dengan tabel penskoran 

kevalidan produk, presentase tingkat pencapaian 85% berada pada 

kualifikasi sangat valid, hali ini menunjukkan bahwa materi yang 

dikemas dalam media keping warna memiliki kemenarikan yang cukup 

tinggi, seperti yang diketahui bahwa media pembelajaran yang menarik 

dapat Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 

siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
48

  

Karena memperoleh tingkat kevalidan yang sangat valid dari ahli 

materi/isi maka media keping warna yang telah dikembangkan ini tidak 

perlu direvisi dan sudah layak untuk digunakan. 

 

2. Analisis data validasi ahli desain 

Dari angket yang diperoleh dari validator ahli desain media keping 

warna tersebut, kemudian dihitung presentase tingkat validitasnya 

dengan menggunakan rumus di bawah ini:  

P = 
∑ 

∑  
      

P  = 
                   

    
        

                                                           
48

 Azhar arsyad, op cit., hlm 17 
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 = 
  

  
         

 = 80 % 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, maka dapat diketahui 

bahwa presentase kevalidan 80%. Sesuai dengan tabel penskoran 

kevalidan produk, presentase tingkat pencapaian 80% berada pada 

kualifikasi valid, hali ini menunjukkan bahwa desain media keping warna 

memiliki kemenarikan yang cukup tinggi, serta desain antara media 

dengan buku pendamping yang dapat dibongkar pasang dan penuh warna, 

sehingga daya tarik siswa untuk belajar menjadi naik.
49

 Hal ini 

menunjukkan bahwa media keping warna yang dikembangkan oleh 

peneliti membantu siswa agar dalam proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan tidak kaku.  

Karena memperoleh tingkat kevalidan yang valid dari ahli desain 

maka media keping warna yang telah dikembangkan ini tidak perlu 

direvisi dan sudah layak untuk digunakan. 

 

3. Analisis data validasi ahli pembelajaran 

Dari angket yang diperoleh dari validator ahli pembelajaran  media 

keping warna tersebut, kemudian dihitung presentase tingkat validitasnya 

dengan menggunakan rumus di bawah ini:  

P = 
∑ 

∑  
      

P  = 
                   

    
        

                                                           
49

 Op cit., hlm 19 
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 = 
  

  
         

 = 87,5 % 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, maka dapat diketahui 

bahwa presentase kevalidan 87,5%. Sesuai dengan tabel penskoran 

kevalidan produk, presentase tingkat pencapaian 87,5% berada pada 

kualifikasi sangat valid, hali ini menunjukkan bahwa desain media 

keping warna memiliki kemenarikan yang cukup tinggi, hal ini diperkuat 

dengan teori yang menyatakan bahwa pada usia sekolah dasar anak-anak 

masih berada dalam tahap operasional konkret, sehingga membutuhkan 

alat bantu media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran.
50

  

Karena memperoleh tingkat kevalidan yang valid dari ahli 

pembelajaran maka media keping warna yang telah dikembangkan ini 

tidak perlu direvisi dan sudah layak untuk digunakan. 

 

C. Perbedaan Hasil Uji Coba  

Paparan data hasil uji coba yang dilakukan kepada kelas 1 Al-faraby 

sebagai kelas eksperimen terhadap media pembelajaran keping warna yang 

dikembangkan pada penelitian dan pengembangan ini. 

1. Uji Coba Lapangan 

Untuk uji coba lapangan pada setiap komponen sebagaimana 

dianalisis secara kuantitatif untuk uji coba lapangan dapat disajikan 

sebagaimana berikut: 

                                                           
50

 Fatimah ibda, op cit., hal 21 
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a. Saya mudah memahami materi penjumlahan dan pengurangan pada 

media keping warna. 

b. Saya senang mempelajari media keping warna karena tampilannya 

menarik. 

c. Soal-soal yang ada pada media keping warna ini sesuai dengan 

materi yang saya pelajari. 

d. Saya bisa memahami materi dengan diberikannya kuis dan 

permainan saat pembelajaran. 

e. Saya dapat dengan mudah memahami bahasa yang ada pada media 

keping warna. 

f. Saya senang belajar menggunakan media keping warna. 

g. Gambar-gambar yang ada pada media keping warna membuat saya 

semangat untuk mempelajarinya. 

h. Saya bisa menggunakan alat ini tanpa bantuan orang lain. 

i. Petunjuk untuk menggunakan alat ini mudah untuk saya pahami. 

j. Kegiatan belajar pada media keping warna membuat saya untuk 

bekerjasama dengan teman. 

Dari angket tanggapan yang diisi oleh siswa kelas 1 Al-Faraby 

yang berjumlah 23 Siswa, dapat dihitung secara keseluruhan presentase 

tingkat validitas media pembelajaran keping warna yang dikembangkan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

Rumus: P = 
∑ 

∑  
      

Keterangan : 

P  : persentase kelayakan 
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∑  : jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata) 

∑ x1 : jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan) 

100  : bilangan konstanta 

Jika dimasukkan dalam rumus maka hasilnya:  

P  = 
                             

        
      

= 
   

   
      

 = 96,19% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh hasil 

presentase sebesar 96,19%. Hal ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran keping warna pada materi penjumlahan dan pengurangan 

kelas 1 SD/MI tingkat presentase pencapaian 96,19% berada pada 

kualifikasi sangat valid sehingga media keping warna tidak perlu revisi. 

Hasil uji coba lapangan ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran keping warna pada materi penjumlahan dan pengurangan 

kelas 1 SD/MI sudah baik dan layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dengan begitu media pembelajaran keping warna ini dapat 

menunjang proses pembelajaran serta memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa kelas 1 pada mata pelajaran materi penjumlahan dan 

pengurangan. Karena tujuan dari penggunaan media pembelajaran itu 

sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. 

Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak 

mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, 

meresapi, menghayati dan pada akhirnya memiliki sejumlah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar.  
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2. Perbedaan Hasil Tes Uji Coba Kelas Kontrol Dengan Kelas 

Eksperimen. 

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran matematika yang 

ditujukan untuk kelas 1 Sekolah dasar. Media pembelajaran tersebut 

adalah keping warna tentang materi penjumlahan dan pengurangan yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dan terbukti dapat membantu 

siswa untuk memahami materi yang diberikan, terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa MIN Sukosewu Blitar. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

nilai rata-rata pre-test yaitu sebelum menggunakan media pembelajaran 

keping warna dengan nilai rata-rata post-test yaitu setelah menggunakan 

media pembelajaran keping warna. Nilai rata-rata sebelum menggunakan 

media pembelajaran keping warna yaitu 70, sedangkan nilai rata-rata 

setelah menggunakan media keping warna menunjukkan hasil 83,56. 

Dengan begitu menunjukkan bahwa dengan menggunakan media 

pembelajaran keping warna bisa meningkatkan hasil belajar.  

Hasil uji t dengan tingkat kemaknaan 0.05 dengan menggunakan 

rumus diperoleh hasil bahwa thitung = 4,513 sedangkan ttabel = 1.717. hal 

ini menunjukkan bahwa thitung>ttabel yang berarti thitung lebih besar dari ttabel, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran keping warna materi penjumlahan dan pengurangan. 

Peningkatan hasil belajaran yang diperoleh siswa ini berkaitan 

dengan komposisi dari buku pendamping keping warna yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar untuk siswa kelas 1 SD dan siswa dapat 
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menggunakan media ini secara langsung dan yang mudah dibawa 

kemana-mana, karena bentuk media yang ringan dan  mudah untuk 

dibawa. Selain itu media dan buku pendampingnya dapat dibongkar 

pasang dan disertai gambar-gambar yang menarik dan interaktif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses pengembangandan hasil uji coba terhadap media 

pembelajaran keping warna materi penjumlahan dan pengurangan pada siswa 

kelas 1 MIN Sukosewu Blitar ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran keping warna pada materi penjumlahan dan 

pengurangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah 

media pembelajaran edukatif  yang berbentuk persegi panjang yang di 

dalam keping warna tersebut terdapat satu kotak kecil yang digunakan 

sebagai tempat buku pendampingnya, buku tersebut bisa di lepas dan di 

pasang (bongkar pasang). 

2. Hasil uji coba pengembangan media pembelajaran keping warna ini 

memiliki kelayakan atau kevalidan yang cukup tinggi dari ahli materi, 

ahli desain, ahli pembelajaran, dan angket yang diberikan kepada siswa 

kelas 1 Al-Faraby MIN Sukosewu Blitar. Berikut hasil uji coba 

pengembangan media keping warna:  

a. Penilaian dari ahli materi/isi memperoleh presentase kevalidan 

mencapai 85%. 

b. Penilaian dari ahli desain memperoleh presentase kevalidan 

mencapai 80%. 

c. Penilaian dari ahli pembelajaran memperoleh presentase 

kevalidan mencapai 87,5%. 
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d. Tanggapan penilaian dari uji lapangan memperoleh presentase 

kevalidan mencapai 96,19%. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa kelas 1 MIN Sukosewu 

Blitar sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran keping 

warna pada materi penjumlahan dan pengurangan, yaitu ditunjukkan 

oleh hasil nilai rata-rata pre-test adalah 70 sedangkan nilai rata-rata 

post-test adalah 83,56 maka menunjukkan bahwa hasil post-test 

mengalami peningkatan sebesar 13,56. Dibuktikan juga dengan hasil 

uji-t pada perhitungan manual dengan tingkat kemaknaan 0.05 

dihasilkan bahwa thitung = 4,513 sedangkan ttabel = 1.717. Hal ini 

menunjukkan bahwa thitung>ttabel yang berarti thitung lebih besar dari ttabel, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian pengembangan 

media pembelajaran berupa keping warna materi penjumlahan dan 

pengurangan untuk siswa kelas 1 MIN Sukosewu Blitar dikatakan 

mempunyai kualitas baik. Hal ini dikarenakan media keping warna 

materi penjumlahan dan pengurangan dapat memberikan perbedaan 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik antara sebelum dan sesudah 

menggunakan produk media pembelajaran. 

 

B. Saran  

berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran karena sudah melalui proses penelitian. Guru juga dapat 
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mengembangkan buku pendampingnya secara lebih kreatif. Media 

pembelajaran ini hanya sebagai alternatif dan bukan satu-satunya media 

pembelajaran yang dapat digunakan sehingga guru disarankan dapat 

memadukan dengan strategi pembelajaran yang menarik sehingga 

dalam pembelajaran siswa dapat termotivasi untuk belajar. 

2. Produk pengembangan media pembelajaran ini dapat ditambah lagi 

jumlahnya dengan menambahkan permainan yang berbeda sehingga 

siswa lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran matematika. 
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TABEL REVISI PRODUK 

No 
Poin yang 

direvisi 
Sebelum direvisi Revisi 1 Revisi 2 

1 Perubahan 

pada susunan 

kalimat cara 

penggunaan 

buku serta 

penambahan 

gambar media. 

  

 
2 Perubahan 

pada indikator 

yang kurang 

sesuai.  

   
3 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada, agar 

lebih menarik 

ketika dibaca. 

   



 

 
 

4 Penamabahan 

kalimat 

percakapan 

pada gambar 

yang 

sebelumnya 

kurang 

interaktif. 

   
5 Penambahan 

simbol 

penjumlahan 

(+) dan gambar 

yang menarik 

ditempat yang 

masih kosong.  

   
6 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada agar 

lebih menarik 

dan 

penghilangan 

gambar yang 

kurang sesuai. 

   
7 Perubahan 

warna pada 

lingkaran-

lingkaran 

angka yang 

semula setiap 

lingkarannya 

berbeda warna 

dirubah 

dengan 5 

warna saja 

yaitu merah, 

orange, 

kuning, hijau, 

biru dengan 

menyesuaikan 

warna pada 

   



 

 
 

media. 

8 Perubahan 

susunan 

kalimat 

“gambar di 

bawah ini 

memuat angka 

20” menjadi 

“pasangan 

domba 

dibawah ini 

menghasilkan 

angka 20”. 

   

9 Perubahan 

karakter 

domba dengan 

mobil. 

   
11 Penambahan 

simbol 

penngurangan 

(-) dan gambar 

yang menarik 

ditempat yang 

masih kosong. 

   
12 Penambahan 

gambar yang 

sebelumnya 

tidak ada agar 

lebih menarik 

dan 

penghilangan 

gambar yang 

kurang sesuai. 

   



 

 
 

13 Perubahan 

warna pada 

kotak angka 

yang semula 

setiap 

lingkarannya 

berbeda warna 

dirubah 

dengan 5 

warna saja 

yaitu merah, 

orange, 

kuning, hijau, 

biru dengan 

menyesuaikan 

warna pada 

media. 

   

14 Perubahan 

gambar rumah 

yang dengan 

karakter buah 

jeruk yang 

kontekstual. 

   
15 Perubahan 

gambar rumah 

yang dengan 

karakter buah 

apel yang 

kontekstual. 

   
16 Penambahan 

kalimat agar 

lebih interaktif. 

   



 

 
 

17 Perubahan 

susunan 

kalimat yang 

semula berupa 

daftar harga 

ATK menjadi 

jumlah stok 

ATK. 

   
18 Perubahan 

pada kalimat 

harga barang 

ATK menjadi 

jumlah stok 

ATK. 

   
19 Penambahan 

petunjuk 

permainan 

pada langkah 

yang terakhir. 

   
20 Perubahan 

pada bentuk 

kartu angka 

menjadi 

puzzel. 
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