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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kedisiplinan 

a. Pengertian kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan salah satu nilai karakter yang harus 

ditanamkan di dalam diri siswa, karena dengan kedisiplinan akan 

melatih siswa untuk tertib dalam mengikuti aturan yang berlaku baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Wijaya (2014: 97) kata 

disiplin berasal dari bahasa Inggris discipline yang berakar dari kata 

disciple yang berarti murid, pengikut, penganut, atau seseorang yang 

menerima pengajaran dan menyebarkan ajaran tersebut. Disiplin yang 

berasal dari kata discipline berarti peraturan yang harus diikuti; bidang 

ilmu yang dipelajari; ajaran; hukuman atau etika-norma-tata cara 

bertingkah laku. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

banyak definisi mengenain disiplin, tetapi umumnya definisi disiplin 

adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menataati 

peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku di lembaga tertentu.  

Adapun pendapat lain menurut Kelly (Unaradjan, 2003:8) 

mengatakan yang dimaksud dengan disiplin adalah sebagai berikut: 

“Thus, defined, discipline is as comprehensive as education, since 

including, as it does, mental, physical, and moral training. It involves 

the entire development of the individual. Discipline, in this broad 

sense, is also a factor in the development of character since it includes 
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the control, the regulation and the guidance of all the forces that 

contribute, to the acquisitin of character . . . As such, discipline is not 

for the few, but it is for all, not for the slow or retarded only, but for 

the bright as well; not only for the untruly alone, but also for the well-

behaved”. 

 

Dari pendapat Kelly yang dimaksud dengan disiplin yaitu salah 

satu bentuk pendidikan yang berkaitan dengan karakter seseorang 

maupun moral seseorang, dengan disiplin maka seseorang individu 

akan memiliki fisik dan moral yang baik sehingga membentuk karakter 

dalam dirinya. 

b. Hal-hal pokok dalam Menanamkan Perilaku Disiplin pada Anak 

Ada empat hal penting yang harus dipertimbangkan dalam 

mendisiplinkan anak, yaitu sebagai berikut: 

1) Aturan-aturan (rules) 

Aturan digambarkan sebagai pola berperilaku di rumah, di sekolah, 

ataupun di masyarakat. Aturan-aturan itu memiliki nilai pendidikan 

dan membantu anak untuk menahan perilaku yang tidak diinginkan 

oleh masyarakat. 

2) Hukuman (Punishment)  

Beberapa fungsi hukuman dalam menanamkan disiplin adalah 

sebagai berikut. 

a) Yang bersifat membatasi 

Hukuman akan menghalangi pengulangan perilaku yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat 
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b) Yang bersifat mendidik 

Anak-anak belajar tentang hal baik dan  buruk melalui 

pemberian atau tidak diberikannya hukuman ketika mereka 

bertindak tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku 

c) Sebagai pembangkit motivasi untuk menghindari perilaku yang 

ditolak masyarakat 

c. Fungsi, Tujuan dan Aspek Disiplin 

Fungsi dari disiplin itu sendiri adalah untuk menata kehidupan 

bersama, membangun keprbadian, melatih kepribadian, memaksa, 

hukuman, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Adapun empat 

tujuan disiplin, antara lain sebagai berikut: 

1) Mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain 

2) Mengerti larangan dan segera menurut untuk menjalankan 

kewajiban 

3) Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk 

4) Mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa 

terancam hukuman.  

Oleh sebab itu, ada tiga aspek disiplin, antara lain sebagai berikut: 

1) Sikap mental, yaitu sikap taat dan tertib, sebagai hasil latihan 

pengendalian pikiran dan pengendalian watak 

2) Pemahaman baik mengenai sistem aturan tingkah laku, sehingga 

menumbuhkan kesadaran untuk memahami disiplin sebagai aturan 

yang membimbing perilaku 
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3) Sikap dan tingkah laku yang secara wajar menunjukan 

kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat.  

Menurut Hasan, dkk (2010:18) ada beberapa indikator dalam keberhasilan 

sekolah dan kelas dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Sekolah dan Kelas dalam 

Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa 

Nilai Deskripsi Indikator Sekolah Indikator Kelas 

Disiplin Tindakan yang 

menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada 

berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

1. Memiliki catatan 

kehadiran 

2. Memberikan 

penghargaan 

kepada warga 

sekolah yang 

disiplin. 

3. Memiliki tata 

tertib sekolah. 

4. Membiasakan 

warga sekolah 

untuk berdisiplin. 

5. Menegakkan 

aturan dengan 

memberikan 

sanksi secara adil 

bagi pelanggar tata 

tertib sekolah. 

6. Menyediakan 

peralatan praktik 

sesuai program 

studi keahlian 

(SMK). 

 

1. Membiasakan 

hadir tepat 

waktu. 

2. Membiasakan 

mematuhi 

aturan. 

3. Menggunakan 

pakaian praktik 

sesuai dengan 

program studi 

keahliannya 

(SMK 

4. Penyimpanan 

dan 

pengeluaran 

alat dan bahan 

(sesuai program 

studi keahlian) 

(SMK) 

 

 

Adapun indikator keterkaitan nilai dan indikator untuk sekolah dasar 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Keterkaitan Nilai dan Indikator Untuk Sekolah Dasar 

Nilai Deskripsi Indikator Sekolah Indikator Kelas 

Disiplin Tindakan yang 

menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada 

berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

1. Datang ke sekolah  

dan masuk kelas 

pada waktunya 

2. Melaksanakan 

tugas-tugas kelas 

yang menjadi 

tanggung 

jawabnya. 

3. Duduk pada 

tempat yang telah 

ditetapkan. 

4. Menaati peraturan 

sekolah dan kelas. 

5. Berpakaian rapi 

6. Mentaati aturan 

permaianan 

1. Menyelesaikan 

tugas pada 

waktunya. 

2. Saling menjaga 

dengan teman 

agar semua 

tugas-tugas 

kelas terlaksana 

dengan baik 

3. Selalu 

mengajak 

teman menjaga 

ketertiban 

kelas. 

4. Mengingatkan 

teman yang 

melanggar 

peraturan 

dengan kata-

kata sopan dan 

tidak  

menyinggung. 

5. Berpakaian 

sopan dan rapi 

6. Mentaati aturan 

sekolah 

 

d. Ciri dan tahapan dalam Disiplin 

Ada beberapa ciri khusus yang dapat menunjukan pada sikap disiplin 

antara lain sebagai berikut: 

1) Ketaatan dan kepatuhan 

2) Loyal terhadap norma dan aturan 
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3) Mampu membedakan tindakan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan 

4) Mampu mengendalikan diri 

5) Terus melatih dan membiasakan mengikuti aturan, norma, serta 

tata tertib 

Ada beberapa kiat untuk mengasah disiplin diri yaitu sebagai berikut: 

1) Mulailah dari hal-hal kecil 

2) Organisasikan diri 

3) Gunakan waktu ulang secara produktif 

4) Tepat waktu 

5) Tepati janji 

6) Kerjakan tugas yang paling sulit dan prioritas tinggi terlebih dahulu 

7) Terimalah nasihat 

8) Praktikan penolakan diri 

9) Terimalah tanggung jawab 

Ada beberapa tahapan dalam menanamkan sikap disiplin, anatara lain 

sebagai berikut: 

1. Kita disiplin hanya untuk menghindari hukuman. Jika kita memiliki 

kesempatan untuk melanggar karena tidak ada yang mengawasi maka 

kita akan melanggar 

2. Disiplin hanya diwujudkan untuk memperoleh imbalan. Kita bertindak 

disiplin agar kita mendapatkan pujian 
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3. Disiplin dijalankan demi aturan. Aturan itu sendiri tidak ada syarat dan 

tujuan lain, kecuali untuk menjadikan diri kita sebagai insan yang tahu 

aturan 

4. Disiplin diterapkan berdasarkan kesadaran bahwa hidup harus 

bermasyarakat. Kita harus mengikuti aturan tertentu. Kita menyadari 

kepentingan perorangan tidak selalu harus diutamakan. Jadi, disiplin 

adalah orientasi sosial antar manusia 

5. Disiplin diwujudkan oleh dorongan dari dalam diri sendiri. Disiplin 

mengalami proses penjiwaan yang sempurna. Kekangan dan 

pembatasan yang tadinya dipaksakan dari luar sudah berubah menjadi 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya sendiri.  

Menurut Lickona (2013:149) disiplin moral memiliki tujuan jangka 

panjang untuk membantu anak-anak dan remaja berperilaku secara 

bertanggung jawab dalam setiap situasi, bukan hanya ketika ada orang 

dewasa yang mengawasi. Disiplin moral berusaha membangun sikap 

hormat siswa pada peraturan, hak-hak orang lain, dan kewenangan sah 

guru; tanggung jawab siswa atas perilaku mereka sendiri; dan tanggung 

jawab mereka terhadap komunitas moral kelas. Ada empat hal yang 

dilakukan oleh guru-guru yang mempraktekan disiplin moral: 

1) Guru-guru tersebut memproyeksikan pengertian kewenangan moral 

secara jelas dan tegas-hak dan kewajiban mereka untuk mengajarkan 

nilai-nilai moral seperti hormat dan tanggung jawab dan membuat para 

siswa bertanggung jawab terhadap standar perilaku tersebut. 
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2) Guru-guru tersebut memandang kedisiplinan, termasuk persoalan 

pembuatan peraturan, sebagai bagian yang lebih besar dari 

pengembangan komunitas moral yang baik di dalam kelas.  

3) Guru-guru tersebut membangun dan menegakan konsekuensi dengan 

acara yang mendidik-cara yang membuat siswa menghargai tujuan 

peraturan, bersedia mengubah perilaku yang salah, dan merasa 

bertanggung jawab memperbaiki perilaku 

4) Guru-guru tersebut menunjukan sikap peduli dan hormat pada siswa 

dengan mencoba menemukan penyebab timbulnya persoalan 

kedisiplinan dan solusi yang dapat membantu keberhasilan siswa 

bersangkutan dan menjadi anggota komunitas kelas yang bertanggung 

jawab.  

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan disiplin adalah sikap untuk patuh dan hormat terhadap 

peraturan yang telah ditetapkan dengan cara menjalankan peraturan 

tersebut dengan tertib serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menataati 

peraturan tersebut. Selain itu dalam menjalankan sikap disiplin maka ada 

beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk membentuk aspek 

disiplin dengan demikian maka karakter disiplin dapat terbentuk di dalam 

diri seorang siswa. Selain itu Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pula 

bahwa pula bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah siskap patuh 

terhadap peraturan sehingga tercipta suasana yang kondusif sehingga 

mendukung suatu tujuan tertentu diantaranya adalah meraih cita-cita di 
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samping itu disiplin juga merupakan suatu sikap dan perbuatan yang 

menunjukan tertib dan mentaati semua peraturan yang telah disepakati 

termasuk selalu berusaha tepat waktu dalam mengerjakan segala hal baik 

itu hal yang berkaitan dengan tugas di sekolah maupun tugas di luar 

sekolah. Dengan perilaku  disiplin dapat membimbing siswa agar 

berperilaku sesuai dengan aturan yang nantinya berdampak positif bagi 

siswa dan orang-orang yang ada disekitarnya.  

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pelatihan 

disiplin pada siswa dilakukan dengan cara membuat peraturan atau tata 

tertib yang disertai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya, peraturan 

dibuat harus selalu melibatkan semua pihak misalnya didalam 

pembelajaran seorang guru ketika membuat peraturan harus selalu 

melibatkan semua siswa agar peraturan dapat dipatuhi dan dijalankan oleh 

semua pihak. Hal ini bertujuan agar menciptakan suasana yang kondusif 

dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun kurikulum yang 

berlaku dalam pembelajaran.  

Sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bisa disiplin 

khususnya dalam pembelajaran, misalnya saja siswa belum bisa 

membudayakan hidup antri ketika maju untuk mengerjakan soal, atau 

ketika masuk kelas masih sering dorong-dorongan, siswa tidak 

mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengerjakan tugas yang telah 

diberikan guru (PR) dengan baik, tidak memperhatikan guru saat proses 
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pembelajaran berlangsung dalam artian siswa lebih senang bermain 

dengan temannya daripada mendengarkan penjelasan guru dan masih 

banyak lagi tingkah laku yang dilakukan oleh siswa yang belum 

mencerminkan sikap disiplin sebagai seorang siswa. Oleh sebab itu nilai 

karakter dalam kehidupan itu sangat penting terutama kedisiplinan dengan 

disiplin maka tidak hanya akan menciptakan peserta didik yang hanya 

cerdas dalam aspek kognitif saja tetapi juga aspek  afektif, sehingga akan 

menghasilkan proses pembelajaran yang bermakana bagi siswa. 

 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi adalah salah satu bentuk ketercapian sesorang dalam 

proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga 

dengan prestasi tersebut dapat meningkatkan kualitas orang tersebut untuk 

lebih bersemangat dan giat untuk belajar.  Manurut Azwar (1999:164) 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar atau 

keberhasilan belajar dapat dioprasionalkan dalam bentuk indikator-

indikator berupa nilai rapor, indeks, prestasi studi, angka kelulusan, 

predikat keberhasilan dan semacamnya.  

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor intenal) 

maupun faktor dari luar (faktor eksternal) individu. Penggenalan 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting 
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sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai presatsi 

belajar yang sebaik-baiknya.  

Menurut Ahmadi (2013:138) Yang tergolong faktor internal adalah: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh, yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya.  

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

(a) Faktor intelektif yang meliputi: 

(1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat 

(2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki 

(b) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyusuaian diri 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis 

Yang tergolong faktor eksternal, ialah:  

(a) Faktor sosial yaitu sebagai berikut; 

(1) Lingkunga keluarga 

(2) Lingkungan sekolah 

(3) Lingkungan masyarakat 

(4) Lingkungan kelompok 

(b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian 
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(c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim 

3) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun 

tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Dari sekian 

banyak faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi 3 macam yaitu sebagi berikut: 

(a) Faktor-faktor stimulus belajar 

(b) Faktor-faktor metode belajar 

(c) Faktor-faktor indivial 

b. Indikator Prestasi Belajar 

Pada prinsipnya, penggungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar siswa. Namun demikian pengungkapan perubahan tingkah laku 

seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini 

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tak 

dapat diraba). Oleh karena itu yang dapat dilakukan guru dalam hal ini 

adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang 

dialami siswa.   

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran, dimana dalam 

pencapaian hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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yaitu, faktor dari luar dan faktor dari dalam, serta indikator pencapaian 

prestasi belajar juga harus diperhatikan agar tujuan dari proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan efektif.  

Oleh sebab itu dalam suatu proses pembelajaran pasti ada yang 

namanya hasil dan prestasi belajaran, diharapkan nantinya dengan 

adanya prestasi belajar ini mampu memotivasi siswa agar lebih giat 

lagi dalam belajar, perlu diingat juga bahwa seorang siswa tidak harus 

berprestasi dalam segi kognitif saja akan tetapi juga bisa dari aspek 

afektif misalnya saja dalam proses pembelajaran anak tersebut 

mencerminkan beberapa aspek karakter yaitu kedisiplinan dengan cara 

mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, 

mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya.  

Adapun  aspek lainnya yaitu psikomotor misalnya saja siswa dapat 

membuat berbagai kerajinan yang dapat digunakan ketika proses 

pembelajaran atau keterampilan lainnya dengan demikian maka 

seorang yang berprestasi harus selalu meningkatkan kemampuannya 

agar menjadi siswa yang berkualitas baik dari aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotornya. 

  

3. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media 

Media adalah salah satu alat peraga yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran 
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terkesan lebih menarik dan bermakna bagi siswa, di samping itu media 

juga akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswanya.  Menurut Azhar (2007:3) kata media berasal dari bahasa 

latin medius yang secara harfiah berarti “Tengah”, “Perantara”, atau 

“Pengantar”. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Dengan kata 

lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Istilah media bahkan sering dikaitkan 

atau dipergantikan dengan kata “Teknologi” yang berasal dari kata 

latin takne (Bahasa Inggris art) dan logos (Bahasa Indonesia “Ilmu”).  

Association For Educational Communications and Tecnology 

(AECT, 1997) (Anitah, 2009:1) mendefinisikan media sebagai segala 

bentuk yang digunkan untuk menyalurkan informasi. Menurut Anitah 

(2009:2) media pembelajaran adalah setiap orang, bahan alat, atau 

peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan 

pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konsep 

media pembelajaran memiliki dua segi yang satu sama lain saling 

menunjang, yaitu perangkat keras (hardware) dan materi atau bahan 

yang disebut perangkat lunak (software). Ada beberapa definisi terkait 

media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 
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1) Alat Peraga 

Pada masa lalu, banyak orang menggunakan istilah alat peraga, 

peraga berasal dari kata raga yang berarti jasad atau bentuk. Istilah 

alat peraga ini demikian melekat pada banyak pendidik sampai 

kurun waktu yang cukup lama. Dengan alat peraga dimaksudkan 

untuk memperjelas pelajaran yang disajikan. Istilah ini 

dikemukakan bukan berarti penggunaan kata “alat peraga” itu 

dianggap salah satu konvensional. Alat peraga dalam pembelajaran 

pada hakekatnya merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menunjukan sesuatu yang riil sehingga memperjelas pengertian 

pembelajar.  

b) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran adalah alat-alat yang dipakai untuk kegiatan sehari-

hari di kelas. Misalnya: papan tulis, kapur, penghapus, penggaris, 

buku tulis, dan lain-lain. Alat-alat ini sehari-hari selalu tersedia di 

dalam kelas, karena digunakan baik oleh guru maupun pembelajar.  

c) Audio-Visual-Aids 

Seiring dengan kemajuan teknologi, munculah berbagai peralatan 

elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 

Kemajuan ini juga mempengaruhi bidang pendidikan dan 

pembelajaran, dengan dimanfaatkannya berbagai peralatan yang 

dapat membantu kegiatan belajar. Kata audio berarti pendengaran, 

visual berarti penglihatan sedangkan aid adalah bantuan, jadi audio 
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visual aids (AVA) dapat diartikan sebagai sesuatu yang membantu 

pendengaran dan penglihatan. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan media dalam proses pembeljaran alah alat peraga 

yang berguna untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang sedang 

diajarkan oleh gurunya. Alat peraga ini juga berfungsi untuk 

menunjukan sesuatu yang nyata sehingga memperjelas pengertian 

pembelajaran, dengan demikian maka proses pembelajaran akan 

berjalan lebih efektif.  

`b. Prinsip-Prinsip Umum Mengembangkan Media 

Menurut Anitah (2009:71) prinsip-prinsip umum dalam 

mengembangkan media sederhana yaitu sebagai berikut: 

1) Kesederhanaan (Simplicity) 

Bentuk media ini harus ringkas, sederhana dan dibatasi pada hal-

hal penting saja. Konsepnya harus tergambar dengan jelas serta 

mudah dipahami. Tulisan cukup jelas, sederhana dan mudah 

dibaca. Hindariah bentuk tulisan yang artistik, karena tidak setiap 

orang dapat membacanya.  

2) Kesatuan (Unity) 

Prinsip kesatuan ini adalah hubungan yang ada antara unsur-unsur 

visual dalam kesatuan fungsinya secara keseluruhan. Bentuk 

kesatuan ini dapat dinyatakan dengan unsur-unsur yang saling 
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menunjang atau dengan menggunakan petunjuk seperti anak panah, 

atau alat-alat visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur dan ruang 

yang dilukiskan dalam suatu halaman.  

3) Penekanan (Emphasis) 

Walaupun media ditunjukan dengan suatu gagasan tunggal, yang 

dikembangkan secara sederhana, merupakan suatu kesatuan, sering 

diperlukan penekanan pada bagian-bagian tertentu untuk 

memusatkan minat dan perhatian. Penekanan tersebut dapat 

ditunjukan melalui penggunaan ukuran tertentu, gambar perspektif 

atau dengan warna tertentu pada unsur yang paling penting.  

4) Keseimbangan (Balance) 

Untuk judul, keseimbangan simetris dari huruf mempunyai 

pengaruh formal dan dapat digunakan untuk caption atau judul 

film, harus mempertimbangkan keseimbangan garis tepi, jarak dari 

atas dan bawah.  

5) Alat-alat visual 

Alat-alat visual yang dapat membantu keberhasilan penggunaan 

prinsip-prinsip pembuatan (pengembang) media visual tersebut di 

atas adalah: garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang.  

AECT (1977) (Wina Sanjaya, 2012:57) sebuah organisasi yang 

bergerak dalam teknologi pendidikan dan komunikasi, mengartikan 

media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses 

menyalurkan informasi. Dikatakan juga oleh Molenda dan Russel 
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(1990) mengungkapkan bahwa “media is a channel of communication. 

Derived from the latin word for “between”, the term refers to anything 

that carries information between a source and a receiver.” 

Berdasarkan pendapat Molenda dan Russel yang dimaksud dengan 

“media adalah saluran pengantar komunikasi. Berasal dari kata latin 

“antara” istilah tersebut mengacu pada apapun yang membawa 

informasi antara sumber dan penerima”. Jadi intinya media adalah alat 

untuk memudahkan menyampaikan informasi dari orang yang 

memberi informasi dengan penerima informasi.   

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Adapun fungsi dari media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1) Fungsi Komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi 

antara penyampai pesan mengalami kesulitan manakala harus 

menyampaikan pesan dengan hanya mengandalkan bahasa verbal 

saja.  

2) Fungsi Motivasi 

Dapat kita bayangkan pembelajaran yang hanya mengandalkan 

suara melalui ceramah tanpa melibatkan siswa secara optimal 

seperti yang digambarkan pada pola terpisah, bukan hanya dapat 

menimbulkan kebosanan pada diri siswa sebagai penerima pesan, 

akan tetapi juga dapat menggangu suasana belajar. 

3) Fungsi Kebermaknaan 
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Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih bermakna, 

yakni pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan 

informasi berupa data dan fakta sebagai pengembang aspek 

kognitif, tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan 

kamampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek 

kognitif tahap tinggi. 

4) Fungsi Penyaman Persepsi 

Walaupun pembelajaran disetting secara klasikal, namun pada 

kenyataannya proses belajar terjadi secara individu. 

5) Fungsi Indivisualitas 

Siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari 

status sosial ekonomi maupun dari latar belakang pengalamannya, 

sehingga memungkinkann gaya dan kemampuan belajarnya 

puntidak sama.  

Bahwa dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pembelajaran salah satunya adalah adanya alat peraga 

atau media pembelajaran, karena dengan adanya media pembelajaran 

untuk memudahkan dalam menjelaskan materi pembelajaran, karena 

dengan adanya media pembelajaran ini akan membantu siswa memahami 

materi.  

Jadi dengan demikian maka proses pembelajaran akan terkesan lebih 

efektif, menyenangkan serta bermakna bagi siswa. Dari beberapa pendapat 

di atas dapat dipahami pada dasarnya yang dimaksud dengan media dalam 
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suatu proses pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Media juga dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk memudahkan penyampaian suatu informasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dengan media tersebut akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang telah dipelajari dan 

proses pembelajaran dapat memberikan kesan dan bermakan di dalam diri 

siswa.  

 

4. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal 

belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya. Dalam kurikulum depdipnas 2004 

disebutkan bahwa standar kopetensi matemtika di sekolah dasar yang 

harus dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran 

bukanlah penguasaan matematika, namun yang diperlukan ialah dapat 

memahami dunia sekitar, mampu bersaing, dan berhasil dalam 

kehidupan. Standar kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini 

mencakup pemahaman konsep matematika,komunikasi matematis, 
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koneksi matematis, penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan 

minat yang positif terhadap matematika. 

Matematika pada dasarnya merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat menarik karena menggunakan logika dalam 

suatu pemecahan masalah. Menurut Hariwijaya (2009:29) matematika 

adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma 

dengan menggunakan logika, simbolik dan notasi. Adapun pendapat 

lain menurut Susanto (2014 :184) kata matematika berasal dari bahasa 

latin, manthanein atau mathema yang berarti “Belajar atau hal yang 

dipelajari,” sedangkan dalam bahasa Belanda, matematika disebut 

wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan 

penalaraan (Depdiknas,2001:7). Matematika memiliki bahasa dan 

aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang jelas dan 

sistematis, dan struktur atau keterkaitan antar konsep yang kuat. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir dan beragumentasi, memberikan 

konstribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Jadi matematika adalah salah satu bidang ilmu yang berkaitan 

dengan hal yang sifatnya penalaran, dengan adanya matematika ini 

mampu meningkatkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan 

melatih seseorang untuk terampil berhitung dalam memecahkan 
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masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin 

majunya IPTEK juga akan menciptakan hal-hal baru yang membantu 

dalam proses pembelajaran matematika.  

b. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran di dalamnya mengandung 

makna belajar dan mengajar, atau merupakan kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Susanto (2014:186) pembelajaran matematika 

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengatahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Menurut Hans 

Freudental dalam Marsigit (2008), matematika merupakan aktifitas 

insani (human activities) dan harus dikaitkan dengan realitas. Dengan 

demikian, matematika merupakan cara berpikir logis yang 

dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan 

aturan yang telah ada yang tak lepas dari aktifitas insani tersebut. Pada 

hakikatnya, matematika tidak terlepas dari kehidupan sehari hari, 

dalam artian matematika memiliki kegunaan yang praktis dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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Jadi pembelajaran matematika pada intinya yaitu suatu proses 

terjadinya interaksi antara seorang pendidik atau guru dengan siswanya 

dalam satu kegiatan pembelajaran khususnya matematika yang 

bertujuan agar siswa itu mampu berpikir secara logis dalam 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, selain itu untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi khususnya 

mata pelajaran matematika.  

c. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto (2014:186) secara umum, tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar adalah agar siswa mampu dan terampil 

menggunakan matematika. Menurut Depdiknas (Susanto:189-190), 

kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika di 

sekolah dasar sebagai berikut: 

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian beserta operasi campurannya, termasuk yang 

melibatkan pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun 

ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas,dan 

volume.  

3) Menentukan sifat simetri kesebangunan dan sistem koordinat 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar satuan, dan 

penaksiran pengukuran 
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5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran 

tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikanya 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengkomunikasikan gagasan secara matematika 

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas sebagai berikut: 

(1) Memahami konsep matematika, menjelasakan keterkaitan antar 

konsep, dan mengaplikasikan konsep algoritme 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh 

(4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

(5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

Dari beberapa pendapat di atas tujuan pembelajaran matematika 

adalah siswa mampu melakukan operasi hitung baik itu penjumlahan, 

pengurangan perkalian dan pembangian serta mampu menyelesaikan 
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masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

matemtika. 

 

5. Model Pembelajaran Langsung 

a. Pengertian Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung adalah salah satu pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, tetapi 

dalam proses pelaksanaanya guru tetap memberi arahan dan memantau 

aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut 

Majid (2013:72) pembelajaran langsung pada umumnya dirancang 

secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yang 

berkaitan dengan aspek pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang 

bagaimana melakukan sesuatu) dan pengetahuan deklaratif 

(pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip 

atau generalisasi) yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah. Pengajaran langsung tersebut berpusat pada 

guru, dan harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Dalam hal ini 

guru menyampaikan isi atau materi akademik dalam format yang 

terstruktur, mengarahkan kegiatan para siswa, dan menguji 

keterampilan siswa melalui latihan-latihan di bawah bimbingan dan 

arahan guru. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran 

yang banyak diarahkan oleh guru.  
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Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau 

membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung 

biasanya bersifat deduktif. Kelebihan dari strategi ini adalah mudah 

untuk direncanakan dan digunakan. Sedangkan kelemahan utamanya 

adalah dalam mengembangkan kemampuan kemampuan, proses-

proses, dan sikap yang diperlukan untuk berpikir kritis dan hubungan 

interpersonal serta belajar kelompok.  

Menurut Uno  (2011:117) model pembelajaran langsung adalah 

salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan deklaratif dan 

pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat 

diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi 

selangkah (Arends, 1997). Istilah lain model pengajaran langsung 

dalam Arends (2001, 264) antara lain Training Mode, active teaching 

model, mastery teacing dan eksplicit intructions. 

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Majid (2013:73) ciri-ciri model pembelajaran langsung 

adalah sebagai berikut: 

1) Adanya tujuan pembelajaran 

Pembelajaran langsung ini menekankan tujuan pembelajaran yang 

harus berorientasi kepada siswa dan spesifik, mengandung uraian 

yang jelas tentang situasi penilaian (kondisi evaluasi), dan 
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mengandung tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan (kriteria 

keberhasilan. 

2) Sintaksis atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran 

pada model pembelajaran langsung terdapat 5 fase yang sangat 

penting. Pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah, 

demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Adapun  

tahap dalam menyampaikan pembelajaran langsung, yaitu: 

Tahap 1 menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

Tahap 2 mendemonstrasi pengetahuan dan keterampilan 

Tahap 3 membimbing pelatihan 

Tahap 4 memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik 

Tahap 5 memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan 

penerapan konsep.  

3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung 

berlangsung dan berhasilnya pembelajaran. 

Menurut Kardi & Nur (Hamzah, 2011:117) ada beberapa ciri-ciri 

terkait model pembelajaran langsung yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, 

termasuk prosedur penilaian belajar 

b. Sintaks atau pola keseluruhan dan luar kegiatan pembelajaran 

c. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan 

agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan 

berhasil.  
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung ada 

beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan. Guru harus 

menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran kepada siswa, dalam 

model pembelajaran langsung ini juga harus ada sintaksis atau pola proses 

pembelajaran dengan adanya tahapan proses pembelajaran langsung maka 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung 

dapat berjalan secara optimal.  

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Langsung 

Secara umum, setiap model pembelajaran tentu terdapat kelebihan-

kelebihan yang membuat model pembelajaran tersebut lebih baik 

digunakan dibanding dengan model pembelajaran lainnya. Seperti 

halnya pada model pembelajaran langsung (model direct instruction) 

juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang 

diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus 

mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa 

(2) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun 

kecil 

(3) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah 
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(4) Menekankan kegiatan mendengarkan (melalui ceramah) sehingga 

membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini 

(5) Model pembelajaran direct instruction (terutama kegiatan 

demonstrasi) dapat memberikan tantangan untuk 

mempertimbangkan kesenjangan antara teori (hal yang seharusnya) 

dan observasi (kenyataan yang terjadi). 

(6) Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap 

berpartisipas apabila model pembelajaran langsung digunakan 

secara efektif.  

Selain memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, pembelajaran langsung 

juga memiliki kekurangan-kekurangan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, 

pegetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya 

belajar, atau ketertarikan siswa 

2. Karena siswa hanya memeliki sedikit kesempatan untuk terlibat 

secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan 

sosial dan interpersonal mereka. 

3. Karena guru memainkan peran pusat, kesuksesan strategi 

pembelajaran ini bergantung pada image guru 

4. Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya 

komunikasi guru 
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5. Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, 

siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit, dan hanya 

akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan.  

Dari kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung di 

atas dapat disimpulkan bahwa setiap model dalam pembelajaran 

memiliki kelebihan maupun kekurangan, model pembelajaran dapat 

digunakan dengan tepat sesuai dengan materi maupun proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran langsung 

ini walaupun dalam proses pembelajaran lebih berpusat pada guru 

akan tetapi keterlibatan siswa sangat menunjang proses pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran berjalan lebih optimal.  

d. Tahapan Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Majid (2013:76) Pembelajaran langsung ini dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk guru dalam pembelajaran. Dalam hal ini 

adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran langsung dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi harus 

melihat siswa. Tahap pelaksanaan model pembelajaran langsung 

(direct instruction) adalah sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 

Tujuan langkah awal ini untuk menarik dan memusatkan perhatian 

siswa, serta memotivasi mereka untuk berperan serta dalam 

pembelajaran. Penyampaian tujuan kepada siswa dengan dilakukan 

guru melalui rangkuman rencana pembelajaran dengan cara 
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menuliskannya di papan tulis, atau menempelkan informasi tertulis 

pada papan buletin, yang berisi tahapan-tahapan dan isinya, serta 

alokasi waktu yang disediakan untuk setiap tahap. 

(2) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. 

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau 

menyampikan informasi tahap demi tahap. Kunci keberhasilan 

dalam tahap ini adalah mempresentasikan informasi sejelas 

mungkin dan mengikuti langkah-langkah demonstrasi yang efektif. 

(3) Membimbing pelatihan 

Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan 

konsep. 

(4) Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

Guru memeriksa atau mengecek kemampuan siswa seperti 

memberi kuis terkini, dan memberi umpan balik seperti membuka 

diskusi untuk siswa.  

(5) Memberikan kesempatan untuk latihan selanjutnya dan penerapan 

konsep. 

Guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka 

pelajari. Guru juga mempersiapkan kesempatan melakukan 

pelatihan selanjutnya, dengan pelatihan khusus terhadap penerapan 

pada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

terkait model pembelajaran langsung yaitu salah satu model yang 

digunakan dalam proses pembelajaran di mana ketika proses 

pembelajaran siswa harus dilibatkan langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat memberikan kesan 

tersendiri bagi siswa dan siswa lebih mudah memahami materi yang 

telah dipelajarinnya. Penggunaan model pembelajaran tidak ada yang 

paling baik akan tetapi adanya penggunaan model yang tepat 

maksudnya bahwa ketika proses pembelajaran hendaknya seorang 

pendidik (guru) harus mempersiapkan model yang tepat digunakaan 

saat proses pembelajaran di mana model tersebut harus disesuaikan 

dengan materi yang akan dipelajari serta kebutuhan siswa, karena 

setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Oleh sebab itu gunakanlah model pembelajaran yang paling tepat 

dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan 

berjalan efektif, selain itu sebagai seorang guru yang profesional 

setidaknya ketika hendak melakukan proses pembelajaran gunakanlah 

model pembelajaran yang berfariasi sehingga siswa tidak merasa bosan 

dengan proses pembelajaran, akan tetapi dengan model pembelajaran 

yang bervariasi maka akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat 

dan senang mengikuti proses pembelajaran.  
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6. Media Tirai Pecahan 

Tirai pecahan ini adalah suatu alat yang dapat memudahkan siswa 

dalam memahami materi matematika khususnya materi mengenai 

penjumlahan pecahan, dinamakan dengan tirai karena media tersebut 

terdiri dari 2 buah tirai yang nantinya digunakan untuk menghitung 

penjumlahan dan pengurangan pecahan sesuai soal yang telah ditentukan. 

Menurut Catalog Alat Peraga Laboratorium Matematika FKIP 

UMS (2015) adapun cara untuk penggunaan media tirai pecahan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pastikan semua lingkaran terarsir  

2) Putarlah tombol pemutar untuk mengecek sumbu rotasi. 

3) Jika tirai tersebut diputar searah jarum jam maka operasi yang 

dilakukan adalah penjumlahan, sedangkan jika berputar berlawanan 

arah jarum jam maka operasi yang dilakukan adalah pengurangan 

4) Bagian lingkaran sebelah kiri merupakan suku operasi, sedangkan 

bagian lingkaran sebelah kanan merupakan suku kedua sekaligus 

menjadi hasil dari suatu operasi pecahan 

5) Untuk mengetahui pecahan sejenis, silahkan ambil pecahan setengah 

(1/2) pasang dibagian lingkaran sebelah kiri, kemudian ambil pecahan 

seperempat (1/4) pasang bagian kanan. Putar tombol pemutar searah 

jarum jam sampai terarsir membentuk setengah bagian, kemudian lihat 

dibagian lingkaran kiri, terlihat bahwa 2/4 adalah pecahan sejenis 

dengan ½. 
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6) Untuk mencoba operasi lainya silahkan pilih soal yang telah 

ditentukan, lalu memasangkan mika sesuai dengan pecahan pada soal, 

misalnya 1/3+1/6, maka ambil pecahan 1/3 an (suku pertama) dipasang 

pada lingkaran bagian kiri, dan 1/6 an (suku kedua) dipasang pada 

lingkaran bagian kanan karena operasi yang digunakan adalah operasi 

penjumlahan maka putar tombol sampai mengarsir 1/3, karena bagian 

kiri dan bagian kanan kanan terarsir sama, maka langkah selanjutnya 

adalah tinggal melihat dibagian kanan, perlu diketahui bahwa semua 

bagian pecahan mempunyai nilai sama yaitu 1/6, jadi tinggal diputar 

searah jarum jam sampai 1/6, didapat 4/6 adalah hasilnya. 

7) Dapat digunakan juga untuk operasi perkalian bilangan bulat bilangan 

pecahan. 

8) Untuk mencoba lagi maka silahkan kerjakan soal yang ada, sehingga 

dapat menguasai materi secara makasimal menggunakan media tirai 

pecahan.  

Jadi dengan menggunakan media tirai pecahan dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya materi pecahan akan 

memudahkannya dalam menghitung operasi penjumlahan pecahan, selain 

itu dengan menggunakan media secara optimal dalam proses pembelajaran 

maka materi akan membantu guru dalam penyampaian materi, di sisi lain 

siswa juga lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena siswa 

secara langsung dapat terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dengan 

demikian maka proses pembelajaran akan berjalan efektif dan tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Adapun kelebihan dari media 

tirai pecahan ini yaitu siswa dapat secara langsung menggunakan media 

tersebut dengan bantuan dan arahan dari guru se ara langsung, warna yang 

digunakan juga menarik perhatian siswa sehingga siswa termotivasi untuk 

mengikuti proses pembelajaran, bentuknya unik sehingga membuat rasa 

ingin tahu siswa meningkat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Sedangkan kekurangan dari media tirai pecahan ini adalah tidak semua 

siswa bisa menggunakan karena butuh pemahaman tinggi dan arahan dari 

seorang guru.  

 

7. Pecahan  

a. Pengertian Pecahan 

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam 

ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang 

diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah 

yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian 

yang dianggap sebagai satuan, dan dinamakan penyebut. Pusat 

Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian 

dan Pengembangan (Depdikbud), (Heruman, 2010:43) menyatakan 

bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. 

Kesulitan ini terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru, dan sulitnya pengadaan media pembelajaran.  

Adapun Operasi Pecahan dalam proses pembelajaran matematika: 
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1) Penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

Kemampuan prasyarat yang harus dikuasai siswa dalam operasi penjumlahan 

pecahan adalah penguasaan konsep senilai pecahan, pecahan senilai, dan 

penjumlahan bilangan bulat. Kemampuan penguasaan pecahan senilai lebih 

ditekankan terutama dalam penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama.  

a) Penanaman Konsep 

Media yang diperlukan adalah kertas lipat atau kertas yang dapat dilipat 

Kegiatan pembelajaran 

(a) Sebagai pengantar, siswa diingatkan lagi tentang nilai pecahan dan 

pecahan senilai 

(b) Siswa menyediakan media pembelajaran (dalam hal ini dua helai 

kertas lipat), lembar kertas pertama dilipat menjadi empat bagian 

yang sama, dan salah satu bagian diarsir untuk menunjukan 

pecahan ¼. kemudian, kertas kedua dilipat menjadi 4 bagian yang 

sama, dan salah satu bagian juga diarsir untuk menunjukan 

pecahan ¼.  

(c) Siswa memperhatikan dua kertas hasil lipatan yang telah diarsir. 

    Kertas Pertama       Kertas Kedua 

 

 

 ¼           ¼  
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(d) Dalam peragaan berikut, kita akan menunjukan hasil 

penjumlahan  

¼ + ¼ = . . . 

 

Dipotong dan ditempelkan pada kertas satunya 

 

 

 

 

        
 

 
               

 

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 =  

 
 

(e) Dalam peragaan berikut, kita akan menunjukan penjumlahan 

 

 
 + 
 

 
 = ... 

Dipotong dan ditempelkan pada kertas satunya 

 

              

 

        
 

 
               

 

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

     Dua penyebut digabung menjadi satu 

 

b) Pemahaman Konsep 

 

 

 

Ada hal yang harus diperhatikan dalam penulisan proses penjumlahan ini, 

terutama dalam penulisan penyebut, karena penyebut itu tidak dijumlahkan. 

Adapun penulisan dua penyebut menjadi satu penyebut harus dilakukan, 

agar terbentuk dalam pemikiran siswa bahwa bilangan penyebut harus 

sama dan tidak dijumlahkan.  
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Apabila kita ingin mengetahui apakah siswa benar-benar memahami topik 

penjumlahan ini, kita dapat memberikan contoh soal dengan jawaban yang 

benar dan salah sebagai berikut. Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

a.  

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
    c. 

 

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
  

b.  

 
 + 
 

 
 = 
   

   
 = 

 

  
   d. 

 

 
 + 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
  

 

 

 

c) Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan pemberian latihan 

soal, termasuk soal cerita. Bentuk soal dapat diberikan secara tulisan 

maupun lisan (mencongak), misalnya sebagai berikut. 

(a) Fadli dan Imran masing-masing mempunyai 
 

 
 bagian kue. Berapa 

banyak kue Fadli dan Imran? 

(b) Sylfia telah mnyelesaikan 
 

 
 pekerjaan, sedangkan Rabbani telah 

menyelesaikan 
 

 
 bagian. Berapa bagian pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh mereka berdua? 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pecahan adalah salah satu bentuk operasi hitung dimana terdiri dari 

bagian yang diarsir yang disebut dengan pembilang dan bagian yang tetap 

utuh atau tidak diarsir yang disebut dengan penyebut. Dalam penjumlahan 

pecahan ada empat tahapan penting yaitu penanaman konsep, pemahaman 

Apabila siswa mengatakan “salah” pada contoh soal dengan 

jawaban salah, serta dapat memperbaikinya, maka siswa tersebut 

benar-benar paham. 
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konsep, pembinaan keterampilan dan pada tahap terakhir yaitu penerapan 

konsep. Untuk memahami secara benar-benar operasi pada pecahan maka 

siswa harus paham benar mengenai bentuk-bentuk pecahan dari pecahan 

sederhana hingga pecahan campuran. Materi pecahan ini merupakan salah 

satu materi yang harus dikuasai secara benar oleh siswa, di mana dalam 

kehidupan sehari-hari pasti menemukan permasalahn yang berkaitan 

dengan pecahan. Oleh sebab itu ketika siswa sudah memahami benar cara 

mengoperasikan pecahan maka siswa tersebut dapat menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan menggunakan cara mereka sendiri. 

2) Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Menurut Haruman (2010:61) pembelajaran sering dilakukan guru dalam 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama adlah dengan cara 

menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut tanpa melalui proses atau 

media peraga. Hal ini terjadi karena guru sering kali mengalami kesulitan 

dalam mencari media peraga yang efektif.  

a) Penanaman Konsep 

Media yang diperlukan adalah kertas lipat  

Kegiatan pembelajaran 

(a) Sebagai pengantar sisiwa diingatkan lagi tentang pecahan senilai 

dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

(b) Siswa menyediakan media pembelajaran (dalam hal ini kertas 

dilipat sebanyak dua lembar). Kertas yang satu bagian diarsir untuk 
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menunjukan pecahan 
 

 
 kemudian, kertas yang satu lagi dilipat 

menjadi 2 bagian yang sama, dan salah satu bagian juga diarsir 

untuk menunjukan pecahan 
 

 
 . 

(c) Siswa memperhatikan dua kertas hasil lipatan yang telah diarsir 

(d) Melalui peragaan, akan ditunjukan penjumlahan pecahan yang 

berpenyebut tidak sama, dalam kasus ini 
 

 
 + 

 

 
 = . . ., kata kunci 

“penjumlahan” dalam peragaan pecahan dapat diganti dengan kata 

“penggabungan” 

Satu bagian dipotong lalu digabungkan 

 

         

 

    
 

 
    +   

 

 
     =     

 

 
 

dari peragaan tampak  
 

 
 + 
 

 
 =  

 

 
 (biarkan dulu sementara jika siswa mengalami 

kebingungan). Biarkan siswa menganalisis sendiri permasalahan ini. Sangat 

diharapkan agar siswa secara sendiri berkelompok dengan bimbingan guru 

dibantu dengan media peraga, dapat menentukan pecahan senilai dari 
 

 
 = 

 

 
 

sehingga dapat mengubah penjumlahan dari pecahan berpenyebut sama. Pada 

akhirnya jika sudah terbentuk dalam pikiran siswa bahwa dalam penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama ini penyebut harus disamakan terlebih 

dahulu, dan dua penyebut diganti dengan satu penyebut, sehingga dapat 

ditulis: 
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 + 
 

 
 = 
 

 
 + 

 

 
 = 
 

 
 

(e) Ulangi kegiatan dengan memperagakan penjumlahan pecahan yang lain, misal 

 

 
 + 
 

 
 = . . . 

 

 
 + 
 

 
 = 

 

  
 + 

 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

(f) Siswa dan guru kemudian menyimpulkan hasil peragaan yang telah dilakukan 

b) Pemahaman Konsep 

Apabila kita ingin mengetahui apakah siswa benar-benar memahami 

penjumlahan pecahan ini, kita dapat memberikan contoh soal dengan jawaban 

yang benar dan salah sebagai berikut: 

Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

a.  

 
 + 
 

 
 = 

 

  
 + 

 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

b.  

 
 + 
 

 
 = 

 

  
 + 

 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 = 1 

c) Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan pemberian latihan soal 

secara tertulis dan soal cerita. Angkah-langkah perngerjaanya penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama memang agak panjang.  

3) Pengurangan Pecahan Berpenyebut Sama 

Dalam operasi pengurangan pecahan, kemampuan prasyarat yang harus 

dikuasai oleh siswa adalah konsep nilai pecahan, pecahan senilai, dan 

pengurangan bilangan bulat. Kemampuan penguasaan pecahan senilai lebih 

ditekankan terutama dalam pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama.  

1) Penanaman Konsep 
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Media yang digunakan yaitu kertas lipat yang dapat dilipat 

Kegiatan pembelajaran 

(a) Sebagai pengantar siswa diingatkan lagi tentang oenjumlahan pecahan 

yang beroenyebut sama 

(b) Siswa melipat kertas menjadi empat bagian yang sama, dua bagian 

diarsir untuk menunjukan pecahan 
 

 
. 

 

 

 

 
 

 

(c) Dengan peragaan kita akan menunjukan pengurangan  
 

 
 - 
 

 
 = . . . 

 

 

 

 

Satu bagian yang diarsir dihapus   
 

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

(d) Ulangi peragaan dengan pecahan yang lain, misalnya 
 

 
 - 
 

 
 = . . . 
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         Satu bagian yamg diarsir dihapus      
 

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

 

 

2) Pemahaman Konsep 

b) Penanaman Konsep 

Apabila kita ingin mengetahui apakah siswa benar-benar memahami topik 

pengurangan pecahan ini, kita dapat memberikan contoh soal dengan 

jawaban yang benar dan salah sebagai berikut: 

Benar atau salahah pernyataan di bawah ini: 

a.  

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
  c. 

 

 
 - 
 

 
 = 
    

 
 = 
 

 
 

b.  

 
 - 
 

 
 = 
   

   
 = 
 

 
  d. 

 

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

 

 

c) Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan pemberian serangkaian 

latihan soal, termasuk soal cerita. Bentuk soal dapat diberikan secara 

tulisan maupun lisan (mencongak). Perhatikan contoh berikut: 

a) Nazar mempunyai 
 

 
 bagian kue. Kue tersebut diberikan pada Nalar 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa bagian sisa kue Nazar? 

Penulisan dua penyebut menjadi satu penyebut harus dilakukan, agar terbentuk 

dalam pemikiran siswa bahwa bilangan penyebut harus sama tidak dikurangkan. 

Apabila siswa mengatakan “salah” pada contoh soal dengan 

jawaban salah, serta dapat memperbaikinya, maka siswa tersebut 

benar-benar paham.  
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b) Pekerjaan yang harus diselesaikan Sylvia dalam sebuah kelompok 

adalah 
 

 
 bagian. Apabila ia telah menyelesaikan peketjaan sebanyak 

 

 
 

bagian, berapa bagian pekerjaan Sylvia yang tersisa? 

4) Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Selama ini, pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam  hal 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, tidak jauh berbeda dengan 

pembelajaran penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu dengan 

cara menyamakan penyebut kedua pecahan tanpa proses atau penggunaan 

media peraga. Siswa dipaksa untuk menerima penjelasan guru tanpa 

membuktikan atau membangun sendiri dalam pemikirannya. Hal ini 

terjadi karena guru sering kali mengalami kesulitan dalam mencari media 

yang efektif. Selain itu, kemampuan prasyarat yang harus dikuasai siswa 

harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu penguasaan pecahan senilai, 

pengurangan pecahan berpenyebut sama, dan penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama.  

1) Penanaman konsep 

Media yang diperlukan adalah kertas lipat yang dapat dilipat 

Kegiatan pembelajaran 

(a) Sebagai pengantar, siswa diingatkan kembali tentang pecahan 

senilai, pengurangan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama 

Upaya Meningkatkan Perilaku…, Sinta Lativatul Vauziah, FKIP UMP, 2016



 

 
 

53 

(b) Siswa membagi selembar kerts menjadi dua bagianyang sama 

dengan cara melipat, dari satu bagian diarsir untuk menunjukan 

pecahan 
 

 
 

(c) Akan diperagakan pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak 

sama, yaitu 
 

 
 - 

 

 
 . . . dalam peragaan, kata “pengurangan” dapat 

diganti dengan “diambil”.  

 

 

 

 

 

             di ambil 
 

 
 bagian  

Dari peragaan tampak 
 

 
 - 

 

 
 = 

 

 
 (sementara ini, biarkan jika siswa 

kebingungan). Gugahlah siswa untuk menganalisisnya, baik secara sendiri 

atau berkelompok dengan bimbingan guru dan dibantu dengan media 

peraga, untuk dapat menentukan pecahan senilai dari 
 

 
 = 

 

 
. Dengan kata 

lain, siswa dapat mengubah pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

menjadi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Apabila sudah terbentuk 

dalam pemikiran siswa bahwa dalam pengurangan pecahan berpenyebut 

ini dua penyebut diganti dengan satu penyebut, maka dapat ditulis hasilnya 

sebagai berikut: 

 

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
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(e) Buatlah contoh peragaan yang lain yang hampir sama 

3) Pemahaman konsep 

Apabila ingin mengetahu apakah siswa benar-benar memahami topik 

pengurangan pecahan ini, kita dapat memberikan contoh lain dengan jawaban 

benar salah sebagai berikut: 

a.  

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 -
 

 
 = 
 

 
  

b.  

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 - 
 

 
 = 
   

 
 = 
 

 
 

4) Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan pemberian latihan soal-soal 

secara tertulis atau dalam bentuk soal cerita. 

 

5) Penelitian Relevan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Asmari, mengatakan  

Pembelajaran langsung atau direct instruction dikenal dengan sebutan active 

teaching. Pembelajaran langsung juga dinamakan whole-class teaching. 

Menurut Agus Suprijono (2011: 47) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran langsung guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran 

kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh 

kelas. Penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik juga dapat 

menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Asmari dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada pembelajaran direct 

instruction dengan media lagu dengan pembelajaran direct instruction yang 
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tidak menggunakan media lagu. Jika dilihat dari reratanya prestasi belajar 

pembelajaran direct instruction dengan media lagu lebih baik daripada 

pembelajaran direct instruction yang tidak menggunakan media lagu. Hal ini 

berarti menunjukkan bahwa pembelajaran direct instruction dengan media 

lagu dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elistina dalam penelitiannya 

yang berjudul   Penerapan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Berbantuan Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA di Kelas V SDN 5 Basi  Kecamatan Basidondo Tolitoli 

menyatakan : 

“Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dirumuskan adalah bahwa penggunaan media gambar dalam model 

pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 5 Basi kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli semester 2 tahun 

pelajaran 2013/2014, hal ini dibuktikan oleh kenaikan hasil belajar IPA yang 

terdiri dari kenaikan persentase ketuntasan belajar IPA dari siklus 1 yaitu 

83,3%, dan siklus 2 naik menjadi 93,3 %. Peningkatan skor rata-rata yakni 

pada siklus 1 dari 69,5 dan pada siklus 2 naik menjadi 75,7.” 

 

6) Kerangka Berpikir 

Ada beberapa faktor penting yang bertujuan untuk menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran dan prestasi belajar siswa dapat dilakukan 

dengan berbagai cara baik dari segi model dan metode yang digunakaan saat 
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proses pembelajaran. Biasanya dalam proses pembelajaran banyak model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru, akan tetapi sering kali melihat guru 

masih bingung dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa SD, khususnya pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Pernasidi.  

Adapun beberapa cara yang dapat membuat siswa tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran serta mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan kepada siswa, maka cara yang dapat digunakan adalah dengan 

mengaktifkan mereka ketika proses pembelajaran berlangsung, dengan cara 

mereka dibagi menjadi beberapa kelompok maupun individu. Selain itu media 

dan model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan materi yang hendak 

disampaikan kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal dan proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. Hal tersebut menyadarkan kita sebagai guru yang baik 

hendaknya mampu menciptakan suasana pembelajaran matematika yang 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dengan penyajian materi yang baik 

dan didesain sebagus mungkin agar memotivasi siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan model 

pembelajaran langsung dengan media tirai pecahan sangat membantu siswa 

dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Dengan hal tersebut, 

diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat terus. 
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Kondisi Awal 

Belum Menggunakan 

Model Pembelajaran 

Rendahnya Prestasi Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika. 

Tindakan 

Siklus I 

Siklus II 

 Evaluasi Evaluasi 

Kondisi Akhir 

Melalui model pembelajaran 

langsung dan penggunaan media 

Tirai Pecahan dapat meningkatkan 

kedisiplinan dan  prestasi belajar 

siswa mata pelajaran matematika 

materi Pecahan di kelas IV SD 

Negeri 2 Pernasidi. 

 

Kedisiplinan Siswa 

Mengalami Peningkatan  

Prestasi Belajar Siswa 

Mengalami Peningkatan 

Dalam pembelajaran guru 

menggunakan model 

pembelajaran langsung 

dan menggunakan media 

tirai pecahan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir dalam Penelitian 

 

Guru Memberikan Tugas 

1. siswa harus 

mengumpulkan tepat 

waktu. 

2. Selalu mengajak teman 

menjaga ketertiban kelas 

3. Mentaati aturan sekolah 

4. Mengerjakan tugas kelas 

dengan baik. 
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7) Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir dalam penelitian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipoteis tindakan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan  model pembelajaran langsung dan penggunaan media tirai 

pecahan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa khususnya pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Pernasidi. 

2. Penerapan model pembelajaran langsung dengan penggunaan media tirai 

pecahan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Pernasidi.  
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