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ABSTRAK 

 

Monica, R. 2018. Pengembangan Media Dakon Bilangan Pada Pembelajaran 

 Matematika Untuk Melatih Pemahaman Konsep FPB dan KPK Siswa 

 Kelas IV Sekolah Dasar. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah  Dasar, 

 FKIP,  Universitas Jambi  Dosen Pembimbing I. Drs. Faizal Chan,  S.Pd., 

 M.Si, Pembimbing II. Agung Rimba Kurniawan, SPd., M.Pd. 

 

 Media pembelajaran sangatlah diperlukan pada pembelajaran yang bersifat 

abstrak seperti matematika karena tidak sesuai dengan karakteristik siswa sekolah 

dasar. Dimana siswa pada usia ini masih belajar menggunakan hal-hal yang nyata, 

untuk itu perlu adanya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar. Melalui observasi  siswa mengalami kesulitan belajar matematika 

terkhususnya materi KPK dan FPB. Selain itu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan kurangnya 

ketersediaan media pembelajaran. Di dasarkan  pada analisis tersebut, sehingga 

sangat penting untuk dilakukan pengembangan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan model 

Hannafin & Peck, mengetahui kevalidan  media,  mengetahui kepraktisan media, 

dan mengetahui keefektifan media pembelajaran pada materi KPK dan FPB di 

kelas IV Sekolah Dasar.  

 Tahap penelitian ini menggunakan model pengembangan Hannafin & 

Peck dengan subjek penelitian siswa kelas IV SD Negeri 198/1 Pasar Baru. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen kevalidan, 

kepraktisan dan  instrumen keefektifan. 

 Hasil penelitian ini berupa prosedur pengembangan yang menghasilkan 

sebuah produk berupa media dakon bilangan yang valid, praktis dan efektif. Hasil 

validasi media memperoleh persentase keseluruhan 97,69 % dan validasi materi 

mendapat persentase keseluruhan 86,13 %. Untuk keefektifan media termasuk 

pada klasifikasi tinggi dengan nilai 0,702 dan media dakon bilangan dinyatakan 

efektif.  Hasil dari angket respon  guru memperoleh persentase keseluruhan 90% 

dan respon siswa memperoleh persentase 91,68 %. 

 Kesimpulan penelitian ini ialah mengetahui prosedur pembuatan produk 

dengan hasil berupa media dakon bilangan. Kevalidan media diperoleh dari 
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validasi media dan materi termasuk dalam kategori sangat valid. Kepraktisan 

media melalui angket respon guru dan respon siswa termasuk dalam kategori 

sangat praktis. Berdasarkan dari peningkatan hasil belajar siswa media dakon 

bilangan dinyatakan efektif. 

 

Kata Kunci : Pengembangan Media Dakon Bilangan, Pembelajaran Matematika, 

 FPB dan KPK 
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PENDAHULUAN 

 Media pembelajaran sangat diperlukan dalam setiap mata pelajaran terutama 

pada mata pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Menurut Piaget (Husamah 

& Setyaningrum, 2013:49) siswa sekolah dasar usia (7-12 tahun) masih berada 

pada tahap operasional konkret. Dimana siswa pada usia ini masih belajar 

menggunakan hal-hal yang nyata. Untuk itu guru dalam pembelajarannya 

terkhusus pada pelajaran matematika perlu menggunakan alat bantu berupa media 

pembelajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 Melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kelas IV SD Negeri 

198/1 Pasar Baru. Ditemukan fakta lapangan bahwa proses pembelajaran yang 

dilaksanakan belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan kurangnya 

penggunaan media pembelajaran. Selain itu, beberapa siswa juga mengalami 

kesulitan belajar matematika terkhususnya materi FPB dan KPK. Melalui pretest 

yang telah diberikan kepada 25 siswa tidak ada satupun yang mendapat nilai 

mencapai kriteria ketuntasan minimum.  Adapun kriteria ketuntasan minimum 

yang ditetapkan ialah 63. 

 Melalui permasalahan di atas, untuk itu perlu adanya penggunaan media 

pembelajaran pada materi FPB dan KPK. Media tersebut berupa dakon bilangan. 

Menurut Pitajeng 

Dakon bilangan dapat dipakai untuk membantu anak belajar konsep bilangan prima 

dan menentukan bilangan prima, menentukan faktor-faktor pembagi suatu bilangan, 

menentukan kelipatan suatu bilangan, menentukan faktor pembagi persekutuan atau 

kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih, serta mencari FPB dan KPK dari dua 

bilangan atau lebih (Pitajeng, 2006:108) .  

Berlandaskan dari pendapat Pitajeng tersebut maka dakon bilangan sesuai untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada materi FPB dan KPK. 

Karena dapat membantu siswa mencari FPB dan KPK dari dua bilangan, akan 

tetapi dakon bilangan konvensional yang telah ada kondisinya masih kurang 

menarik, kurang fleksibel untuk dibawa karena ukurannya yang besar dan tidak 

tahan lama, sehingga sangat penting adanya pengembangan terhadap media 

tersebut. 

 Melalui latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengembangkan 

media dakon bilangan untuk materi FPB dan KPK. Alasan memilih 
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pengembangan media ini karena dengan adanya pengembangan ini dapat 

menghadirkan media pembelajaran matematika yang praktis dan dapat melatih 

siswa memahami konsep FPB dan KPK.  

 Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Dakon Bilangan Pada 

Pembelajaran Matematika Untuk Melatih Pemahaman Konsep Materi FPB dan 

KPK Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. 

 

KAJIAN TEORI 

Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran matematika adalah proses belajar mengajar guna 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. 

Hal ini didasarkan dari pendapat Susanto yang menyatakan bahwa: 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi matematika (Susanto, 2013:186).  

 

  Guru pada umumnya mengajarkan matematika dengan menerangkan konsep 

dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal yang sejenis dengan 

soal yang sudah diterangkan guru. Model ini menekankan pada menghafal konsep 

dan prosedur matematika guna menyelesaikan soal. Guru menekankan 

pembelajaran matematika bukan pada pemahaman siswa terhadap konsep dan 

operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-simbol matematika dengan 

penekanan pada pemberian informasi dan latihan penerapan algoritma. Guru 

hanya menggunakan metode ceramah dimana siswa menjadi pasif. Tentu kondisi 

tersebut tidaklah efektif dalam pembelajaran matematika. 

  Menurut Sundayana (2014:24) “pembelajaran matematika di kelas 

hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara konsep–konsep matematika dengan 

pengalaman anak sehari-hari”. Selain itu, menerapkan kembali konsep 

matematika yang dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari sangat penting untuk 

dilakukan. Hal tersebut dikarenakan “siswa adalah organisme yang aktif mereka 

mimiliki potensi untuk membangun pengetahuannya.  Kalaupun guru memberikan 



 

 

 

 

RIRIN MONICA FKIP S-1 PGSD Page 6 
 

 informasi kepada siswa, guru harus memberi kesempatan untuk menggali 

informasi itu agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. Untuk itulah dalam 

pembelajaran matematika perlu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.  

 

FPB dan KPK 
 

 “Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan terbesar 

yang habis membagi kedua bilanagan tersebut” (Sumanto, Heny & Nur, 2008:15). 

Cara untuk menentukan FPB yaitu dengan memfaktorkan bilangan. Caranya 

adalah tentukan dulu faktor-faktor dari a dan b kemudian identifikasi dan 

kumpulkan faktor yang sama, selanjutnya pilih yang terbesar. Faktor persekutuan 

terbesar dari a dan b ditulis dengan notasi FPB (a,b) atau [   ].  

 “Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan terkecil 

yang habis dibagi kedua bilangan tersebut” (Sumanto, Heny & Nur, 2008:16). 

Sesuai dengan namanya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua 

bilangan a dan b, atau lebih maka proses pengerjaannya yaitu mencari semua 

kelipatan dari a dan b, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan semua kelipatan 

yang sama. Selanjutnya dari kumpulan itu pilihlah yang terkecil. Dari dua 

bilangan a dan b ditulis dengan notasi KPK (a,b) atau [   ]. 

 

Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD 

  Salah satu karakteristik perkembangan siswa yang perlu diamati ialah 

perkembangan belajar anak. Berikut ini tahapan perkembangan belajar anak 

menurut Piaget (Husamah & Setyaningrum) sebagai berikut: 

1). Sensorimotor Intelegence (lahir-usia 2 tahun). Pada tahap ini perkembangan 

perilaku anak terikat pada panca indera dan gerak motorik. 2). Preoperation 

Thought (0 - 7 tahun). Pada tahap ini  anak mulai tampak berbahasa. 3). Concret 

Operation (7-11 tahun). pada tahap ini anak mulai berpikir secara konkret. 4). 

Formal Operation (11-15) tahun; kecakapan kognitif mencapai puncak 

perkembangan. Pada tahap ini kecakapan berpikir anak mulai abstrak dalam/melalui 

bahasa (Piaget (Husamah & Setyaningrum, 2013:49)). 

 Berdasarkan pendapat piaget di atas maka siswa SD termasuk pada tahap 

concret operation (tahap operasional konkret). Pada tahap ini anak belajar 

menggunakan hal-hal konkret untuk memahami apa yang sedang dipelajari. 

Berlandaskan dari teori Piaget ini maka dalam kegiatan pembelajarannya, 
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matematika di SD mesti dibuat konkret. Dengan tujuan agar siswa mampu 

memahami matematika dengan sebaik mungkin.   

 

Media Pembelajaran  

  Menurut Ashyar (2011:8) “media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari satu 

sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif 

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. 

Proses belajar yang efektif dan efisien tentu akan memberikan pengaruh yang 

besar pada hasil belajar siswa. 

  Menurut Asyhar & Khairinal media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat tersebut seperti:  

  (a) dapat meningkatkan motivasi peserta didik, (b) memberikan rangsangan belajar 

kepada peserta didik, (c) mempertahankan retensi peserta didik terhadap materi 

pembelajaran, (d) dapat mengefektifkan si-belajar (Learner) dalam memberikan 

tanggapan dan umpan balik, (e) mendorong peserta didik untuk melakukan praktek-

praktek dengan benar (Asyhar & Khairinal, 2012:35). 

Jadi syarat media yang baik harus mampu memberikan motivasi, 

rangsangan, keefektifan dan umpan balik bagi siswa dan proses 

pembelajaran. 

  Menurut Asyhar kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan 

media pembelajaran ialah sebagai berikut: 

 1). Jelas dan rapi. 2) Bersih dan menarik. 3) Cocok dengan sasaran. 4) Relevan 

dengan topik yang diajarkan. 5) Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 6) Praktis, 

luwes dan tahan. 7) Berkualitas baik. 8) Ukurannya sesuai dengan lingkungan 

belajar (Asyhar, 2012:81).  

  Menurut Sudjana & Ahmad (Asyhar) kriteria yang perlu diperhatikan 

dalam memilih media pembelajaran sebagai berikut: 

  1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. 2) Dukungan terhadap isi bahan 

pembelajaran. 3) Kemudahan memperoleh media. 4) Guru berkemampuan 

menggunakan media dalam proses pengajaran. 5) Sesuai dengan taraf berpikir 

peserta didik. (Sudjana & Ahmad (Asyhar, 2012:87-88)). 
   Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria 

pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut; 1) Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, 2) Jelas dan rapi, 3) Bersih dan menarik, 4) Bersifat luwes, praktis 

dan tahan lama, 5) Guru terampil menggunakannya, 6) Sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, 7) Berkualitas baik.  

 Bahan Pembuatan Dakon Bilangan 
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  Bahan dasar yang digunakan untuk membuat dakon bilangan ini adalah 

kayu dan tiplek. Adapun alat yang digunakan ialah palu, paku dan lainnya. Bahan 

tambahan untuk memperindah media dakon bilangan ialah cat dan banner. 

 Cara Pembuatan Dakon Bilangan 

Cara Penggunaan Dakon Bilangan 

  Cara menggunakan dakon bilangan mengikuti aturan permainan congklak 

hanya saja tidak semua aturan permainan congklak diterapkan dalam dakon 

bilangan ini. Cara menggunakan dakon bilangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB) 

Penggunaan dakon bilangan untuk menentukan FBP ialah sebagai berikut: 

a) Bukakotak dakon bilangan. 

b) Siswa diberi soal untuk menentukan FPB. 

c) Kemudian siswa diminta untuk menentukan faktor pembagi bilangan yang 

ditandai dengan menggunakan manik-manik dengan warna yang berbeda. 

d) Siswa akan mencari faktor pembagi dari bilangan yang pertama pada 

kotak kecil dengan memasukkan satu buah manik yang merupakan faktor 

pembagi bilangan tersebut. Begitu pun dengan angka yang lain. 

e) Jika siswa sudah menemukan faktor pembagi setiap bilangan maka siswa 

diminta mencari kelipatan persekutuan dengan cara menemukan kotak 

yang memilki lebih dari satu manik yang warnanya berbeda. 

f) Jika siswa sudah menemukan kelipatan persekutuannya maka siswa 

diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan terbesarnya dengan cara 

melihat angka terbesar yang mendapat manik lebih dari satu warna. 

 

2. Menentukan faktor persekutuan terkecil (KPK) 

Penggunaan dakon bilangan untuk menentukan faktor persekutuan terkecil 

ialah sebagai berikut: 

a) Bukalah kotak dakon bilangan. 

b) Siswa diberi soal untuk menentukan KPK. 

c) Siswa diminta untuk menandai bilangan yang menjadi kelipatan bilangan 

menggunakan manik-manik dengan warna yang berbeda. 
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d) Siswa mencari kelipatan dari bilangan yang pertama dengan memasukkan 

satu buah manik yang merupakan kelipatan bilangan tersebut, begitu pun 

dengan angka yang lain. 

e) Jika siswa telah menemukan kelipatan yang paling besar dari kelipatan 

bilangan maka siswa berhenti. 

f) Setelah kelipatan bilangan ditemukan maka siswa diminta untuk 

menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya dengan cara melihat angka 

terkecil yang mendapat manik lebih dari satu warna. 

 

Kelayakan Sebuah Produk Pengembangan 

  Menurut Purboningsih (2015:468) “media pembelajaran yang 

dikembangkan haruslah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif”. Berikut ini 

penjelasan tentang valid, praktis dan efektif. 

 Valid 

  Menurut Arikunto (2009:58) “jika data yang dihasilkan dari sebuah 

instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid, karena 

dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuia dengan kenyataan 

atau keadaan sesunguhnya”. Jadi valid merupakan gambaran tentang data secara 

benar sesuai dengan keyataan yang sebenarnya. 

 Praktis 

  Menurut Dimyati & Mudjiono (Aunurrahman, 2012:219) “Kepraktisan 

evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada kaitannya 

dengan instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah 

hasil, menginterprestasi hasil maupun kemudahan-kemudahan dalam 

penyimpanannya”. 

 Efektif 

  Media dikatakan efektif apabila ada peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh dari pretest dan post-teest. Berikut pengertian pretes dan post-test 

menurut Purwanto: 

 1) Pretest yaitu tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai, tujuannya yaitu 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum adanya penggunaan produk 

yang dikembangkan. 2). Post-test yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir 

program satuan pengajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pencapaian siswa 
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setelah dilaksanakannya kegiatan belajar menggunakan produk yang 

dikembangkan (Purwanto, 2013:28). 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pretest adalah tes yang dilakukan sebelum media 

digunakan sedangkan post-test merupakan tes yang dilakukan setelah media 

digunakan.  

 

Desain Pembelajaran 

 Pembelajaran pada dasarnya memerlukan perencanaan desain 

pembelajaran sehingga dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran. Berikut 

ini beberapa desain rencana pembelajaran yaitu, sebagai berikut: 

Model ADDIE 

 Model ADDIE disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang 

sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar. Model ADDIE 

terdiri atas lima langkah, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.1 Tahapan Model ADDIE 

Model Hannafin dan Peck 

  Menurut Tegeh (2014:1) ada tiga proses utama dalam model Hannafin & 

Peck “tahap pertama model ini adalah tahap penilaian kebutuhan, dilanjutkan 

dengan tahap desain dan tahap ketiga adalah pengembangan dan implementasi. 

Dalam model ini, semua tahapan melibatkan proses evaluasi dan revisi”. 
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 Gambar 2.2 Tahapan Model Hannafin & Peck 

 

 

METODE PENELITIAN 

Model Pengembangan 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research and 

Development). Penelitian ini menggunakan model pengembangan Hannafin dan 

Peck. Model ini terdiri dari tiga tahapan pengembangan. 

 

Prosedur Pengembangan 

 Adapun prosedur yang akan dilaksanakan dalam pengembangan ini adalah 

penilaian kebutuhan, desain, pengembangan dan implementasi serta evaluasi dan 

revisi.  

 

Subjek Uji Coba 

 Pada uji coba pemakaian yang menjadi subjek uji coba adalah siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 198/1 Pasar Baru. 

 

Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Hasil Validasi  

 Data hasil validitas yang diperoleh, dianalisis menggunakan skala likert yang 

dibuat dalam tabel berikut, selanjutnya dicari persentase nilai dengan 

menggunakan rumus, sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Pedoman Penilaian Skor Validasi 

Data Kualitatif Skor 

Sangat sesuai (SS) 5 

Sesuai (S) 4 

Kurang sesuai (KS) 3 

Tidak sesuai (TS) 2 

Sangat tidak sesuai (STS) 1 

     (Sumber: Widoyoko, 2012:109) 

Penilaian 

Kebutuhan 

Tahap 

Desain 

Pengembangan & 

Implementasi 

Evaluasi & Revisi 
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Analisis data kuantitatif menggunakan rumus persentase menurut Tegeh, I. & 

Ketut. Rumus untuk menghitung persentase dari masing-masing subjek yaitu : 

Persentase = 
  

   
 x 100 % 

Keterangan: 

    = Jumlah skor 

    = Skor maksimal ideal 

Selanjutnya untuk menghitung persentase keseluruhan subjek yaitu: 

 P = F : N 

 Keterangan: 

F = Jumlah persentase keseluruhan subjek 

N : Banyak subjek (Tegeh, I. & Ketut, 2014:82) 

 Setelah persentase keseluruhan kevalidan diperoleh ditetapkan kriteria 

seperti pada tabel berikut: 

3.7 Tabel Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Kevalidan 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan  

1 90 % - 100 % Sangat baik Tidak perlu direvsi 

2 75 %  - 89 % Baik Direvisi seperlunya 

3 65 % - 74 % Cukup Cukup banyak revisi 

4 55 % - 64 % Kurang Banyk direvisi 

5 0 – 54 % Sangat kurang Direvisi Total 

     (Sumber : Tegeh, I. & Ketut (2014:83) 

 

2.  Analisis Angket Kepraktisan 

 Angket kepraktisan diberikan kepada guru dan siswa. Instrumen angket 

berpedoman pada penilaian skor menurut pendapat Widoyoko. 

Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Skor Kepraktisan 

Data Kualitatif Skor 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang setuju (KS) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

      (Sumber: Widoyoko, 2012:109) 

Analisis data kuantitatif menggunakan rumus persentase menurut Tegeh, I. & 

Ketut. Rumus untuk menghitung persentase dari masing-masing subjek yaitu : 

Persentase = 
  

   
 x 100 % 

Keterangan: 
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    = Jumlah skor 

    = Skor maksimal ideal 

Selanjutnya untuk menghitung persentase keseluruhan subjek yaitu: 

 P = F : N 

Keterangan: 

F = Jumlah persentase keseluruhan subjek 

N : Banyak subjek (Tegeh, I. & Ketut, 2014:82) 

Setelah persentase kepraktisan diperoleh, ditetapkan kriteria seperti pada tabel 

berikut: 

3.9 Tabel Range Persentase Dan Kriteria Kualitatif Kepraktisan 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan  

1 90 % - 100 % Sangat baik Tidak perlu direvsi 

2 75 %  - 89 % Baik Direvisi seperlunya 

3 65 % - 74 % Cukup Cukup banyak 

revisi 

4 55 % - 64 % Kurang Banyk direvisi 

5 0 – 54 % Sangat kurang Direvisi Total 

     (Sumber : Tegeh, I & Ketut (2014:83) 

3. Analisis keefektifan 

 Untuk keefektifan dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa ini dapat 

dihitung dengan menggunakan N-Gain berdasarkan nilai pretest dan post-test 

menurut Hake, (Lukman & Ishartiwi, 2014:113) 

  g = 
           

           
  

 

Keterangan: 

     = Rata-rata skor post-test 

    = Rata-rata skor pretest 

     = Rata-rata skor maksimal 

 Berikut interprestasi table klasifikasi nilai Gain menurut Hake (Lukman & 

Ishartiwi, 2014 :113) 

Tabel 3.10 Kriteria Gain Ternormalisasi 

Nilai Gain  Klasifikasi 

Nilai Gain ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > (N-gain) ≥ 0,30  Sedang 

Nilai Gain ≤ 0,3 Rendah 

  (Sumber Hake (Lukman &Ishartiwi, 2014:113)) 
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HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan melalui hasil dari observasi 

dan wawancara. Adapun hasil observasi dan wawancara yag dilakukan di kelas IV 

sekolah dasar menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan memahami materi 

KPK dan FPB, guru tidak meggunakan media pembelajaran serta kurangnya 

ketersedian media pembelajaran khususnya matematika. Dalam proses penelitian 

data hasil validasi ahli media dan materi, respon siswa dan guru serta hasil belajar 

siswa menjadi data penguat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh ialah data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari skor yang diperoleh dari 

pengisian angket oleh validator saat melaksanakan validasi, angket respon guru 

dan siswa dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan dakon bilangan. Skor yang diperoleh dicari persentase masing-

masing subjek dan persentase keseluruhan untuk mengetahui tingkat kevalidan, 

kepraktisan media. Untuk melihat keefektifan media dakon bilangan diperoleh 

dari hasil peningkatan pretest  dan post-test. Data kualitatif diperoleh dari analisis 

pernyataan yang diajukan dan komentar dan saran yang diberikan oleh validator.  

 Proses pengembangan media dakon bilangan dilakukan dengan 

menggunakan model Hannafin & Peck. Model Hannafin & Peck adalah model 

yang memiliki prosedur kerja yang sistematis yang terarah sehingga dapat 

terencana dengan baik.   

 Berdasarkan validasi yang dilakukan media dakon bilangan dinyatakan 

sangat valid dan layak untuk diujicobakan dengan persentase keseluruhan 97,69 

% termasuk kualifikasi sangat baik oleh ahli media dan persentase keseluruhan 

86,13 termasuk kualifikasi baik oleh ahli  materi. Media dakon bilangan ini 

setelah dinyatakan valid kemudian dilakukan ujicoba kepada siswa kelas IV 

sekolah dasar melalui ujicoba kelompok kecil dan kelompok besar. Ujicoba ini 

untuk melihat seberapa efektifnya media dakon bilangan ini. Keefektifan ini 

dilihat melalui peningkatan hasil pretest dan posttest sebesar 0,702 dan termasuk 

klasifikasi tinggi. Pada tahap ini peneliti juga memberikan angket kepada siswa 

dan guru untuk mengetahui respon dari guru dan siswa setelah menggunakan 

dakon bilangan. Hasil dari respon siswa dan guru ini digunakan untuk melihat 

seberapa praktis media dakon bilangan. Adapun hasil yang diperoleh melalui 
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respon siswa diperoleh persentase keseluruhan 91,68 % termasuk kualifikasi 

sangat baik dan respon guru memperoleh persentase keseluruhan 90 % termasuk 

kualifikasi sangat baik. 

 

SIMPULAN 

 Melalui hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mengetahui prosedur pembuatan produk dengan 

hasil produk berupa media dakon bilangan. Penelitian ini mengetahui kevalidan 

media memperoleh persentase keseluruhan 97,69 % termasuk kualifikasi sangat 

baik dan persentase keseluruhan untuk kevalidan materi adalah 86,13 % dan 

termasuk kualifikasi baik. Penelitian ini juga mengetahui kepraktisan media 

melalui angket respon guru dengan persentase keseluruhan yaitu 90 % dan respon 

siswa persentase keseluruhan 91,68 % keduanya termasuk kualifikasi sangat baik 

dan dinyatakan praktis. Selain itu penelitian ini mengetahui keefektifan media 

melalui hasil belajar siswa dengan melihat peningkatan hasil pretest dan posttest 

yaitu 0,702 dan termasuk klasifikasi tinggi, berdasarkan hasil ini media dakon 

bilangan dinyatakan efektif.  
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