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ABSTRAK  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada materi operasi bilangan pecahan. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan media pembelajaran yang menggunakan model pengembangan ADDIE. Penelitian ini 

juga bertujuan untuk (1) mendiskripsikan pengembangan media pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi operasi bilangan pecahan (2) 

mendiskripsikan respon guru setelah pembelajaran menggunakan pengembangan media 

pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi operasi bilangan 

pecahan (3) mendiskripsikan respon guru setelah pembelajaran menggunakan pengembangan 

media pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi operasi 

bilangan pecahan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Mojoroto 1 yang 

berjumlah 39 orang. Istrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu angket lembar penilaian 

validasi dan angket respon guru dan respon siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

validasi memperoleh rata-rata sebesar 3,34 dengan kriteria valid. Sedangkan untuk uji terbatas 

hasil respon guru memperoleh rata-rata sebesar 92,5% sehingga repon guru menunjukkan 

positif atau baik terhadap pengembangan media dan respon siswa yang didapat memperoleh 

hasil sebesar 89% masuk dalam kriteria cukup baik terhadap pengembangan media yang 

dilakukan. Uji sebenarnya juga memperoleh hasil rata-rata respon guru sebesar 95% sehingga 

repon guru menunjukkan positif atau baik terhadap pengembangan media dan respon siswa 

yang didapat memperoleh hasil sebesar 88% masuk dalam kriteria cukup baik terhadap 

pengembangan media yang dilakukan. 

 

 

Kata kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, CTL, Bilangan Pecahan 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal yang 

penting untuk menentukan maju 

mundurnya suatu bangsa. Pendidikan 

juga merupakan tanggung jawab dari 

pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 

Kerjasama dari ketiga pihak tersebut 

dapat menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan nasional, yaitu untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap 

warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan.  

Pendidikan dapat di peroleh 

melalui pendidikan formal dan non 

formal. Pendidikan formal bisa di mulai 

dari jenjang dasar. Jenjang pendidikan 

paling dasar adalah sekolah dasar (SD). 

Matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib di sekolah dasar dan 

penerapan matematika sangat di 

butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Susanto (2013: 185) 

“Matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan 

berargumentasi, memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian masalah sehari-hari 

dan dalam dunia kerja, serta 

memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetauhan dan 

teknologi.” 

 

Dalam kurikulum  Depdiknas 2004 

disebutkan bahwa standar kompetensi 

matematika 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 kommpetensi 

yang dirumuskan dalam  kurikulum ini 

mencangkup pemahaman konsep 

matematika, komunikasi matematis, 

koneksi matematis, penalaran dan 

pemecahan masalah, serta sikap dan 

minat yang positif terhadap matematika. 

Proses pembelajaran matematika 

hendaknya bisa menciptakan suasana 

belajar yang efektif. Pembelajaran 

matematika adalah suatu proses belajar 

mengajar yang di bangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetauhan baru 

sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika (Susanto, 2013: 186). 

Pembelajaran matematika yang di 

berikan di sekolah dasar memiliki 

tujuan yaitu siswa mampu dan terampil 

menggunakan matematika serta 

memberikan tekanan penataan nalar dan 
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pembentukan sikap siswa dalam 

penerapan matematika. Dalam proses 

pembelajaran matematika, baik guru 

maupun siswa bersama-sama menjadi 

pelaku terlaksananya tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini 

akan mencapai hasil yang maksimal 

apabila pembelajaran melibatkan 

seluruh siswa secara aktif. 

Kompetensi atau kemampuan 

umum pembelajaran matematika di 

sekolah dasar salah satunya adalah 

melakukan operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian 

beserta operasi campurannya,termasuk 

yang melibatkan pecahan. Di kelas V 

terdapat pula standar kompetensi yang 

harus di capai yaitu menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah. 

Dengan kompetensi dasar adalah 

mengalikan dan membagi berbagai 

bentuk pecahan. 

Berdasarkan hasil observasi pada 

pembelajaran matematika SDN 

Mojoroto 1 dalam materi operasi hitung 

bilangan pecahan yang diamati 

menunjukkan bahwa siswa hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru 

tanpa adanya timbal balik dari siswa, 

sehingga terlihat jelas bahwa siswa 

kurang terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Dalam pembelajaran 

matematika yang di lakukan oleh guru 

hanya menerangkan secara teoritis saja 

tentang cara untuk mengerjakan operasi 

bilangan pecahan di papan tulis. Setelah 

itu seluruh siswa di suruh untuk 

mengerjakan soal yang ada di buku 

pegangan atau LKS.  

Selama ini pula penggunaan media 

pembelajaran juga kurang di 

maksimalkan oleh guru. Sebenarnya di 

sekolah itu pun juga telah ada alat 

peraga matematika untuk pecahan. 

Akan tetapi bentuk dari alat peraga yang 

terlalu kecil dan jumlah terbatas 

membuat media itu kurang maksimal 

dalam penggunaanya di proses 

pembelajaran. Di sekolahan pun belum 

terdapat media yang membuat siswa 

tertarik. 

Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru dapat menggunakan 

media pembelajaran yang mendukung 

sehingga dapat menciptakan kondisi dan 

situasi pembelajaran dimana siswa 

dapat menemukan, membentuk, dan 

mengembangkan pengetauhannya 

sendiri. Senada dengan yang 

diungkapkan Piaget dalam Susanto 

(2013) mengatakan bahwa pengetauhan 

atau pemahaman siswa itu di temukan, 

dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa 

itu sendiri. Dalam proses pembelajaran 

sangat di perlukan sebuah media 

pembelajaran. 
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“Menurut Kustandi (2011: 8) media 

pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik dan sempurna.” 

 

Media pembelajaran tidak hanya 

berfungsi untuk alat yang membantu 

proses belajar mengajar tetapi juga 

berfungsi dalam proses pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2007: 15-16) manfaat 

media pembelajaran yaitu dapat 

membangkitkan keinginan dan minat 

baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, serta 

membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian materi. 

Pemilihan media pembelajaran 

hendaknya sesuai dengan karakteristik 

dari siswa. Media pembelajaran yang 

digunakan hendaknya mampu 

melibatkan siswa dalam aktivitas 

penting yang membantu mereka 

mengaitkan pelajaran dengan konteks 

kehidupan yang mereka hadapi. 

Mengingat ada banyaknya berbagai 

bentuk media pembelajaran, maka guru 

harus dapat memilihnya dengan tepat. 

Penelitian terdahulu yang di 

lakukan oleh Indrawati (2013) terkait 

dengan pengembangan media travel 

game untuk pembelajaran perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan SD kelas 

V. Mendiskripsikan bahwa 

pengembangan yang di lakukan itu 

memiliki hasil kelayakan yang baik dan 

dapat meningkatkan minat belajar 

matematika pada siswa. Sejalan yang 

diungkapkan Utama (2014) dalam 

penelitan terdahulu berdasarkan hasil 

validasi oleh ahli dapat dinyatakan valid 

untuk digunakan dengan beberapa 

perubahan kecil. Berdasarkan angket 

respon yang diberikan kepada siswa, 

media pembelajaran dinyatakan praktis 

karena memenuhi klasifikasi minimal 

baik. Dari hasil tersebut dapat di ketauhi 

bahwa media pembelajaran yang 

berbasis kontekstual dapat mendukung 

proses pembelajaran. 

Pengembangan media dan 

pemilihan penggunaan media 

pembelajaran sangatlah diperlukan. Hal 

ini dimaksudkan siswa dapat terlibat 

langsung secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Media yang di gunakan 

pun sesuai dengan konteks 

pembelajaran sehingga siswa juga dapat 

lebih aktif dan mengalami pembelajaran 

yang bermakna. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) 

Untuk mendiskripsikan pengembangan 

media pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada materi operasi bilangan 

pecahan kelas V SDN Mojoroto I 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. (2) 
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Untuk mendiskripsikan respon guru 

setelah pembelajaran menggunakan 

pengembangan media pembelajaran 

berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi operasi 

bilangan pecahan kelas V SDN 

Mojoroto I Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. (3) Untuk mendiskripsikan 

respon siswa setelah pembelajaran 

menggunakan pengembangan media 

pembelajaran berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada 

materi operasi bilangan pecahan kelas V 

SDN Mojoroto I Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. 

 

II. METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan R&D 

(research and development). Penelitian 

pengembangan bertujuan untuk 

mengembangkan atau menghasilkan suatu 

produk. Model pengembangan yang 

digunakan yaitu ADDIE terdiri dari lima 

fase atau tahap utama, yaitu (A)nalysis, 

(D)esign, (D)evelopment, (I)mplentation, 

dan (E)valuation Menurut Pribadi 

(2009:125). 

Pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini didapat melalui 

beberapa instrumen untuk mengumpulkan 

data diantaranya adalah lembar validasi 

ahli untuk ahli media dan materi, angket 

respon guru dan siswa terhadap 

penggunaan media. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V SD. Uji terbatas dilakukan 

oleh siswa di SD Tunas Bangsa yang 

berjumlah 12 orang dan ujicoba 

sebenarnya dilakukan oleh siswa SDN 

Mojoroto 1 yang berjumlah 39 orang. 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam 

pengembangan media pembelajarann 

diantaranya 

1) Analisis data lembar validasi 

Analisis lembar validasi berisikan 

aspek-aspek yang akan diisi oleh 

validator menggunakan kriteria 

tersendiri. Setiap kriteria memiliki 

skor antara 1-4. Data yang diperoleh 

dari validator ini nantinya akan 

diakumulasikan menjadi satu dan 

dicari rata-ratanya menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

a. Mencari rata-rata per kriteria dari 

semua validator dengan rumus:

\ 

Dengan  Ki = Rata-rata kriteria ke-i 

Vji = Skor hasil penilaian 

validator ke-j terhadap 

kriteria  ke-i 

n= banyaknya validator 

n

V

K

n

j

ji

i
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Hasil yang diperoleh dituliskan 

pada kolom rata-rata per kriteria. 

b. Mencari rata-rata tiap aspek 

dengan rumus: 

 

 

 

Dengan Ai= Rata-rata aspek ke-i 

Kij= Rata-rata untuk 

aspek ke-i kriteria  ke-j 

n = Banyaknya kriteria 

dalam aspek ke-i  

Hasil yang diperoleh dituliskan 

pada kolom rata-rata tiap aspek. 

c. Mencari rata-rata total validitas 

keempat aspek dengan rumus: 

 

Dengan  RTVMED= rata-rata 

total validitas media 

Ai= Rata-rata aspek ke-i 

n= Banyaknya aspek  

Hasil yang diperoleh dituliskan 

pada kolom rata-rata total 

(RTVMEDIA). 

d. Menentukan kategori kevalidan 

dengan mencocokkan rata-rata 

total dengan kriteria kevalidan 

media yaitu: 

Tabel Tingkat kevalidan media 

Interval Kriteria 

 

Sangat valid 

 

Valid 

 

Kurang valid 

 

Tidak valid 

    (adaptasi Khabibah 2006) 

Hasil validasi dari produk yang 

dikembangkan peneliti dikatakan telah 

valid untuk diterapkan dalam pembelajaran 

apabila memperoleh kriteria penilaian skor 

valid atau sangat valid 

atau  

(2) Analisis angket guru 

Data mengenai respon guru 

diperoleh dari angket yang telah 

diberikan kepada guru. Pada lembar 

angket respon guru terdapat 10 

indikator dengan 4 pilihan jawaban 

yaitu “baik”, “cukup baik”, “kurang 

baik”, dan “tidak baik”. Respon 

guru dapat disimpulkan dari angket 

yang telah dinilai oleh guru. 

Apabila jawaban respon guru 

presentasenya lebih dari 50% 

masuk dalam kriteria baik atau 

cukup baik maka dapat 

disimpulkan bahwa respon guru 

sudah baik terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan media 

5 4   MED RTV 

4 3   MED RTV 

3 2   MED RTV 

2 1   MED RTV 

n 

A 

RTV 

n 

i 
i 

MED 

 
  1 

4 3   MED RTV 5 4   MED RTV 

n

K

Ai

n

j

ij
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pembelajaran berbasis Contextual 

Teaching And Learning (CTL). 

(3) Analisis angket siswa 

Data mengenai respon siswa 

diperoleh dari angket yang telah 

diberikan kepada siswa. Pada 

lembar angket respon siswa 

terdapat 10 indikator dengan 2 

pilihan jawaban yaitu “ya” atau 

“tidak”. Respon siswa dapat 

disimpulkan dari angket yang telah 

diisi oleh siswa.Respon positif akan 

diperoleh jika siswa menjawab 

“ya”. Adapun rumus yang 

digunakan rumus sebagai berikut. 

P(%) = 
𝐴

𝑛
 x 100% 

Keterangan :  

P (%)  = presentase 

A = banyaknya siswa yang 

menjawab “ya” atau “tidak” 

N = jumlah responden 

Menentukan kriteria respon siswa 

dapat menggunakan rumus acauan normal 

statistik yang dijelaskan pada tabel berikut 

ini 

Tabel  Acuan normal statistik 

Interval  Kriteria  

x > �̅� + SD Tinggi/Baik 

�̅� – SD ≤ x ≤ �̅� + SD Sedang/Cukup 

baik 

x < �̅�– SD Rendah/Kurang 

baik 

III. HASIL DAN SIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian, data 

hasil penelitian kemudian dianalisis, 

sehingga dari analisis data tersebut dapat 

disimpulkan hasilnya sebagai berikut:  

1.) Berdasarkan hasil validasi yang 

dilakukan memperoleh hasil rata-

rata validasi keseluruhan aspek 

sebesar 3,34 dan itu termasuk 

dalam kriteria valid karena berada 

di rentang . 

Sehingga diperoleh hasil draft 

media pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching And Learning 

(CTL). 

2.) Uji terbatas yang dilakukan 

memperoleh hasil yang berupa 

respon guru sebesar  92,5% 

sehingga respon guru terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching And Learning 

(CTL) yang telah dikembangkan 

memperoleh respon yang positif 

atau baik. Sedangkan respon siswa 

yang didapat memperoleh hasil 

sebesar 89% masuk dalam kriteria 

cukup baik terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Contextual 

4 3   MED RTV 
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Teaching And Learning (CTL) yang 

telah dikembangkan 

3.) Uji sebenarnya yang dilakukan 

memperoleh hasil yang berupa 

respon guru sebesar  95% sehingga 

respon guru terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Contextual 

Teaching And Learning (CTL) yang 

telah dikembangkan memperoleh 

respon yang positif atau baik. 

Sedangkan respon siswa yang 

didapat memperoleh hasil sebesar 

88% masuk dalam kriteria cukup 

baik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis Contextual Teaching And 

Learning (CTL) yang telah 

dikembangkan 
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