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MOTTO 

 
 

“Pikiran merupakan sumber dari ilmu, sedangkan ilmu itu sendiri 
merupakan sumber amal.” 

(Motivasi Islam)1 

  

                                                           
1
 www.motivasi-islami.com, diakses pada hari jum’at 7 juni 2014 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA FLASH CARD DALAM 

PELAJARAN MATEMATIKA KELAS II DI MI MA’ARIF 

SENDANG KULON PROGO 

Oleh: 

Siti Fatimah 

NIM. 10480004 

 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengembangkan media 

pembelajaran matematika berbasis Flash Card pada materi pokok 
pembagian bilangan untuk siswa kelas II semester II, 2) mengetahui 
masukan dari para ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media 
untuk mengetahui kelayakaan media Flash Crad. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Research and 
Development (R&D) yang meliputi delapan tahap yaitu tahap potensi 
dan masalah, tahap pengumpulan data, tahap desain produk, tahap 
validasi desain, tahap revisi desain, tahap uji coba produk (skala kecil), 
tahap revisi produk dan tahap uji coba pemakaian. Penelitian ini 
melibatkan beberapa reviewer, yaitu dua orang ahli materi dan media. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk 
mengetahui kualitas media Flash Card dikembangkan. Teknik analisis 
data yang dilakukan adalah teknik analisis deskriptif yaitu berupa 
uraian saran dan skor penilaian dari semua reviewer pada setiap aspek 
penilaian media pembelajaran berbasis Flash Card. 

Hasil penelitian yang pertama yaitu 1) berhasil dikembangkan 
media pembelajaran Flash Card pada materi pembagian bilangan, 2) 
Hasil penilaian media pembelajaran matematika berbasis Flash Card 
yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi adalah Baik 
(B) dengan skor 4 dengan konversi skor skala lima adalah 4,00. 
Berdasarkan penilaian ahli media adalah Baik (B) dengan skor 4,12 
dengan konversi skor skala lima dalah 4,12. Dengan demikian, media 
Flash Card layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika 
untuk siswa kelas II. 
 
Kata Kunci:  Media Pembelajaran, Flash Card, Pembagian Bilangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan 

atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, 

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup 

atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.1Kenyataannya, 

pengertian pendidikan yang selalu mengalami perkembangan. Berikut ini 

adalah pendapat dari beberapa para ahli pendidikan: 

a. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yaitu tuntunan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan 

yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.  

b. Pendidikan menurut Langeveld yaitu setiap usaha, pengaruh, 

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

                                                             
1Sudirman N, dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1992), 

hlm. 4 
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pendewasaan anak itu, atau kebih tepat membantu anak agar cukup 

cakao melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

c. Pendidikan menurut UU No 2 tahun 1989 yaitu usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang 

d. Sedangkan pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern.Perkembangan pesat dalam bidang 

teknologi informasi dan komunikasi ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika. Untuk dapat menguasai dan menciptakan teknologi 

mutakhir di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat 

sejak dini. Oleh karena itu, pelajaran matematika sangatlah penting 

diajarkan di sekolah dasar sampai dibangku kuliah, bahkan 

dimasukkan dalam ujian nasional.Matematika perlu diajarkan karena 

pelajaran ini melatih peserta didik untuk perpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, serta mampu bekerjasama.Hal-hal tersebut 

                                                             
2 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 

hlm. 2-4 
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diperlukan agar semua peserta didik dapat memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup didunia yang selalu 

berkembang, berubah, tidak pasti, dan kompetitif.3 

Namun, pada kenyataan dilapangan sangatlah jauh berbeda, banyak 

siswa yang takut dengan pelajaran matematika.Mereka menganggap 

bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk 

dipelajari dan dipahami.Selain itu juga adanya anggapan bahwa 

matematika adalah pelajaran yang hanya selalu berkaitan dengan 

angka-angka dan hitung-hitungan yang membosankan, melelahkan, 

bahkan sulit dicerna oleh otak.Dengan berbagai masalah yang terjadi 

dilapangan peserta didik merasa terbebani dengan pelajaran 

matematika.Pemikiran-pemikiran yang demikianlah yang mempersulit 

peserta didik untuk mau mempelajari matematika. Perlu adanya 

penggunaan media dalam memberikan materi pelajaran matematika 

supaya peserta didik  merasa senang dengan matematika dan 

memotivasi peserta didik untuk belajar matematika, sehingga 

anggapan matematika sulit itu hilang dari pemikiran siswa. 

Dalam sebuah proses pendidikan tentunya seorang pendidik dapat 

memahami apa itu media pembelajaran yang akan digunakan ketika 

akan menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik. Media itu 

sendiri adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa 

                                                             
3 Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi 
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latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, 

media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan 

penerima pesan.Beberapa hal yang masuk ke dalam media adalah film, 

televisi, diagram, media cetak, komputer, instruktur, dan lain 

sebagainya.Dari beberapa contoh tersebut media bisa dijadikan sebagai 

media pengajaran jika dapat membawa pesan-pesan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan demikian karena di dalam 

media pengajaran terdapat proses penyamapaian pesan dari pendidik 

kepada anak didik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan media 

pengajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan 

untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi prestasi 

siswa terhadap sasaran atau tujuan pengajaran.4 

Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media pengajaran 

dalam proses belajar-mengajar sampai kepada kesimpulan, bahwa 

proses dan hasil belajar para siswa menunjukkan perbedaan yang 

berarti antara pengajaran tanpa media dengan pengajaran 

menggunakan media. Oleh sebab itu penggunaan media pengajaran 

dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi 

kualitas pengajaran. Dengan penggunaan media pengajaran diharapkan 

dapat mempertinggi kualitas proses belajar-mengajar yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa 

jenis media yang bisa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan 

                                                             
4 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2011), hlm. 13-16 
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pengajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografi, 

media tiga dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan 

sebagai media pengajar.5 

Adapun selain penggunaan media pembelajaran, peran guru juga 

sangat penting dan berpengaruh dalam proses belajar-mengajar, 

dengan adanya peran guru dalam menghadirkan strategi, metode dan 

media yang inovatif maka materiakan tersampaikan dengan mudah ke 

peserta didik. Namun disini guru juga belum mampu menghadirkan 

media untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran bagi peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil observasi di MI Ma’arif Sendang pada tanggal 2 

April 2014, MI Ma’arif Sendang khususnya untukkelas II masih belum 

cukup dalam penggunaan media pembelajaran. Guru dalam 

pembelajarannya setiap hari hanya menggunakan buku-buku dan LKS 

yang ada sebagai bahan pelajaran. Ada beberapa alasan penelitian ini 

mengembangkan bahan ajar berbasis Flash Card. Salah satunya MI 

Ma’arif Sendang belum ada pembelajaran dengan memanfaatkan 

media, tetapi bahan ajar yang digunakan masih terbatas penggunaan 

buku-buku dan LKS saja, dan untuk pelajaran matematika sendiri 

belum pernah menggunakan media berbasis Flash Card. 

Alasan lain yaitu saat observasi pelajaran di kelas, dalam proses 

pembelajaran sebagian besar guru masih menggunakan metode 

                                                             
5ibid hlm. 3-7 
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ceramah dan tanya jawab tanpa ada variasi metode atau model 

pembelajaran yang lain. Sehingga keadaan ini mengakibatkan sebagian 

besar siswa jenuh pada suasana belajar, karena siswa hanya 

mendengarkan guru di kelas.Hasil wawancara dengan guru 

matematika, menyatakan bahwa pembelajaran matematika di kelas II 

masih belum menggunakan media pembelajaran dan materi pembagian 

sempat diulang-ulang karena ada beberapa siswa masih belum 

menguasai pembagian dibandingkan materi yang lainnya.6 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

penggunaan media diharapkan agar peserta didik lebih antusias untuk 

belajar matematika.Namun, pada kenyataan dilapangan terutama 

dalam pembelajaran matematika di tingkat MI, mayoritas guru tidak 

menggunakan media pembelajaran. Guru dalam pembelajaran hanya 

menggunakan buku-buku materi dan LKS yang ada. Dengan 

kurangnya penggunaan media pembelajaran banyak siswa yang merasa 

takut dengan pelajaran matematika.Mereka menganggap bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk 

dipelajari dan dipahami.Selain itu juga adanya anggapan bahwa 

matematika adalah pelajran yang hanya selalu berkaitan dengan angka-

angka dan hitung-hitungan yang membosankan, melelahkan, bahkan 

sulit dicerna oleh otak. 

                                                             
6 Hasil wawancara dengan Ibu Hanik, MI Ma’arif Sendang 2 Mei 2014 
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Berdasarkan ketimpangan dan kekurangan penggunaan media yang 

terjadi dilapangan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengembangkan media Flash Carduntuk siswa 

pada mata pelajaran Matematika Kelas II SD/MI di Kulon Progo. 

Media FlashCard diharapkan agar menjadi sebuah permainan yang 

dapat digunakan sebagai media permainan dan juga sebagai media 

pembelajaran yang menarik dan efektif sehingga siswa akan lebih 

mudah dalam mempelajari dan memahami pembelajaran matematika 

yang diberikan oleh guru, selain itu juga dapat memberikan inspirasi 

guru agar lebih kreatif dalam penggunaan media. 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang ada maka untuk itu penulis 

menganalisis masalah yang ada sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik proses dan produkFlash Card sebagai 

media pembelajaran matematika kelas II di MI Ma’arif Sendang 

Kulon Progo? 

2. Bagaimanakahkelayakan mediaFlash Cardberdasarkan ahli materi 

dan media? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakaan 

produk dari hasil pengembangan media Flash Card pada mata 
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pelajaran Matematika siswa kelas II di MI Ma’arif Sendang Karangsari 

Pengasih Kulon Progo. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peniliti sendiri 

1. Menambah pengetahuan mengenai penerapan penggunaan 

media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan untuk siswa 

dalam pelajaran matematika. 

2. Menjadi solusi pemecahan masalah yang selama ini terjadi 

dilapangan tentang penggunaan media pembelajaran. 

b. Bagi Para Guru 

1. Memberikan wawasan tentang media pembelajaran permainan 

yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Sebagai alternatif penggunaan media pembelajaran dalam 

upaya belajar siswa terhadap pelajaran matematika. 

c. Bagi Siswa 

1. Memberikan pengalaman baru bagi siswa tentang metode 

permainan yang menyenangkan guna belajar matematika. 

2. Memberikansemangat belajar siswa pada pelajaran matematika. 

d. Bagi Peneliti Lain 
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Menambah wawasan dan mendorong untuk melakukan penelitian 

lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas serta pembahasan 

yang lebih mendalam guna menigkatkan mutu pendidikan. 

e. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi bagi perbaikan dan peningkatan kualitas 

pendidikan yang dilaksanakan. 

D. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Untuk lebih fokus, maka penelitian dengan pengembangan media 

pembelajaran matematika berbasis media Flash Card ini dibatasi pada MI 

kelas II Semester II dengan tema “Pembagian Bilangan”. Selain itu, 

penelitian ini hanya sebatas pada pengembangan media pembelajaran 

matematika yang berbasis Flash Card dan menguji kelayakannya sebagai 

media pembelajaran untuk peserta didik kelas II semester IIdi MI Ma’arif 

Sendang Kulon Progo. 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangnkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran matematika berbasis Flash Card memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Terbuat dari kertas poster berukuran panjang 6 cm dan lebar 9 cm 

disajikan dalam bentuk kartu permainan sebagai alat / media 

pembelajaran. 
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b. Memuat petunjuk permaianan / penggunaan secara umum dan 

langkah-langkah peserta didik dalam menggunakan media Flash 

Card. 

c. Digunakan dalam pembelajaran matematika dengan tema 

“Pembagian Bilangan” yang memuat pembagian angka yang dapat 

dibagi 2 sampai 9. 
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F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu: 

a. Media pembelajaran berbasis Flash Card merupakan alat / media 

yang digunakan guru dalam menujang kegiatan pembelajaran. 

b. Media pembelajaran berbasis Flash Card ini dikembangkan 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran ini 

dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar dalam kelas. 

2. Batasan Pengembangan 

Batasan dari pengembangan produk penelitian ini adalah: 

a. Media pembelajaran berbasis Flash Card dibatasi pada desain, yang 

meliputi: background gambar yang digunakan, jenis font, ukuran, 

dan kombinasi warna. 

b. Media pembelajaran berbasis Flash Card digunakan untuk siswa 

kelas II pada mata pelajaran matematika tema “Pembagian 

Bilangan”. 

c. Sekolah yang dijadikan uji coba pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis Flash Card berjumlah satu SD/MI, yaitu MI 

Ma’arif Sendang di kecamatan Pengasih Kulon Progo. 

d. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini diterapkan pada 

materi pembagian bilangan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama 

pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian,pembatasan masalah, kajian teori, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang menjadi landasan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Flash Card. Dalam bab ini terdapat 

pembahasan mengenai konsep pembelajaran, pembelajaran matematika, dan 

pembahasan tentang media Flash Card itu sendiri. 

Bab ketiga penjelasan ini, yakini menjelaskan tentang 

metodologipenelitian mencakup atas desain pengembangan, prosedur 

pengembangan, uji coba produk, subjek uji coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data media Flash Card yang telah 

dikembangkan dan digunakan dalam pelajaran Matematika siswa kelas II di MI 

Ma’arif Sendang Karangsari Pengasih Kulon Progo Yogyakarta.  

Bab keempat menjelaskan mengenai data hasil pengembangan hasil 

pengembangan media pembelajaran berbasis Flash Card yang mencakup data 

hasil penilaian dan data hasil observasi penggunaan produk.dalam bab ini 

diuraikan mengenai analisis hasil kelayakan dan kualitas produk. selain itu, 

diuraikan pula tentang kajian akhir analisis produk dan karakteristik, kelebihan 

dan kekurangan dari pengembangan produk. 
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Bab kelima yaitu sebagai bagian akhir skripsi ini berisi kesimpulan tentang 

produk yang dihasilkan, saran-saran yang berkenan dengan pengembangan 

produk.Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar lampiran penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

1) Simpulan Produk 

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan meliputi analisis 

kelayakaan dan kualitas produk, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran matematika berbasis Flash Card yang dikembangkan layak 

untuk digunakan sebagai alat / media penunjang pembelajaran siswa kelas 

II SD/MI. Hal ini berdasarkan pada hasil penilaian para ahli sebagai 

berikut: 

1) Dari hasil pengembangan media Flash Card maka terdapat 

karakteristik proses media Flash Card dalam pembelajaran 

matematika terdapat 8 langkah prosedur pengembangan, yaitu: 

a. Potensi dan masalah 

b. Mengumpulkan informasi 

c. Desain produk 

d. Validasi desain 

e. Revisi desain 

f. Uji coba produk 

g. Revisi produk 

h. Uji coba pemakaian 

karakteristik produk media Flash Card yaitu: a) ada beberapa 

kolom angka-angka yang berbeda, b) kolom didesain dengan 

background dengan warna yang berbeda disetiap tema, c) didesain 
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dengan gambar background menarik, d) menyediakan aturan 

permainan Flash Card. 

2) Dari hasil uji validitas pengembagan produk berdasarkan hasil 

penilaian ahli materi adalah  Baik dengan skor  4 dengan konversi 

skor 4,00 sedangkan penilaian ahli media adalah Baik dengan skor 

4,12 dengan konversi skor  4,12 dengan hasil nilai rerata yang 

didapat dari para ahli tersebut 4,06. Dengan demikian hasil rerata 

ditinjau dari ahli materi dan ahli media adalah Baik. 

3) Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, sebagai 

berikut: Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah saja, 

yaitu MI Ma’arif Sendang Pengasih Kulon Progo. Hasil penelitian 

tersebut, tidak bisa digeneralisasikan pada populasi lain yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan tempat penelitian yang telah dilakukan. 

Kedua, hasil produk pengembangan dalam penelitian ini, belum 

diimplementasikan ke sempel sekolah yang lebih luas, sehingga informasi 

tentang kevalidan produk ini, hanya dapat diketahui oleh guru-guru yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian. Ketiga, pada dasarnya penelitian 

pengembangan media pembelajaran berbasis Flash Card yang 

dilaksanakan dengan modifikasi media, akan dapat menunjang 

pembelajaran kelas. Namun penelitian ini, tidak semua media 

pembelajaran menjadi obyek pengembangan, hanya memilih media Flash 

Card yang dipandang relevan untuk diterapkan dalam menunjang 
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pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut menjadi salah satu 

keterbatasan dari penelitian ini. 

 

4) Saran, pemanfaatan, Desiminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Berdasarkan simpulan yang dikembangkan di atas, maka diajukan 

beberapa saran dan masukan sebagai berikut, perlu dipertimbangkan untuk 

meningkatkan kualitas penilaian pembelajaran matematika di SD/MI. 

a) Bagi guru SD/MI, disarankan untuk memanfaatkan media 

Flash Card senagai salah satu media yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. 

b) Desiminasi pengembangan media pembelajaran berbasis 

Flash Card ini dapat disosialisasikan di sekolah-sekolah 

lain, khususnya di SD/MI untuk penyempurnaan produk 

ini. 

c) Mengetahui kevalidasan pengembangan media 

pembelajaran berbasis Flash Card dalam pembelajaran 

matematika, disarankan pada guru dan peneliti untuk 

menimplementasikannya dalam ruang lingkup yang lebih 

luas. 

d) Kepada para peneliti yang berminat melakukan penelitian 

di bidang pengembangan media, disarankan agar 

melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam dan 
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komperhensif denga menggunakan kombinasi berbagai 

jenis media dalam pembelajaran di kelas. Hal ini 

mempunyai maksud untuk memperkaya bentuk media 

lainnya, sesuai yang diharapkan dapat memperkaya bentuk 

media lainnya, yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

dan kendala dalam penggunaan media yang diterapkan 

selama ini. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS II 

1. Setelah melakukan permainan kwartet pembagian dengan menggunakan 
media Flash Card bagaimana menurut kalian pembelajaran menjadi 
menyenagkan atau membosankan? 
Jawaban siswa: 
Maulana: setelah bermaian memakai kwartet pembagian menggunakan 
media Flash Card pembelajaran matematika lebih menyenangkan, seru, 
dan tidak membosankan. 
Nurul: belajar matematika menggunakan kwartet pembagian sangat 
menyenagkan, mudah, asyik, dan tidak membosankan karena tidak 
mencatat dan menulis. 
Reva S: menyenagkan, asyik, seru, tidak membosankan, menarik. 
Vivi: saya senang belajar matematika dengan bermain kwartet pembagian 
dengan media Flash Card karena tidak membosankan, menyenagkan, seru, 
asyik. 
Arwan: karena saya tidak bisa menghitung dengan permainan kwartet 
pembagian dengan media Flash Card lebih menyenangkan sehingga saya 
jadi bisa menghitung pembagian. 
Wahid: menyenagkan. 
Fauzan: menyenagkan, asyik, dan seru bisa rame-rame belajar. 
Andi: menyenagkan dan seru. 
Tika: menyenangkan karena belajarnya bersama-sama. 
Revalina: menyenangkan, asyik, dan seru bisa bermain sambil belajar 
Nur: menyenagnkan belajar dan bermain. 
Nabila: senang belajar kartu warna-warni. 

2. Lebih mudah belajar pembagian dengan menjawab soal dipapan tulis atau 
lebih mudah menggunakan Flash Card? 
Revalina: lebih mudah belajar pembagian menggunakan Flash Card. 
Vivi: lebih mudah belajar dengan Flash Card. 
Maulana: mudah memakai Flash Card. 
Wahid: mudah Flash Card. 
Arwan: Flash Card 
Nurul: mudah dengan Flash Card 
Fauzan: mudah Flash Card 
Reva S: mudah belajar memakai Flash Card 
Andi: Flash Card 
Vivi: mudah memakai Flash Card 
Tika: mudah memakai Flash Card 



 
 

3. Apakah kalian bisa menggunakan Flash Card? 
Fauzan: bisa, Flash Card memakainya seperti main kartu-kartuan remi. 
Nabila: bisa, soalnya mudah ada petunjuknya bisa membaca petunjuk. 
Revalina: bisa 
Maulana: bisa, seperti main kartu remi. 
Arwan: bisa, mainnya caranya seperti remi-remian. 
Wahid: bisa, saolnya sama sama arwan,seperti main remi-remian. 
Reva S: bisa, soalnya ada petunjuknya. 
Tika: bisa. 
Vivi: bisa, kan ada caranya. 
Nurul: bisa, seperti bermain remi-remian. 
 
 
 

 



  

PENJABARAN INDIKATOR 

No Indikator Penjabaran Indikator 
1 Kesesuaian pengembangan media Flash Card 

dengan SK/KD/Indikator 
SB: Jika semua media Flash Card sesuai dengan SK/KD/Indikator. 
B: Jika 75% media Flash Card sesuai dengan SK/KD/Indikator. 
C: Jika 50% media Flash Card sesuai dengan SK/KD/Indikator. 
K: Jika 25% media Flash Card sesuai dengan SK/KD/Indikator. 
SK: Jika semua media Flash Card tidak sesuai dengan SK/KD/Indikator. 
 

2 Langkah-langkah penggunaan media Flash Card SB: Jika semua langkah-langkah penggunaan media Flash Card jelas. 
B: Jika 75% langkah-lagkah penggunaan media Flash Card jelas. 
C: Jika 50% langkah-langkah penggunaan media Flash Card jelas. 
K: Jika 25% langkah-langkah penggunaan media Flash Card jelas. 
SK: Jika langkah-langkah media Flash Card tidak jelas. 

3 Ukuran dan jenis huruf untuk anak kelas II SB: Jika semua penggunaan ukuran dan jenis huruf cocok untuk anak kelas II. 
B: Jika 75% ukuran dan jenis huruf cocok untu anak kelas II. 
C: Jika 50% ukuran dan jenis huruf cocok untu anak kelas II. 
K: Jika 25% ukuran dan jenis huruf cocok untu anak kelas II. 
SK: Jika semua ukuran dan jenis huruf tidak cocok untu anak kelas II. 

4 Pilihan warna yang digunakan SB: Jika semua pilihan warna yang digunakan cocok untuk anak kelas II. 
B: Jika 75% pilihan warna yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
C: Jika 50% pilihan warna yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
K: Jika 25% pilihan warna yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
SK: Jika semua pilihan warna yang digunakan tidak cocok untu anak kelas II. 

5 Ukuran angka yang digunakan SB: Jika semua ukuran angka yang digunakan cocok untuk anak kelas II. 
B: Jika 75% ukuran angka yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
C: Jika 50% ukuran angka yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
K: Jika 25% ukuran angka yang digunakan cocok untu anak kelas II. 
SK: Jika semua ukuran angka yang digunakan tidak cocok untu anak kelas II. 
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