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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah proses manusia untuk mencapai keberhasilan kompetensi, 

ketrampilan maupun sikap (Baharudin & Esa, 2007:11). Proses belajar mengajar 

tidak hanya memberikan informasi kepada siswa. Guru memerlukan interaksi 

yang lebih baik dan berbeda kepada siswa. Dalam proses ini, terdapat dua aspek 

penting dan sangat berkaitan yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. 

pemilihan metode pembelajaran akan mempengaruhi media pembelajaran yang 

hendak digunakan saat pembelajaran (Arsyad, 2013:1). Terkait pentingnya peran 

media pembelajaran, untuk mengembangkan media pembelajaran maka 

diperlukan potensi masalah sebagai studi pendahuluan. 

Sebagai kebutuhan pendahuluan peneliti mencari masalah mengenai 

kebutuhan media di SD untuk mengembangkan suatu media pembelajaran. 

Sekolah Dasar Negeri Mojorejo 1 Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan  

tempat observasi peneliti pada mata kuliah assasmen pembelajaran. Pada 

pelaksanaan uji soal, terdapat beberapa media yang ada di kelas. Media 

pembelajaran yang ada masih berupa gambar dan media yang sudah biasa 

digunakan. Kunjungan selanjutnya dilakukan kembali ke SDN Mojorejo 1 dan 

melakukan wawancara dengan guru kelas dan obesvasi untuk mendapatkan 

informasi mengenai kebutuhan media yang ada.  

Berdasarkan hasil wawancara studi pendahuluan pada tanggal 1 Nopember 

2014 di kelas 1 SDN Mojorejo 1 Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan wali kelas 
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satu telah menggunakan kurikulum 2013. Penggunaan Media pembelajaran pada 

materi matematika di pembelajaran tematik masih memakai media yang 

disediakan sekolah. Guru belum menggunakan media yang memiliki keunikan 

dan inovasi baru. Dalam pembelajaran matematika, guru sering menggunakan 

benda- benda di sekitar lingkungan dan memerlukan pengawasan yang cukup 

tinggi agar media tidak membahayakan siswa. Penggunaan media terkadang 

hanya memberi pemahaman kepada anak yang memiliki kemampuan di 

matematika saja. Minat para siswa belum bisa meningkat untuk penggunaan 

media karena media seperti lidi, batu krikil, daun dll. Media yang sering dijumpai 

membuat bosan dan terus menerus digunakan. Di usia anak yang masih suka 

bermain, maka sangat diperlukan media yang inovatif untuk materi matematika. 

 Merujuk pada masalah yang diteliti dari hasil observasi studi pendahuluan 

pada saat pembelajaran tematik materi matematika di kelas dengan menggunakan 

pembelajaran langsung dan metode latihan soal serta berhitung jari, respon yang 

didapat ialah sebagian siswa antusias dan sebagian lainnya kurang antusias. Selain 

itu hasil dari wawancara mengenai keterbatasan media pembelajaran yang 

mendukung buku siswa tematik sebagai panduan sumber belajar. Sehingga 

diharapkan peran guru dalam memilih media yang patut untuk dicoba di 

pembelajaran tematik materi matematika.  Guru memerlukan alat untuk 

membantu kegiatan pembelajaran serta mengembangkan ketrampilan membuat 

media apabila media belum tersedia (Arsyad, 2013:2). 

 Hasil analisis kebutuhan berdasarkan wawancara dan observasi yang pada 

proses pembelajaran di kelas pada materi matematika dalam pembelajaran tematik 

terhadap penerapan media pembelajaran matematika yang menggunakan benda 
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konkrit. Perolehan hasil tersebut ialah belum ada media pembelajaran yang baru 

atau inovasi baru untuk materi matematika. Guru sudah menggunakan media 

benda konkrit namun respon siswa biasa dan tidak semua siswa antusias. Serta 

bahan ajar berasal dari buku siswa. Sehingga, media pembelajaran pada materi 

matematika diperlukan  penyegaran dan pengembangan media yang baru, inovatif 

serta bermanfaat bagi siswa. 

Media ladang bilangan merupakan benda miniatur yang berisi ladang 

potongan tanaman kecil dan gubuk beserta atap yang memiliki genteng angka. 

Kedua ladang harus ditanami bibit sesuai genteng atau kartu bilangan. Bahan 

media terbuat dari kayu dan triplek yang dicat sesuai keadaan sebenarnya. 

Miniature ladang bilangan merupakan media jenis 3 dimensi diaroma. Diorama 

adalah sebuah pemandangan tiga dimensi mini yang bertujuan menggambarkan 

pemandangan sebenarnya. Model susunan terdiri dari beberapa bagian objek yang 

lengkap, atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu (Sudjana & Ahmad, 

2010:163).  

 Pengembangan media pembelajaran di SD diharapkan dapat membantu 

kemudahan pada peserta didik dalam menerimainformasi dan pengetahuan secara 

cepat dan efisien, serta dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran 

dengan judul “ Pengembangan Media pembelajaran Ladang Bilangan untuk Kelas 

I  SDN Mojorejo 1 Kecamatan Junrejo Kota Batu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

pengembangan ini adalah bagaimana pengembangan media ladang bilangan  

untuk kelas 1  SDN Mojorejo 1 Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan media 

ladang bilangan untuk kelas 1 SDN Mojorejo 1 Kecamatan Junrejo Kota Batu . 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media ladang bilangan merupakan alat peraga untuk membantu melatih 

siswa mengenal nilai tempat dan mengurutkan bilangan di kelas 1 SD yang 

memiliki bentuk miniature lingkungan ladang beserta gubuk.  Benda miniatur 

yang ada merupakan manipulasi dari lingkungan ladang. Media pembelajaran ini 

diharapkan mampu menarik minat siswa untuk belajar tentang bilangan dan 

memberi nuansa baru yang menyenangkan dalam pembelajaran. Selain itu, juga 

dapat membantu guru dengan media baru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Harapan dari pengembangan media ladang bilangan ini adalah hasil yang 

bagus. Hasil media yang menarik untuk pembelajaran memiliki spesifikasi 

khusus. Kriteria pengembangan media ladang bilangan yaitu: 

1. Bentuk fisik dari media ladang bilangan merupakan bentuk media 3 

dimensi berupa miniatur lingkungan ladang. Pewarnaan pada media ini 

disesuaikan dengan manipulasi keadaan sebenarnya dilingkungan 

nyata. Bahan yang dipakai adalah kayu dan triplek . 
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2. Media ladang bilangan ini digunakan untuk memahami nilai tempat 

dan urutan bilangan. Miniatur dibuat 3 dimensi dengan warna 

bervariasi bertujuan dalam pembelajaran mengenai materi bilangan 

lebih mudah memahami nilai tempat dan urutan bilangan dengan 

manipulasi lingkungan nyata ke miniatur.  

3. Media ladang bilangan ini digunakan untuk kelas 1 sekolah dasar di 

semester dua pada tema 5 (Pengalamanku)  

4. Media ladang bilangan ini bisa digunakan mandiri maupun secara 

kelompok sesuai kebutuhan. Media ini memiliki kelebihan sesuai 

bentuknya yang 3 dimensi sehingga mudah menarik dan lebih bisa 

dipahami peserta didik secara manipulatif, di dalam kegiatan 

pembelajaran media ini digunakan untuk materi nilai tempat bilangan 

dan urutan bilangan di kelas 1 SD 

 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media ladang bilangan ini dilaksanakan sebagai langkah 

untuk mempermudah pembelajaran di kelas 1 SD. Pentingnya penelitian dan 

pengembangan media ladang bilangan untuk kelas 1 SD terdapat dua aspek. 

Pertama secara teoritis penelitian ini menghasilkan media pembelajaran ladang 

bilangan untuk mengenalkan nilai tempat bilangan di kelas 1 SD. Media ini dapat 

membantu siswa dalam mencari pengetahuannya dalam pengenalan nilai tempat 

bilangan dan pengalaman mereka dalam imajinasi menggunakan media ini, 

sehingga siswa lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, media 

pembelajaran ini akan member nuansa pembelajaran seperti bermain, 
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menyenangkan tetapi tidak meninggalkan aspek informasi yang akan 

disampaikan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk peneliti 

berikutnya mengenai pengembangan media pembelajaran. 

Kedua, secara praktis harapan dari penelitian ini ialah agar 

meniningkatkan minat, aktifitas, motivasi dan penguasaan terhadap penggunaan 

media dalam pembelajaran, khususnya pada pengenalan nilai tempat bilangan di 

tema pengalamanku. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan guru tentang alternatif pemilihan media yang efektif, dan 

bervariasiuntuk ketercapaian tujuan pembelajaran.  

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Perkembangan dan kemajuan di era globalisasi ini, media perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan. Sebuah media pembelajaran tidak terlepas dari 

keterbatasan dari fungsi serta penggunaannya. Peneliti mengembangkan media ini 

berdasarkan pada media tiga dimensi model diorama dan model susun. Sebuah 

benda yang merupakan manipulasi dari benda atau lingkungan asli lebih menarik 

siswa. Hal ini dikarenakan siswa menyukai mainan kecil yang menarik. Media 

ladang bilangan memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Media ini hanya bisa digunakan untuk siswa kelas 1 baik secara mandiri 

maupun kelompok melalui petunjuk yang disediakan. 

2. Media ini mengandung materi tentang nilai tempat bilangan puluhan dan 

satuan hanya untuk kelas 1 SD  

3. Media ini memerlukan pengawasan pada saat penggunaan. Karena, bahan 

media sebagian besar terbuat dari kayu dan bersifat keras.  
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4. Media pembelajaran ladang bilangan hanya sampai pada tahap uji coba 

kelompok kecil dan besar pada siswa kelas 1 SD 

 

1.7 Definisi Istilah 

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian dan penafsiran terhadap 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu dibuat definisi 

istilah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan poduk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono,2013: 407). 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerima dapat melakukan 

proses belajar secara efektif dan efisien (Munadi,2010 :7) 

3. Ladang bilangan adalah sebuah miniatur lingkungan ladang yang memiliki 

dua lahan puluhan dan satuan yang ditanami miniatur bibit tanaman sesuai 

angka yang diambil dengan menempatkan dan membariskan tanaman ke 

ladang puluhan dan satuan. 


