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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 

matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal (Susanto, 2013:183). 

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, 2013:186-187).  

       Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar 

siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dengan 

pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam 

penerapan matematika. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, 

seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan 

pengetahuannya. Kemudian siswa dapat membentuk makna dari bahan-bahan 

pelajaran melalui suatu proses belajar dan mengkonstruksikan dalam ingatan yang 

sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget, bahwa pengetahuan atau pemahaman 

siswa itu ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa itu sendiri (Susanto, 

2013:189-191). 
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       Adapun ruang lingkup pelajaran matematika berdasarkan Standar Kompetensi 

Dasar Tingkat SD/MI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No.22 Tahun 2006 disebutkan bahwa matematika merupakan suatu mata 

pelajaran yang mempunyai ruang lingkup yaitu bilangan, geometri, dan 

pengukuran, serta pengolahan data. Kompetensi dalam bilangan ditekankan pada 

kemampuan melakukan dan menggunakan sifat operasi hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah dan menaksir hasil operasi hitung. Pengelolaan data 

ditekankan pada kemampuan mengumpulkan, menyajikan dan membaca data. 

Pengukuran dan  geometri  ditekankan  pada  kemampuan  mengidentifikasi 

pengelolaan data dan bangun ruang serta menentukan keliling, luas, volume, 

dalam pemecahan masalah.  

       Upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika, baik guru 

maupun siswa harus bekerja sama demi mencapai tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai bersama. Tujuan pembelajaran akan mencapai hasil maksimal 

apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif bisa 

berhasil jika seluruh siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar di kelas 

dan adanya perubahan tingkah laku siswa ke arah yang positif  sesuai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.Pembelajaran matematika bukanlah transfer 

of knowldge, tetapi siswa harus melakukan suatu kegiatan sehingga siswa akif dan 

terdapat perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika. Guru juga 

harus kreatif dalam menarik minat belajar siswa, salah satunya dengan membuat 

media pembelajaran. Media haruslah konkrit, nyata, menarik atau guru bisa 

membuat kreasi sendiri yang belum siswa dapatkan sebelumnya.  
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 Media pembelajaran dapat meningkatkan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan mintanya. Media pembelajaran juga dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar (Arsyad, 2011:26). Berdasarkan teori 

Bruner, dalam proses belajar siswa sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi 

benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik 

siswa dalam memahami suatu konsep matematika.  

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan melalui observasi dan 

wawancara pada tanggal 26 -27 februari 2016 di SD Islam Plus Al-Mudhofar 

Lamongan pada pembelajaran matematika masih banyak yang belum 

menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Hasil dari 

observasi, sebagian besar media yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

masih menggunakan benda-benda disekitar, gambar di papan tulis, dan 

mengerjakan soal di buku paket maupun LKS. Media tersebut belum efektif untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran karena siswa merasa bosan dan tidak 

tertarik dalam mempelajari pelajaran matematika sehingga siswa tidak termotivasi 

dalam belajar. Selain itu guru masih cenderung menggunakan metode ceramah 

dalam penyampaian pembelajaran. Penggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab yang digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran dapat membuat 

siswa merasa jenuh karena siswa kurang aktif selama proses belajar mengajar 

berlangsung.  
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 Hasil analisis kebutuhan di atas menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan sebuah 

media pembelajaran matematika yang dapat digunakan sebagai perantara belajar 

siswa dalam memahami konsep matematika secara konkrit. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat menarik minat belajar siswa adalah media pembelajaran 

Straight Line. Media pembelajaran ini berbeda dengan media pembelajaran yang 

sebelumnya sudah ada. Biasanya guru menggunakan gambar tangga satuan dalam 

menanamkan konsep matematika dalam mengubah dan menjumlahkan satuan 

panjang dan berat. Media pembelajaran Straight Line adalah sebuah media 

pembelajaran 2 dimensi yang dibuat secara konkrit dan dibuat mendatar dalam 

mengubah dan menjumlahkan satuan panjang. Bentuk dan warna media 

pembelajaran Straight Line juga lebih menarik sehingga dapat menimbulkan 

respon positif siswa berupa ketertarikan dalam proses pembelajaran. 

 Penggunaan media pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) diharapkan dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami informasi yang diberikan guru 

dengan cepat dan dapat membantu dalam penguatan materi pada siswa sebagai 

program pengayaan. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Straight Line Pada Materi 

Pengukuran Siswa Kelas III Sekolah Dasar”. 

B.   Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran Straight Line pada materi 

pengukuran siswa kelas III Sekolah Dasar.  

2. Untuk mengetahui kelayakan, kevalidan dan respon siswa terhadap 

pengembangan media pembelajaran Straight Line pada materi pengukuran. 
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C.   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Merupakan media pembelajaran 2 dimensi yang dirancang sebagai sumber 

belajar di kelas maupun mandiri karena sudah dilengkapi dengan cara 

penggunaan medianya.  

2. Media pembelajaran Straight Line bersifat konkrit. Siswa tidak perlu 

membayangkan konsep matematika dalam mempelajari materi, melainkan 

mempraktekkan langsung. 

3. Media pembelajaran Straight Line dirancang dengan desain yang 

memenuhi kriteria pembuatan media pembelajaran. Terbuat dari papan 

panjang yang berisikan kantong-kantong yang dilengkapi angka.  

4. Media pembelajaran Straight Line dapat menimbulkan dampak positif 

yaitu, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran menjadi 

menarik dan interaktif, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana 

dapat difungsikan dengan baik, sikap positif siswa siswa, dan peran guru 

dalam menyampaikan materi lebih ringan karena tidak harus menjelaskan 

secara berulang-ulang. 

D.   Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1.   Bagi Siswa 

       Pengembangan media pembelajaran Straight Line dapat meningkatkan 

minat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika, serta 

membantu siswa dalam mengingat kembali materi pengukuran dengan 

baik dan sebagai penguatan materi pada siswa. 
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2. Bagi Guru dan Sekolah 

       Pengembangan media pembelajaran Straight Line penting dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan sekolah dan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi guru sebagai alternatif pemilihan 

media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran matematika materi 

pengukuran satuan panjang. 

3. Bagi Peneliti 

       Pengembangan media pembelajaran Straight Line penting dilakukan 

untuk menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan 

media pembelajaran matematika, sebagai perantara siswa dengan guru 

berkomunikasi dalam proses belajar mengajar. 

E.   Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

  Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran Straight Line dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.  

2. Penggunaan media pembelajaran Straight Line dalam proses belajar 

mengajar dapat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran serta menjadi perantara 

berkomunikasi antara guru dan siswa. 
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3. Penggunaan media pembelajaran Straight Line dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memperoleh 

informasi baru dengan mudah dan dapat belajar secara mandiri. 

 Keterbatasan Penelitan dan Pengembangan : 

1. Media pembelajaran Straight Line dibuat untuk siswa kelas III Sekolah 

Dasar dengan materi pengukuran terutama dalam mengubah serta 

menjumlahkan satuan panjang.  

2. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memudahkan guru dalam melatih kemampuan mengubah serta 

menjumlahkan satuan panjang.  

F.   Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dapat berupa proses, 

produk, dan rancangan. 

2. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 

untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan 

sebagainya.   

3. Media pembelajaran Straight Line adalah media pembelajaran matematika 

2 dimensi yang dibuat secara konkrit untuk meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, 

dan kemungkinan siswa untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya. Selain itu media pembelajaran tersebut dapat membantu 
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keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran 

serta menjadi perantara berkomunikasi antara guru dan siswa. 

4. Materi pengukuran 

       Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang 

diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Satuan pengukuran 

diaantaranya satuan panjang, massa, waktu, dan suhu. 


