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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Matematika SD 

Istilah Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata intruction yang 

digunakan dalam pendidikan di Amerika Serikat. Pada proses pembelajaran 

lebih mengutamakan siswa sebagai sumber belajar. Siswa lebih aktif dan guru 

hanya memancing siswa dalam pembelajaran (Selpius, 2014: 15). Menurut 

Wahyu P (2015: 4) pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar yang 

melibatkan proses interaktif antara guru dan siswa untuk memahami, 

merespon, dan bergerak mencapai tujuan belajar. Menurut Oemar (2012: 27) 

belajar adalah suatu proses kegiatan dan bukan hasil atau tujuan yang 

diutamakan. Siswa tidak hanya mengingat tetapi mengalami secara langsung 

proses belajar. Hasil belajar tidak hanya hasil latihanya tetapi perubahan 

tingkah laku yang dialami oleh siswa. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan proses interaktif antara 

guru dan siswa. Siswa mengalami secara langsung untuk memahami, merespon 

dan mencapai tujuan belajar. Hasil belajar yang dicapai bukan hanya 

penguasaan soal latihan melainkan perubahan tingkah laku yang dialami oleh 

siswa. 

Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu mathemata yang 

berarti hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut wiskunde 

yang berarti ilmu pasti (Abidin, 2017: 92). Menurut Soedjadi (2000: 11) 

pembelajaran matematika mempunyai bebrapa pengertian sebagai berikut : 1) 
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matematika merupakan mata pelajaran yang memuat ilmu pengetahuan eksak 

dan tersusun secara sistematik. 2) matematika merupakan mata pelajaran yang 

berisi materi bilangan dan kalkulasi. 3)  matematika merupakan mata pelajaran 

yang berisi materi logik dan berhubungan dengan bilangan. 4) matematika 

merupakan mata pelajaran yang berisi materi fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 5) matematika merupakan mata pelajaran 

yang berisi materi struktur-struktur yang logik. 6) matematika merupakan mata 

pelajaran yang berisi aturan-aturan ketat. Menurut Herman Hudoyo (2003: 

123) matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

bentuk-bentuk yang bersifat abtrak. Menurut Selpius, dkk, (2014: 30) 

matematika adalah kegitan yang berhubungan dengan cara-cara dimana 

kegiatan matematika dikaitkan dengan aturan-aturan yang formal. Misalnya, 

aturan dalam operasi bilangan, dalil phitagoras pada segitiga siku-siku, dan 

rumus Euler pada bangun ruang. Menurut Abidin (2017: 93) matematika 

adalah mata pelajaran yang sudah mulai diajarkan dari jenjang SD sampai 

dengan perguruan tinggi. Pengajaran ini biasanya bertujuan mengembangkan 

kemampuan berfikir dan memecahkan masalah dalam proses pembelajaran 

matematika. 

Menurut Utari Soemarmo (2014: 7) tujuan pembelajaran matematika 

pada kurikulum 2013 dijelaskan sebagai berikut: 

1) memahami konsep matematika dalam proses pembelajaran dan menerapkan 

konsep secara efisien, luwes, akurat dan tepat dalam pemecahan masalah. 2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 3) memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. 4) 

menyampaikan pendapat dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas suatu masalah. 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika SD adalah pembelajaran yang diajarkan guru kepada 

siswa tingkat Sekolah Dasar untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan 

memecahkan masalah dalam bidang matematika yang berhubungan dengan 

bentuk-bentuk abstrak. Pembelajaran matematika dikaitkan dengan aturan-

aturan yang bersifat formal seperti rumus pada bangun ruang. 

 

 

B. Jaring-jaring Bangun Ruang 

1. Kompetensi dasar materi jaring-jaring bangun ruang 

Pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang 

terdapat pada kelas V Sekolah Dasar. Menurut Permendikbud No.24 

Tahun 2016 tentang Konpetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

kurikulum 2013 dirumuskan sebagai berikut. 

 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-

jaring bangun ruang sederhana (kubus 

dan balok). 

4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang 

sederhana (kubus dan balok). 

(Sumber: Permendikbud No.24 Tahun 2016) 

 

 

 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Matematika Kelas V 
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2. Materi jaring-jaring bangun ruang 

Menurut Soenarjo (2008: 239) jaring-jaring bangun ruang terdiri dari 

beberapa bangun datar yang dirangkai. Jaring-jaring dapat dibuat dari 

berbagai  bangun ruang seperti kubus dan balok. 

a. Kubus 

Menurut Soenarjo (2008: 233) kubus adalah prisma siku-siku 

khusus.  Semua sisinya berupa persegi atau bujursangkar yang sama. 

Seperti gambar kubus ABCD.EFGH  berikut. 

  

 

 

 

 

 

Menurut Dedi Mulyadi, dkk (2009: 163) jaring-jaring kubus 

merupakan rangkaian bidang datar (sisi-sisi) yang apabila dipasang atau 

dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Menurut Sumarmi, dkk 

(2009: 124) jaring-jaring kubus merupakan sisi-sisi pembentuk kubus. 

seperti gambar jaring-jaring kubus berikut 

 

 

 

Gambar 2.1 Kubus 

Gambar 2.2 Jaring-jaring kubus 

(Sumber : Soenarjo, 2008: 239) 

(Sumber : Soenarjo, 2008 : 239) 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

jaring-jaring kubus adalah rangkaian sisi bidang datar yang apabila 

dirangkai menjadi satu akan membentuk bangun ruang kubus. 

b. Balok 

Menurut Soenarjo  (2008: 239)  balok  adalah  bangun  ruang  yang 

bagian atas dan bagian bawah sama. Seperti gambar balok ABCD.EFGH  

berikut. 

 

Menurut Dedi Mulyadi, dkk (2009: 164) jaring-jaring balok 

merupakan rangkaian bidang datar (sisi-sisi) yang apabila dipasang atau 

dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Menurut Sumarmi, dkk 

(2009: 124) jaring-jaring balok merupakan sisi pembentuk balok. Seperti 

gambar jaring-jaring balok berikut 

Gambar 2.3 Balok 

(Sumber : Soenarjo, 2008: 239) 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

jaring-jaring balok adalah rangkaian sisi bidang datar yang apabila 

dirangkai menjadi satu akan membentuk bangun ruang balok. 

 

C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian media pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal dari bahasa latin, merupakan 

bentuk jamak dari kata “Medium” yang berarti ”tengah, perantara, atau 

pengantara” (Asyhar, 2011: 4). Menurut Ary Dwi (2015: 48) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

membantu terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru 

pada diri siswa. Media memberikan rangsangan bagi siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Rosyada (2010: 7) media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan 

dari sumber secara terencana sehingga mendorong terciptanya lingkungan 

Gambar 2.4 Jaring-jaring balok 

(Sumber : Soenarjo, 2008 : 239) 
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belajar yang kondusif dan penerimanya dapat melaksanakan proses 

pembelajaran secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk 

merangsang pikiran, perasaan ,menyampaikan pesan, dan kemauan siswa 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan proses 

pembelajaran yang efisien dan efektif. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Asyhar (2011: 42) manfaat penggunaan media 

pembelajaran akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) dapat memperluas penyampaian sajian materi pembelajaran yang diajarkan 

di kelas seperti foto-foto dan buku. 2) siswa dapat memperoleh pengalaman 

yang berbeda dalam proses pembelajaran. 3) siswa memperoleh pengelaman 

secara langsung dan konkret seperti bank, industri, karyawisata, dan 

sebagainya. 4) media pembelajaran dapat menyampaikan sengala sesuatu yang 

sulit dilihat atau dikunjungi oleh siswa seperti terjadinya perang uhud, virus 

dan tata. 5) media pembelajaran dapat menyampaikan materi pembelajaran 

yang terbaru dan akurat. 6) media pembelajaran dapat menyampaikan materi 

yang dibuat menarik sehingga dapat meningkatkan minta dan motivasi siswa 

agar fokus ketika mendengarkan materi yang disampaikan. 7) media 

pembelajaran dapat merangsang berfikir kritis peserta didik dalam 

pembelajaran. 8) efisiensi proses pembelajaran dapat meningkat dengan 

menggunakan media. 9) masalah pendidikan dapat diatasi dengan 

menggunakan media pembelajaran. 
 

Menurut Arsyad (2009: 63) menyimpulkan pendapat beberapa ahli 

bahwa manfaat penggunaan media pembelajaran dijelaskan sebagai 

berikut. Pertama, media dapat memperjelas penyampaian informasi dan 

pesan sehingga meningkatkan dan memperlancar proses dan hasil ajar. 

Kedua, media dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian siswa 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, berkerjasama antara siswa 

dan lingkungannya sehingga nantinya siswa dapat belajar mandiri sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. Ketiga, media dapat mengatasi 
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keterbatasan ruang, indra dan waktu. Keempat, media dapat menciptakan 

pengalaman yang sama terhadap setiap siswa. Pemanfaatan media dalam 

pembelajaran juga sangat berpengaruh pada motivasi dan semangat belajar 

siswa sehingga diharapkan nantinya dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manfaat media pembelajaran adalah dapat mempermudah siswa 

memperoleh pengalaman yang konkret dalam pembelajaran. Siswa dapat 

memperoleh pengalaman beragam dalam proses pembelajaran. Siswa 

dapat memahami materi yang sulit dilihat oleh siswa seperti bentuk abstrak 

benda, kejadian yang terjadi di masa lalu dan tata surya. Media dapat 

menarik perhatian, motivasi dan minat siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat belajar mandiri sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Ary Dwi (2015: 51) berdasarkan rancangannya, media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan memiliki dua jenis yakni mulai 

dari yang sederhana (langsung dapat dimanfaatkan yang ada di 

lingkungan) sampai dengan yang kompleks atau canggih yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Media yang dirancang (by design), yaitu media pembelajaran serta 

sumber belajar yang dikembangkan dan dirancang secara khusus 

sebagai sistem komponen pembelajaran untuk memberikan fasilitas 

belajar yang bersifat formal dan terarah. 
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b. Media yang dimanfaatkan (by utilization), yakni media pembelajaran 

serta sumber belajar yang dapat ditemukan keberadaaanya dan dapat 

diterapkan serta dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rosyada (2010: 54) media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu media audio, media 

visual, media audio visual, dan multimedia yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Media audio merupakan media pembelajaran yang melibatkan indera 

pendengaran serta mampu memanipulasi kemampuan suara semata. 

Jenis media yang termasuk dalam media pembelajaran ini adalah 

program media rekam (software) dan progam radio, yang disalurkan 

melalui hardware seperti radio dan alat perekam lainnya. 

b. Media visual maerupakan media pembelajaran yang melibatkan 

indera penglihatan. Jenis media yang termasuk dalam media 

pembelajaran ini yaitu media cetak verbal, grafis, dan media cetak. 

c. Media audio-visual merupakan media pembelajaran yang melibatkan 

indera penglihatan dan pendengaran sekaligus dalam proses 

pembelajaran. Pesan visual yang terlihat dan terdengar itu dapat 

disampaikan menggunakan program audio-visual yaitu film drama, 

film dokumenter dan lain-lain. 

d. Multimedia yakni media pembelajaran yang melibatkan berbagai 

macam indera dalam sebuah proses pembelajaran. Media 

pembelajaran ini merupakan media yang memberikan pengalaman 
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bagi siswa secara langsung melalui komputer/laptop dan terlibat 

secara langsung. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

jenis-jenis media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok 

yaitu media audio, media visual, media audio visual dan multimedia. 

Media audio merupakan media yang dalam penerapannya melibatkan 

indera pendengar siswa. Media visual meruapakan media yang dalam 

penerapannya melibatkan indera penglihatan siswa. media audio-visual 

merupakan media yang dalam penerapannya melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan siswa. Multimedia merupakan media yang 

dalam penerapannya melibatkan berbagai indera siswa. 

  

D. Pengertian Adobe Flash ActionScript 

Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan 

video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan 

dapat disampaikan dan dikontrol secara interaktif (Iwan, 2010: 2). Menurut 

Kusrianto (2006: 2) Flash Merupakan sarana bagi para desainer untuk 

membuat presentasi, program aplikasi, dan sarana lain yang membuat 

pemakaian program itu berinteraksi. Menurut Iwan (2010: 231) Adobe flash 

(dulu dikenal dengan Macromedia Flash) merupakan Plat-from multimedia 

yang awalnya dikembangkan oleh Macromedia, dan sekarang dikembangkan 

dan didistribusikan oleh Adobe System. Flash dapat memanipulasi grafik 

vektor dan raster, serta mendukung streaming audio dan video. Flash 

mempunyai bahasa scripting yang disebut ActionScript. 



22 
 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Adobe 

Flash ActionScript adalah program yang digunakan untuk membuat media 

presentasi dengan mengkombinasikan teks, seni, suara, gambar, animasi dan 

video yang dibuat dengan menggunakan bahasa scripting ActionScript. 

Program disampaikan dengan menggunakan komputer dan di kontrol secara 

interaktif. 

. 

E. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dipaparkan 

hasilnya sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan oleh Vina Puspitasari (2015) yang berjudul 

“Pengembangan Adobe Dreamware Sebagai Media Pembelajaran Pada 

Tema 3 Subteme 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku di 

Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan media melalui adobe dreamweaver dikembangkan dalam 

bentuk menarik, dan setiap tampilan bisa dibuat beberapa menu atau tools 

yang berhubungan dengan pembelajaran. Berdasarkan hasil presentase 

yang diperoleh oleh ahli media (96,67%), ahli materi (93,33%), ahli 

pembelajaran (95,56%), serta hasil presentase angket siswa yang diperoleh 

dari uji coba kelompok kecil (88,75%) dan hasil presentase uji coba 

kelompok besar (99,23%). Dapat dilihat dari hasil presentase bahwa media 

pembelajaran melalui adobe dreamweaver ini layak digunakan dan dapat 

digunakan sebagai alat bantu alternatif pada pembelajaran tematik kelas 

IV Sekolah Dasar. Persamaan penelitian oleh Vina dengan penelitian yang 
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ingin peneliti kembangkan adalah subjek yang akan diteliti sama yaitu 

meneliti siswa Sekolah Dasar. Peneliti juga menggunakan program yang 

sama yaitu Adobe. Perbedaan penelitian oleh Vina adalah peneliti 

membahas materi Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku Tema 

3 Subtema 1 yang disampaikan menggunakan media Adobe Dreamweaver 

sedangkan peneliti membahas Matematika materi tentang jaring-jaring 

bangun ruang (kubus dan balok) menggunakan media Adobe Flash 

ActionScript. 

2. Penelitian dilakukan oleh Inggit Dyaning Wijayanti (2014) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Adobe Flash 

CS3 Untuk SD/MI Kelas V Semester II Materi Penjumlahan dan 

Pengurangan Pecahan”. Hasil penelitian ahli media adalah Sangat Baik 

(SB) dengan skor 34 dan presentase keidealan 97,145%. Berdasarkan 

penilaian ahli materi adalah sangat baik (SB) dengan skor 79 dan 

persentase keidealan adalah 87%. Berdasarkan penelitian peer reviewer 

adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 107 dan presentase keidealan adalah 

91,59%. Berdasarkan penilaian 2 guru matematika adalah Sangat Baik 

(SB) dengan skor 114,5 dan persentase keidealan adalah 91,6%. 

Sedangkan berdasarkan respon 10 siswa kelas V MIN jejeran adalah 

Sangat Baik (SB) dengan skor 18,3 dan presentase keidealan 96,3%. 

Persamaan penelitian oleh Inggit adalah subjek yang digunakan peneliti 

yaitu siswa kelas 5 Sekolah Dasar dan menggunakan media dengan 

program yang sama yaitu Adobe. Perbedaan penelitian oleh Inggit adalah 

peneliti membahas materi matematika tentang penjumlahan dan 
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pengurangan pecahan sedangkan penelitian ini membahas Matematika 

materi jaring-jaring bangun ruang (kubus dan balok).  

3. Penelitian di lakukan oleh Farida Hasan Rahmaibu (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif 

Dengan Menggunakan Adobe Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

PKN Studi Kasus: SDI AL Madina Semarang. Hasil penelitian menurut 

evaluasi oleh ahli materi, produk memperoleh kelayakan dengan 

persentase sebesar 93% yang berarti sangat layak tetapi ada saran/revisi 

dan oleh ahli media mendapat skor kelayakan dengan persentase 80% yang 

berarti layak tetapi ada saran/revisi. Pada uji kelompok kecil diperoleh 

peningkatan hasil belajar PKn sesudah menggunakan media dengan 

pencapaian pemahaman sebesar 0,4 yang termasuk pada kriteria sedang. 

Berdasarkan hasil eksperimen di kelas sampel, rata-rata pre-test (sebelum 

menggunakan media) adalah 71,75, sedangkan rata-rata post-test (sesudah 

menggunakan media) adalah 83. Menurut perhitungan uji paired t-test 

dihasilkan thitung (5.039) > ttabel (2.093), hal tersebut dapat disimpulkan 

jika media pembelajaran Flash memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IVB SDI Al Madina. Persamaan 

penelitian oleh farida adalah subjek yang digunakan peneliti yaitu siswa 

Sekolah Dasar dan menggunakan media dengan program yang sama yaitu 

Adobe. Perbedaan penelitian oleh farida adalah peneliti membahas materi 

pkn sedangkan penelitian ini membahas matematika materi jaring-jaring 

bangun ruang (kubus dan balok). 
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F. Kerangka Pikir

Kondisi lapangan 

1. Siswa mendengarkan dan

memperhatikan gambar

jaring-jaring bangun ruang di

papan tulis.

2. Siswa tidak melihat bentuk

abstrak jaring-jaring bangun

ruang.

3. Sarana dan prasarana yang ada

di kelas sudah lengkap namun

belum digunakan secara

maksimal.

4. Belum pernah menggunakan

media berbasis multimedia

interaktif pada materi jaring-

jaring bangun ruang.

Kondisi ldeal 

1. Siswa berada pada fase

operasional konkret

2. Siswa memerlukan adanya

media sehingga siswa dapat

melihat bentuk abstrak

jaring-jaring bangun ruang.

3. Siswa harus dapat membuat

berbagai macam bentuk

jaring-jaring bangun ruang

secara mandiri.

Membutuhkan media untuk mempermudah siswa memahami materi jaring-

jaring bangun ruang kelas V SD dengan memperhatikan karakteristik siswa 

sekolah dasar yang berada pada fase operasional konkret, supaya siswa dapat 

melihat bentuk konkret jaring-jaring bangun ruang. 

Pengembangan Media Jaring-Jaring Bangun Ruang Pada Pembelajaran 

Matematika Berbasis Adobe Flash Actionscript Untuk Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar 

Model Pengembangan ADDIE: 

1. Tahap Analisis

2. Tahap Perancangan

3. Tahap Pengembangan

4. Tahap Implementasi

5. Tahap Evaluasi

Media Adobe Flash ActionScript pada materi jaring-jaring bangun ruang untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 


