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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Matematika

Matematika yaitu kata yang berasal dari bahasa latinmanthanein 

atau mathema yang artinya adalah belajar atau hal yang dipelajari. 

Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian 

secara induktif , pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi mulai 

dari unsur yang tidak terdefinisikan ke unsur yang didefinisikan 

(Heruman, 2007). Matematika merupakan ilmu yang bersifat universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern (Jhonson, 2014). 

Dalam kehidupan sehari-hari hampir sebagian hidup mengandung 

matematika.  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang mengandung 

dua jenis kegiatan yang tidak dapat terpisahkan yaitu belajar dan 

mengajar. Kedua kata ini berpadu menjadi suatu kegiatan yang 

membuat terjadinya suatu interaksi antara siswa dengan guru dan 

sesama siswa disaat berlangsungnya proses belajar mengajar disekolah 

(Asep, 2014). Sedangkan menurut (Indah, 2014) matematika adalah 

hal yang diperlukan siswa sebagai pengetahuan dasar untuk menunjang 

keberhasilan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Matematika 

adalah ilmu dasar, baik dari aspek terapannya maupun aspek 

penalarannya yang memiliki peranan penting dalam upaya penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Dwi, 2014). 
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2. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  

Pembelajaran adalah komunikasi dua arah yang dilakukan antara 

guru dan siswa. Didalamnya terdapat makna belajar dan mengajar . 

Belajar adalah hal yang dilakukan seseorang untuk menerima pelajaran 

yang akan dituju, sedangkan mengajar adalah hal yang dilakukan guru 

untuk memberikan pelajaran. Pembelajaran adalah aktivitas merancang 

bahan pengajaran yang dilakukan guru, agar siswa dapat belajar 

dengan aktif dan bermakna menurut (Susanto, 2013:186). Adapun 

menurut (Pribadi, BennyA, 2009:10-11) pembelajaran adalah proses 

untuk meciptakan aktivitas individu yang bersifat eksternal dan 

rancang untuk mendukung proses belajar pada individu.Menurut 

(Lefudin, 2017: 13) pembelajaran adalah yang terdapat unsur 

manusiawi, material, fasilitas, dan rencana untuk mencapai tujuan. 

(Fatima, 2009:8) “Pembelajaran matematika yaitu membentuk 

logika berpikir tidak hanya sekadar menghitung”. Matematika adalah 

ilmu yang diberikan kepada siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6, oleh 

karena itu siswa harus diberi pemahaman yang benar melalui cara yang 

menyenangkan agar dapat berfikir secara logis, kritis dan kreatif, 

sehingga siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran matematika yaitu proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru untuk mengembangkan suatu kreativitas siswa 

dalam berfikir, dan meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

pada materi matematika  (Susanto, 2013:186-187). 
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Guru adalah sebagai kunci yang menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif agar dapat mengarahkan siswa mencapai 

tujuan. Sementara siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga 

tidak menerima secara pasif. Upaya yang sangat penting antara siswa 

dengan guru menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar 

siswa terlibat aktif, baik secara fisik, mental, dan sosial. Dari segi hasil 

dikatakan berhasil apabila siswa menglami perubahan tingkah laku 

kearah yang positif dan tercapai tujuan pembelajaran (Susanto, 

2013:187-188). 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar memiliki tujuan yaitu 

agar siswa dapat terampil menggunakan matematika(Susanto, 

2007:187). Tujuan pembelajaran matematika menurut (Depdiknas 

2006:346) yaitu : 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma, secara luwes 

akurat , efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah  

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika  

c. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, table, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah  
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d. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah 

Tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar sangat penting 

diberikan kepada siswa untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan 

mengarahkan siswa ke masa depannya, oleh karena itu sebaiknya siswa 

tidak hanya sebatas belajar saja tetapi memahami atau menguasai 

bagaimana konsep matematika. Guru sebaiknya dapat membuat siswa 

menjadi aktif dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, 

menyenangkan dan efektif. 

B. Materi Pengukuran  

1. Memilih Alat Ukur dan Fungsinya  

Pengukuran ada tiga macam yaitu pengukuran satuan panjang, 

berat, dan waktu.  

 

 

   

1)            2)            3) 

Gambar 2.1 Alat Ukur Waktu 

(Sumber :www.google.co.id/pengukuran waktu) 

a) Alat Ukur Waktu  

1) Jam weker          : adalah benda yang dapat digunakan untuk 

mengukur kegiatan sehari hari  

http://www.google.co.id/pengukuran


13 
 

2) Stopwatch  : adalah yang didalamnya terdapat detik, 

menitdan jam. Benda ini digunakan untuk 

mengukur kecepatan  

3) Kalender : adalah benda yang digunakan untuk mengukur 

waktu seperti hari, bulan dan tahun. 

 

 

 

1) 2)          3) 

Gambar 2.2 Alat Ukur Panjang 

(Sumber :www.google.co.id/alat+pengukuran+panjang) 

 

b) Alat Ukur Panjang  

1) Roll Meter  :  adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

panjang bangunan 

2) Roll Gulung : adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

badan manusia  

3) Penggaris : adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

benda  

 

 

 

1) 2) 3) 

Gambar 2.3 Alat Ukur Berat 

(Sumber :www.google.co.id/alat+pengukuran+berat) 
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c) Alat Ukur Berat  

1) Timbangan Badan  : adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

berat badan  

2) Timbangan Bayi   : adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

berat badan bayi  

3) Timbangan Pasar   : adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

berat barang 

2. Mengenal Hubungan Antara Satuan Ukuran  

a) Hubungan Antara Satuan Waktu  

Hubungan yang digunakan dalam kehidupan sehari untuk 

mengetahui waktu seperti jam, hari, menit, bulan, dan sebagainya.  

 

 

 

 

b) Hubungan Antara Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Windu, dan 

Abad  

1 milenium = 1.000 tahun  

1 abad = 1.00 tahun  

1 dasawarsa = 10 tahun  

1 windu = 8 tahun  

1 lustrum = 5 tahun  

1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 

1 bulan = 28-31 hari  

1 Jam = 60 menit 

1 menit = 60 detik 

Atau  

1 jam = 60 menit =3600 detik 
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1 minggu = 7 hari  

1 hari = 24 jam  

1 semester = 6 bulan  

c) Hubungan Antara Satuan Panjang   

Pengukuran satuan panjang dapat dibagi menjadi dua yaitu 

tidak baku dan baku. Satuan ukuran panjang tak baku adalah 

satuan yang tidak standar seperti depa, hasta, dan jengkal dikatakan 

tidak baku karena tidak memiliki ukuran yang sama. Seperti satu 

jengkal antara orang dewasa dengan anak-anak berbeda (Ari Dwi 

&dkk, 2014 : 286). 

Satuan ukuran panjang baku adalah satuan yang sifatnya tetap 

karena sudah ditetapkan melalui perjanjian internasional. Misalnya 

seperti km, hm, dam, m, dm, cm, mm.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tangga Satuan Panjang 

1 km = 10 hm         1 km = 100.000 cm  

1 km = 100 dam  

1 km = 1000 m  

Km 

 Hm   x 10 

  Dam  

      M  

    Dm  

  : 10     Cm  

      Mm  

  

Setiap turun satu 

tingkat dikalikan 10 

Setiap naik satu 

tingkat dibagi 10 
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d) Hubungan Antara Satuan Berat  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tangga Satuan Berat 

1 kg = 10 Ons  

1 kg = 1000 gram  

1 kwintal 100 gram  

3. Menggunakan Alat Ukur Dalam Pemecahan  

a) Pemecahan Pengukuran Satuan Waktu  

Contoh 1 :1 abad + 3 windu = … tahun  

Pembahasan : 

1 abad   = 100 tahun  

3 windu = 3 x 8 = 24 tahun  

Jadi : 100 + 24 = 124 tahun  

b) Pemecahan Pengukuran Satuan Panjang  

Contoh 1 :4 hm + 2 dam = … m  

Pembahasan : 

4 hm = 4 x 100 m = 400 m  

2 dam = 2 x10 m = 20 m  

Jadi : 400 + 20 = 4200 m  

Kg 

 Hg   x 10 

         Dag 

                         G 

        Dg 

  : 10                    Cg  

                    Mg 

  

Setiap turun satu 

tingkat dikalikan 10 

Setiap naik satu 

tingkat dibagi 10 
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c) Pemecahan pengukuran Satuan Berat  

Contoh : 5 kg + 2 hg = … dag 

Pembahasan : 

5 kg = 5 x 100 = 500 dag  

2 hg = 2 x 10 = 20 dag 

Jadi : 500 + 20 = 520 dag 

C. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran  

 Media adalah kata yang berasal dari kata latin yaitu medium yang 

artinya perantara atau pengantar menurut (Rudi, 2009).Menurut 

(Yudhi Munadi, 2008:6) media adalah berasal dari bahasa arabyaitu 

wasail bentuk jama dari wasilah sinonim yang artinya adalah 

tengah.Yang dimaksud tengah adalah mengantarkan atau 

menghubungkan sesuatu dari satu sisi ke sisi lainnya. Adapun menurut 

(Ach, 2015) media pembelajaran adalah suatu bentuk perantara atau 

pengantar yang dapat penyampaian suatu pesan ke dalam bentuk 

proses komunikasi pembelajaran. Media pendidikan yaitu salah satu 

sarana meningkatkan mutu pendidikan sangat penting dalam proses 

belajar dan pembelajaran (Ratna Dewi, 2016). Media adalah salah satu 

faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran 

di sekolah karena dapat membantu proses penyampaian suatu 

informasi dari guru kepada siswa atau sebaliknya (Khairani, 2016). 

Tanpa adanya pengembangan media tidak akan ada komunikasi pada 

proses pembelajaran. 



18 
 

2. Ciri – ciri Media Pembelajaran  

 Media pembelajaran memilik ada tiga ciri-ciri menurut(Azhar 

Arysad, 2016: 12) yaitu : 

a) Ciri Fiksatif  

       Suatu objek yang dapat diurut atau disusun kembali. Seperti 

contohnya video tape, film, dengan ciri tersebut media memungkinkan 

objek yang terjadi pada satu waktu kemudian ditransportasikan tanpa 

mengenal waktu. Ciri ini sangat diperlukan oleh guru karena dapat di 

simpan dan disusun untuk keperluan pembelajaran  

b) Ciri Manipulatif  

       Ciri manipulatif memakan waktu berhari-hari dan disajikan kepada 

siswa dalam waktu dua menit. Contohnya seperti mengambil gambar 

bagaimana proses larva sampai menjadi kupu – kupu. Kemudian saat 

ditampilkan pada siswa rekaman gambar tersebut dapat dipercepat atau 

diperlambat. Untuk menggunakan media tersebut memerlukan perhatian 

khusus, jika melakukan kesalahan akan terjadi kesalahan penafsiran.  

c) Ciri Distributif  

       Ciridistributif adalah suatu kejadian yang ditransporatasikan 

melalui ruang kemudian disajikan kepada siswa. Ciri media ini tidak 

terbatas pada satu kelas tetapi tapi dalam suatu wilayah tertentu. 

Contohnya adalah video dan audio yang dapat disebar di tempat yang 

diinginkan.  
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3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran  

a. Fungsi Media Pembelajaran  

Media pembelajaran memiliki fungsi yaitu 1) sebagai alat 

pembawa informasi dari guru, 2) memungkinkan siswa untuk 

berinteraksi antara siswa dengan lingkungan, 3) merangsang anak 

untuk belajar. Sedangkan menurut (Usep, 2013) media pembelajaran 

dibagi menjadi dua yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi 

umumnya adalah sebagai pembawa pesan dari guru ke siswa. fungsi 

khususnya yaitu 1) membuat siswa aktif, 2) menghindari salah tafsir 3) 

memperjelasan pesan yang disampaikan  (Muh Anas, 2014) 

Secara teknis fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber 

belajar, yang artinya adalah media pembelajaran sebagai penyampai, 

penghubung, dan penyalur (Yudhi, 2008:37). Media visual memiliki 

empat fungsi menurut (Azhar, 2011 : 16) yaitu :  

1) Fungsi Atensi  

Yaitu media yang membuat siswa menjadi tertarik pada isi 

pelajaran, dengan demikian untuk mengingat pelajaran semakin 

besar.  

2) Fungsi Afektif  

Yaitu gambar atau lambang yang dapat membuat menggugah 

emosi dan sikap siswa 

3) Fungsi Kognitif  

Media fungsi kognitif adalah yang dapat mempermudah untuk 

memperlancar pencapaian tujuan 
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4) Fungsi Kompensatoris  

Media yang membantu siswa yang lemah menjadi memahami isi 

pelajaran yang disajikan. Media yang membantu siswa memahami 

teks yang kurang mampu dalam membaca. Oleh karena itu media 

dapat membuat siswa yang lambat menerima pelajaran menjadi 

memahami informasi yang disampaikan.  

b. Manfaat Media Pembelajaran  

Pengetahuan akan menjadi lebih abstrak apabila pesan 

disampaikan lebih banyak menggunakan secara verbal. Oleh sebab itu 

siswa lebih baik diberi penyampaian materi secara konkrit. Menurut 

(Cepy, 2012) pada dasarnya media memiliki manfaat yaitu: 1) 

Menimbulkan gairah belajar, 2) Mengatasi masalah seperti 

keterbatasan ruang, waktu dan indera, 3) Anak dapat belajar mandiri 

sesuai dengan kemampuan baik secara visual, auditori dan kinestik. 

Maka manfaat dari penggunaan media pembelajaran adalah dapat 

mengarahkan perhatian terhadap siswa sehingga dapat menimbulkan 

motivasi dalam belajar dan materi yang diajarkan akan menjadi lebih 

jelas, cepat dipahami sehingga dapat menigkatkan prestasi belajar 

siswa dan dapat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. 

Sedangkan menurut (Danang, 2017) media pembelajaran memiliki 

peran yang penting pada mata pelajaran matematika yaitu: 1) Untuk 

mempermudah siswa dalam tahap berfikir anak yang masih berfikir 

secara operasi konkrit, 2) Untuk mengatasi rasa kurang senang atau 

takut terhadap mata pelajaran matematika sehingga membuat siswa 
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menjadi lebih senang, 3) Untuk membuat anak tertarik terhadap 

matematika. 

5) Klasifikasi Media Pembelajaran  

Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

mempertambah jenis media misalnya seperti radio, televise, film, 

computer dan sebagainya, oleh karena itu dengan adanya pertambahan 

jenis media pembelajaran maka digolongkan atau diklasifikasi menjadi 

berdasarkan tujuan pemakaian tiap media (Usep, 2013:9) 

a) Klasifikasi dan perencanaan Pembelajaran  

Klasifikasi ini membuat guru menjadi mudah dalam memilih 

media yang tepa. Pemilihan yang tepat adalah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik siswa, menunjang keefektifan dalam 

proses belajar.  

b) Klasifikasi Menurut Gagne  

Menurut Gagne tanpa menyebutkan jenis media dikelompokkan 

menjadi tujuh kelompok, yaitu: 1) media didemonstrasikan 2) 

media cetak, 3) gambar diam, 4) gambar bergerak, 5) film, 6) 

mesin belajar, dan 7) komunikasi lisan 

c) Klasifikasi Menurut Allen  

Ada sembilan yang dikelompokkan oleh Allen yaitu : 1) visual 

diam,2) film, 3) televisi, 4) obyek 3 dimensi, 5) rekaman, 6) 

pelajaran terprogram, 7) demonstrasi, 8) buku teks cetak, 9) sajian 

lisan.  
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       Sedangkan menurut (Yudhi Munadi, 2008:54-57) media 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu : 

a) Media Audio, yaitu media yang hanya melibatkan alat indera 

pendengaran saja. Dilihat dari sifat pesan tersebut media ini 

menerima pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal adalah pesan 

bahasa secara lisan atau kata-kata sedangkan nonverbal adalah 

bunyi-bunyian misalnya seperti musik, gumam dan lain-lain. Jenis 

media yang termasuk media audio adalah radio, rekaman dan audio 

tape  

b) Media visual, yaitu media yang melibatkan alat indera penglihatan. 

Media ini ada beberapa jenis seperti media cetak verbal, cetak 

grafis, visual non cetak,  media Media yang termasuk media visual 

adalah koran, majalah, buku, komik, poster dan lain sebagainya 

c) Media Audio Visual, yaitu yang melibatkan alat indera 

pendengaran dan penglihatan dalam satu proses. Pesan yang 

disampaikan berupa pesan verbal dan non verbal. Contohnya 

seperti televisi, video, dan film drama 

d) Multimedia, yaitu media yang melibatkan berbagai semua alat 

indera dalam satu proses pembelajaran. Media ini segala sesuatu 

yang memberikan pengalaman secara langsung, misalnya seperti 

komputer, lingkungan, bermain peran, dan forum teater. 

6) Kriteria Pemilihan Media  

Memilih media ada beberapa yang harus dipertimbangkan (Usep, 

2013:176-178) diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a) Tujuan, dalam memilih media sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan agar mendukung tujuan yang akan dicapai 

b) Anak, media yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan 

anak  

c) Ketepatgunaan, memilih media harus berdasarkan dengan manfaat. 

Mengapa media tersebut dipilih  

d) Kepentingan, dalam memilih sumber belajar sebaiknya memiliki 

posisi ganda baik pemakai (guru dan siswa) dengan kepentingan 

lembag. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan  

e) Edukatif, media yang dipilih harus berdasarkan kajian edukatif 

dengan memperhatikan program pendidikan yang berlaku 

f) Kualitas Teknis, bahan yang dipilih sebaiknya merangsang 

pertanyaan, tahan lama, sederhana, berwarna, dan aman untuk anak 

g) Keseimbangan Fungsi, dalam meilih sebaiknya memperhatikan 

kesimbangan koleksi 

h) Jaringan, untuk mempermudah memilih media perlu menggunakan 

alat bantu seperti buku, catalog atau saling bertukar informasi  

i) Biaya, dalam memilih media sebaiknya antara media dan biaya 

harus seimbang dengan tujuan yang  dicapai 

j) Ketersediaan, jika media tersebut tepat tetapi bila ternyata media 

tidak tersedia maka dalam waktu yang cepat harus mengambil 

keputusan  
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D. Media Pembelajaran Lift Berhitung 

1. Media Pembelajaran Lift Berhitung 

Lift berhitung adalah media yang diadopsi dari tangga untuk 

berhitung satuan panjang. Media ini digunakan untuk memahamkan 

siswa bagaimana cara berhitung satuan panjang. Lift Berhitung yaitu 

alat bantu yang terbuat dari kayu yang di desain menyerupai seperti 

lift, kemudian di dalam nya terdapat kotak kecil yang dapat di naik 

turunkan dengan menggunakan katrol, kotak kecil tersebut sudah 

diberi tanda panah agar jika digerakkan ke atas dan kebawah dapat 

menunjukkan ia sedang di posisi mana. Kemudian di sebelah kanan 

nya diberi tulisan km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. 

2. Fungsi Media Lift Berhitung 

Media Lift Berhitung memiliki fungsi yaitu : 

a) Membuat siswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar, 

beraktivitas seperti melakukan pengamatan, mendemostrasikan, 

diskusi  dan lain-lain. 

b) Untuk mengatasi rasa kurang senang atau takut terhadap pelajaran 

matematika sehingga membuat siswa menjadi lebih senang 

c) Pembelajaran akan menjadi lebih menarik perhatian siswa 

d) Guru lebih mudah menjelaskan materi  

e) Menarik perhatian siswa  

f) Membuat siswa menjadi tidak bosan  
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3. Cara Penggunaan  

Sebelum siswa mencoba menghitung satuan panjang dengan 

media, siswa diberi penjelasan terlebih dahulu yaitu : 

a) Ambil soal yang sudah disediakan di dalam kotak  

b) Pasang soal tersebut pada paku disebelah lift 

c) Misal soalnya adalah 2 km = … dam  

d) Letakkan lift pada km  

e) Kemudian dilihat dimana letak dam? 

f) Letak dam berada di bawah, maka lift diturunkan  

g) Sambil diturunkan, dihitung berapa tingkat dari km ke dam  

h) Satu tingkat memiliki nilai 10 apabila naik dibagi dan jika turun 

maka dikalikan  

4. Materi Pembelajaran dalam Media Lift Berhitung  

Pengembangan media Lift Berhitung yang diterapkan pada kelas 4 

SD menggunakan kurikulum 2013 dengan tema 5 subtema 2 tentang 

pahlawanku. Tetapi media tersebut dibuat khusus untuk menjelaskan 

materi matematika tentang materi pengukuran satuan panjang. Adapun 

Kompetensi Inti dan Komptensi Dasar yang digunakan dalam tema 

dan subtema yaitu : 
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Tabel 2.1 KI dan KD Materi Satuan Panjang 

Pembelajaran KI KD Indikator 

Matematika  a. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

b. Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diridalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya 

c. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat 

bermain 

d, Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, 

dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia 

3.14 Menentukan 

hubungan antara 

satuan dan atribut 

pengukurantermasuk  

luas dan keliling persegi 

panjang 

Mengubah satuan 

panjang ke satuan 

panjang lain  

 

Menjumlahkan satuan 

panjang 

Sumber : Afriki &dkk (Buku Guru), 2014:65 

5. Penerapan Media Lift Berhitung di SDN 2 Purwantoro 

Metode, strategi, teknik, buku adalah aspek pendukung yang 

digunakan oleh Guru agar tecapainya tujuan pembelajaran. Dan media 

pembelajaran agar memahamkan siswa tentang hal yang abstrak. 

Seperti media Lift Berhitung. Media ini dirancang untuk siswa kelas 4 

SD. Media pembelajaran ini diterapkan dengan membagi menjadi 
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beberapa kelompok, berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan 

media Lift Berhitung : 

a. Siswa dibagi menjadi kelompok  

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab  

c. Guru memberikan pemahaman materi tentang satuan panjang  

d. Guru menyiapkan media Lift Berhitung  

e. Guru mendampingi siswa dengan langkah-langkah penggunaan 

media Lift Berhitung yaitu,  

f. Guru meletakkan kartu soal pada papan lift, misalnya 2km=… dam 

g. siswa meletakkan posisi lift di km, letak km berada di atas maka 

siswa harus menggerakkan lift ke atas. Setelah itu dilihat kembali 

dimana letak dam? Letak dam berada di bawah. 1 tingkat memiliki 

nilai 10, jika turun berarti dikalikan 10 

h. karena km ke dam turun 2 kali jadi 2 x 100 = 200 dam 

i. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mencoba  

j. Setelah satu kelompok selesai, maka giliran kelompok lain untuk 

mencoba  

6. Kelebihan Media lift Berhitung  

Menggunakan media Lift Berhitungini dapat menarik perhatian 

siswa karena media tersebut dapat di gerakkan.Selain itu Lift Berhitung 

dirancang untuk memahamkan siswa tentang materi satuan panjang 

secara konkrit.Media Lift Berhitung ini aman digunakan untuk siswa 

kelas 4 SD dan dapat di bawa dengan mudah. 
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7. Kelemahan Media Lift Berhitung  

Media dapat digunakan hanya untuk materi satuan panjang saja. 

Selain itu diperlukan perawatan yang baik agar tidak cepat rusak atau 

di makan rayap karena terbuat dari kayu.Dan perlu berhati-hati dalam 

memutar katrol, karena pada talinya bisa lepas. 

E. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengembangan 

media pengukuran satuan panjang.dilakukan oleh Sandrita Rusdiana Dewi 

(2016).Dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Straight Line 

pada Materi Pengukuran Satuan Panjang kelas 3 di SDN Kiduldalem 1 

Bangil. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah 

media hanya fokus pada matematika materi pengukuran satuan panjang 

saja.Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membuat media 

dengan bentuk 2 dimensi yang berbentuk papan untuk siswa kelas 3 SD, 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan media 3 dimensi di kelas 4 

SD. 

Kedua, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang 

berhubungan dengan pengukuran satuan panjang yaitu dilakukan oleh 

(Otri, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Otri 2014) adalah tentang 

Meningkatkan Kemampuan Menghitung Satuan Panjang Melalui Media 

Bagan Tabel Bagi Anak Berkesulitan Belajar Matematika perbedaan dari 

penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

sebelumnya menggunakan media berupa bagan tabel yang merupakan 

media untuk mengurutkan hubungan seperti pada garis waktu. Dan 
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penelitian terdahulu membuat media pembelajaran dirancang khusus 

sedangkan peneliti sekarang membuat media untuk anak berkebutuhan 

khusus sedangkan peneliti sekarang membuat media untuk anak reguler. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan media konkrit untuk 

memudahkan siswa memahami materi satuan panjang.Dan penelitian 

dilakukan pada siswa kelas 4 SD. 

Ketiga, penelitian milik (Prima, 2014) adalah tentang Perancangan 

Dan Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Matematika Tentang 

Pengukuran Waktu, Panjang Dan Berat Untuk Sekolah Dasar (SD) Kelas 

2. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya dengan sekarang yaitu 

peneliti sebelumnya menggunakan multimedia yang berisi beberapa materi 

ada satuan berat, waktu, dan alat ukur baku dan tidak baku sedangkan 

penelitian sekarang hanya fokus pada materi satuan panjang saja. 

Persamaannya adalah antara peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu 

membahas tentang pengukuran 

       Keempat, penelitian milik (Ardiansyah & dkk, 2016) dengan judul 

Peningkatan Pemahaman Konsep Hubungan Antar Satuan Panjang 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa Kelas IV 

SD Inpres 2 Toribulu yaitu perbedaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang adal metode penelitian yang digunakan terdahulu adalah PTK 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian 

pengembangan. Dan persamaannya adalah fokus pada materi hubungan 

pengukuran satuan panjang saja. 
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F. Kerangka Pikir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Kondisi Ideal 

Adanya media pembelajaran  

Kondisi Lapangan 

Jarang menggunakan media 

Masalah 

Siswa masih bingung dengan materi 

satuan panjang. Media yang digunakan 

benda-benda disekitar sekolah 

Perlunya media inovatif sesuai dengan 

kebutuhan 

Model ADDIE  

(Analisis) 

Melakukan analisis kebutuhan  

 

(Perancangan) 

Melakukan rancangan lift Berhitung  

 

(Pengembangan) 

Membuat rancangan Lift Berhitung 

menjadi bentuk nyata  

 

(Implementasi) 

Uji coba diterapkan di kelas 4 SD 

(Evaluasi) 

Mengevaluasi nilai yang didapatkan dari angket validasi media, 

materi, pembelajaran dan respon siswa  

Produk akhir 

MEDIA PEMBELAJARAN LIFT BERHITUNG 


