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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang terdiri dari beberapa unsur dari belajar 

yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebut diantaranya berkaitan dengan 

penyesuaian strategi, metode dan teknik pembelajaran yang bertujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif serta bermakna untuk siswa. Kegiatan 

dalam suatu pembelajaran terdapat sumber belajar dan media pembelajaran, 

karena sebenarnya tugas guru adalah sebagai fasilitator untuk siswa. Sumber 

belajar siswa yang digunakan siswa dapat membantu proses belajar mengajar di 

kelas, tetapi tidak semua sumber belajar dapat digunakan atau dipahami oleh 

siswa sehingga memerlukan adanya sarana untuk pembelajaran.  

Sumber belajar ialah sesuatu yang digunakan serta diperlukan untuk 

mempermudah proses belajar mengajar dan juga tersedia di lingkungan sekitar. 

Macam-macam sumber belajar ialah dapat berupa tertulis ( media teks dan buku 

cetak), elektronik, lingkungan yang ada di sekitar serta apa saja yang bisa 

dimanfaatkan untuk membantu mencapai hasil optimal dalam proses 

pembelajaran . Media merupakan suatu alat yang menjadi stimulus untuk siswa 

dalam proses pembelajaran. Menurut Sanjaya (Haryono, 2014:47) menyatakan 

bahwa media pembelajaran merupakan suatu piranti keras dan piranti lunak yang 

dapat mengirimkan pesan untuk siswa guna membantu penyampaian materi pada 

pembelajaran.  
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Media pendidikan merupakan salah satu contoh dari sumber belajar yang 

menyampaikan informasi yang membantu mempermudah siswa memahami 

materi yang telah diberikan oleh guru. Media pembelajaran yang menarik dan 

edukatif, akan mempermudah proses pembelajaran. Penggunaan media akan 

membuat pembelajaran akan menarik karena tidak terpaku dengan buku teks dan 

buku catatan (Sadiman dkk, 2010:14). Pada kenyataanya, media pembelajaran 

sangat diperlukan karena berperan penting dalam kegiatan pembelajaran guna 

memberikan pemahaman materi pada siswa dan mempermudah penerimaannya, 

maka dari itu diperlukan media pembelajaran untuk mempermudah penangkapan 

materi oleh siswa (Haryono, 2014:49). 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen inti dalam pembelajaran 

karena menyalurkan dan menyampaikan informasi kepada siswa dalam proses 

belajar. Keterbatasan media pembelajaran di kelas serta belum optimalnya 

pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu kurang efektifnya 

pembelajaran di dalam kelas, untuk itu perlunya inovasi dan kreativitas dari guru 

dalam membuat media pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang lebih 

efektif dan produktif. Media pembelajaran dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya media pembelajaran interaktif dan media pembelajaran kongkrit. 

Media pembelajaran seharusnya dapat mempermudah siswa memahami materi 

dalam proses pembelajaran karena merupakan komponen penting yang 

menentukan hasil dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sependapat dengan 

Gagne (Ali, 1992: 69) yang menyatakan bahwa “media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk 

belajara.” Yang dikuatkan oleh pendapat Miarso (2004: 458) bahwa: “media 
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pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, 

dan terkendali.” 

Penggunaan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar sangatlah 

diperlukan karena selain membantu penyampaian materi pada siswa juga 

membangkitkan semangat siswa dalam proses belajar mengajar karena rasa ingin 

tahunya. Terutama pada kelas rendah yang sangat membutuhkan media-media 

pembelajaran berupa media kongkrit karena siswa pada kelas rendah belum bisa 

menangkap informasi secara abstrak. Sedangkan matematika merupakan suatu 

ilmu yang masih abstrak dalam pembelajarannya sehingga siswa membutuhkan 

alat bantu berupa media pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 

2017 di kelas I SDN Sukosewu 03, kondisi di lapangan pada kelas I masih 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sistem 

pembelajaran di kelas menggunakan duduk secara klasikal dengan jumlah siswa 

24. Bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas yaitu buku 

paket dan LKS. Pembelajaran di dalam kelas  menggunakan metode ceramah serta 

menggunakan beberapa media seperti gambar pada buku paket dan papan tulis 

serta media yang ada di lingkungan sekitar. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

adalah belum bisa memahami bagaimana cara memahami konsep matematika 

tersebut dengan benar. Hasil wawancara pada beberapa siswa kelas I mendapatkan 

hasil yaitu beberapa siswa mengatakan bahwa materi tersebut sulit dan susah 
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untuk dipahami.  Dari 24 peserta didik 50% diantaranya masih belum mampu 

memahami materi dengan baik.  

Dari hasil wawancara pada guru kelas I di SDN Sukosewu 03 pada tanggal 23 

Oktober 2017, guru kelas menerangkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

untuk matematika sudah ada khususnya pada materi kurang dari (<) dan lebih dari 

(>). Media yang ada di sekolah masih berupa gambar, papan tulis dan media yang 

ada di lingkungan sekitar. Media tersebut masih terbilang abstrak karena hanya 

berupa gambar dan penjelasan materi pada papan tulis. Permasalahan lainnya 

peserta didik kurang bias memahami soal matematika tentang symbol kurang dari 

(<) dan lebih dari (>). Dalam pembelajaran dengan menggunakan media tersebut 

partisipasi dan semangat siswa masih tergolong pasif. Sehingga guru perlu 

melakukan inovasi pembelajaran berupa media pembelajaran yang memudahkan 

peserta didik memahami materi membandingkan dua benda dan simbol kurang 

dari (<) dan lebih dari (>). 

Media pembelajaran yang baik ialah media yang mampu membantu 

memudahkan siswa dalam menerima materi, menarik dan membuat siswa lebih 

antusias dan efektif dalam pembelajaran. Buaya pintar merupakan media 

pembelajaran kongkrit yang sesuai untuk karakteristik siswa kelas rendah. 

Kelebihan dari media Buaya Pintar ialah merupakan media yang bisa diotak-atik 

langsung oleh siswa (kongkrit) , menarik, memudahkan siswa dalam memahami 

konsep, praktis dan aman digunakan siswa, dan juga efisien.  

Berdasarkan pada masalah  tersebut, maka dibutuhkan pengembangan media 

untuk membuat pembelajaran lebih aktif, inovatif dan tercapainya tujuan 

pembelajaran secara optimal. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk 
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menambah media pembelajaran kongkrit dan mengurangi keterbatasan 

penggunaan media pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan membuat penelitian dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Buaya Pintar Dalam Pembelajaran Matematika Materi 

Membandingkan Dua Benda Pada Kelas I Sekolah Dasar. 

 Pemilihan nama media Buaya Pintar didasarkan pada pertimbangan bahwa 

buaya merupakan jenis hewan yang banyak diketahui oleh siswa sedangkan kata 

pintar digunakan karena buaya akan memilih mangsa yang berjumlah lebih 

banyak. Pada media pembelajaran buaya pintar  akan diletakkan ayam dan daging 

dengan jumlah berbeda pada sisi kanan dan kiri buaya. Kemudian mulut buaya 

akan diarahkan pada jumlah sisi yang lebih banyak, mulut buaya mewakili simbol 

kurang dari (<) dan lebih dari (>). 

B. Rumusan Masalah 

Dari hasil uraian pembahasan di atas, dapat dibuat rumusan masalah yang 

sesuai yaitu:  

1. Bagaimana pengembangan media Buaya Pintar dalam pembelajaran 

matematika materi membandingkan dua benda pada kelas I Sekolah 

Dasar? 

C. Tujuan 

Penelitian pengembangan bertujuan untuk menjelaskan pengembangan media 

Buaya Pintar dan mengetahui kelayakan media pembelajaran materi matematika 

membandingkan dua benda pada kelas I sekolah dasar. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pada pengembangan ini produk yang diharapkan ialah berupa media 

pembelajaran matematika untuk siswa kelas I sekolah dasar pada materi 

perbandingan sampai bilangan 20. Media ini diharapkan mampu membantu dalam 

memudahkan penyampaian materi yang disampaikan pada siswa.   

1. Konten Produk 

a. Media memuat materi matematika pada dengan standar kompetensi (SK) 

yaitu 1. Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20, dan 

juga kompetensi dasar (KD)  yaitu 1.1 membilang banyak benda 

b.  Petunjuk pemakaian media Buaya Pintar. 

2. Konstruk Produk 

a. Kotak kayu berbentuk seperti koper ukuran 60cm x 40cm dengan ketebalan 

kotak 16cm. 

b. Terdapat papan magnet di dalam koper pada bagian atas yang berisi kolom 

kanan dan kolom kiri (untuk diisikan daging dan ayam) dan pada tengah-

tengah kolom terdapat kepala Buaya (kepala buaya dapat diarahkan pada 

daging ke arah kanan ataupun ke arah kiri). 

c. Pada bagian bawah kolom kanan dan kolom kiri terdapat mini whiteboard 

untuk menuliskan lambang bilangan dari jumlah daging dan ayam yang ada 

pada masing-masing kolom. 

d. Pada koper bagian bawah terdapat petunjuk penggunaan media Buaya Pintar. 

e. Pada sampimg koper terdapat 2 buah laci pada bagian panjang koper dengan 

ukuran 15cm perkotak yang mana masing-masing laci memiliki sekat. Laci 

satu berisi daging dan ayam dari  kayu, laci dua berisi spidol dan penghapus. 
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f. Pada koper juga terdapat pelengkap yaitu spidol dan penghapus untuk 

menuliskan  pada papan whiteboard. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Bagi Guru 

Bagi guru media Buaya Pintar ini diharapkan agar membantu pendidik lebih 

mudah dalam penyampaian materi, serta untuk memberikan pengetahuan 

lebih bagi pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

2. Bagi Siswa 

Bagi Siswa media pembelajaran buaya pintar diharapkan mampu 

mempermudah pemahaman materi, membuat pembelajaran lebih menarik, 

kreatif, dan menyenangkan serta menumbuhkan minat dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa karena berpengaruh pada hasil belajar. 

3.  Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman melakukan penilitian pengembangan 

media pembelajaran konkrit khususnya materi perbandingan dalam upaya 

membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan 

mempermudah siswa dalam pemahaman materi yang disampaikan.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Media merupakan alat untuk membantu menyampaikan suatu materi pada 

kegiatan belajar mengajar guna mempermudah pemahaman materi yang 

disampaikan. Pemanfaatan media pembelajaran perlu dioptimalkan dalam 
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kegiatan pembelajaran di kelas. Media memberi kemudahan siswa untuk 

memahami materi yang diberikan oleh guru, menciptakan suasana belajar yang 

aktif dan memperjelas informasi yang didapat dari pembelajaran dengan mudah 

mengingat apa yang telah dilakukan karena siswa mengotak-atik secara langsung 

media pembelajaran.  

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Produk pengembangan media pembelajaran matematika ini hanya mencakup 

materi tentang membandingkan berat benda untuk siswa pada kelas I semester I 

sekolah dasar. Selain itu, pada pengembangan media pembelajaran matematika 

Buaya Pintar ini terdapat jumlah daging yang terbatas yaitu 20 ekor ayam dan 20 

potong daging untuk mengisikan jumlah sisi kanan dan kiri buaya, dan kayu 

angka yang terdapat pada koper juga terbatas  yaitu angka 1-20. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah terhadap permasalahan 

yang dikaji, yaitu Pengembangan Media Buaya Pintar Dalam Pembelajaran 

Matematika Pada Materi Membandingkan Dua Benda pada Kelas I Sekolah 

Dasar. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan media adalah suatu penelitian yang menghasilkan produk atau 

mengembangkan suatu produk yang sudah ada sebelumnya. 

2. Pembelajaran ialah suatu kegiatan interaksi yang dilakukan oleh siswa, guru, 

serta sumber belajar dan beberapa komponen pendukung lainnya untuk 

mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. 

3. Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didalamnya membahas 

tentang angka dan simbol-simbol dalam perhitungan. 
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4. Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau perantara untuk

menyampaikan informasi atau pesan pada siswa guna membantu memudahkan

pemahaman materi yang disampaikan oleh guru.
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