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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran ialah suatu kegiatan timbal balik yang dilakukan oleh siswa

dan guru dengan sumber belajar yang ada guna pada lingkungan tempat belajar 

yang dilakukan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Menurut 

(Komalasari, 2010: 3) pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang, 

dilakukan, dan dievaluasi untuk siswa secara runtut dengan efektif dan efisien 

agar mendapatkan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. 

Usaha secara sadar dan mempunyai tujuan yang mengutamakan pada 

kebutuhan, karakteritik dan keadaan di sekitar agar siswa dapat belajar dengan 

efektif dan efisien adalah pengertian dari pembelajaran. Istilah tersebut 

merupakan pandangan baru prinsip keberagaman peserta siswa yang 

menggantikan istilah mengajar  atau pengajaran.  Konsep dari pembelajaran 

merupakan bagian terpenting untuk pengalaman belajar, yaitu sebagai wadah 

untuk membangun pengalaman dan pengetahuan diri sendiri yang diperolehnya 

melalaui interaksi yang didapatnya dari lingkungan (Thobroni dkk, 2013: 41) 

Menurut Diaz Carlos (2011) dalam (Syarif, 2015:2) pembelajaran 

merupakan kumpulan dari krancangan mengajar (teaching) dan rancangan 

belajar (learning). Konsep dalam pembelajaran merupakan inti sehingga  di 

dalamnya terdapat beberapa unsure penting diantaranya: siswa, tujuan 
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pembelajaran, materi, sarana prasarana dan metode, serta media untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran berarti suatu 

perangkat yang mempunyai perencanaan dan tujuan sesuai dengan kurikulum 

yang ada  (Sugiyar dkk, 2009).Pembelajaran ialah kegiatan interaksi siswa 

dengan guru juga sumber belajar dalam suatu lingkup belajar. Pembelajaran 

merupakan usaha memberikan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap 

dan karakter untuk membuat siswa menjadi lebih baik yang dilakukan oleh guru 

(Komara, 2014: 29). 

Berdasarkan pendapat ahli dapat dikemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang harus 

ada sebagai suatu syarat terjadinya pembelajaran yaitu : Guru, siswa, sumber 

belajara, dan media. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang secara sadar 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam mencapai suatu tujuan 

dalam mencari ilmu. 

b. Komponen-komponen dalam pembelajaran 

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri 

dari : siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana/alat, evaluasi, ligkungan. Tiap-

tiap komponen merupakan bagian yang berdiri sendiri namun 

berkesinambungan dan sangat penting pengaruhnya di dalam pembelajaran. 

Kelengkapan komponen tersebut saling tergantung dan mempengaruhi hasil 

yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran, karena untuk mencapai hasil 

maksimal dari tujuan pembelajaran perlu kelengkapan dari semua komponen 

yang telah disebutkan ( Soetopo, 2005:143) 
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Menurut Oemar Hamalik (2001:77) ada tujuh aspek dalam komponen 

pembelajaran, yaitu: (1) tujuan dalam pembelajaran, (2) siswa/peserta didik (3) 

Guru/pendidik ,(4) perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum, 

(5) strategi pembelajaran, (6) media pembelajaran, dan(7) penilaian 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ditandai dengan interaksi dari 

komponen-komponen yang ada yaitu guru/pendidik, siswa, model dan metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. 

Dari dua pendapat di atas, dikatakan bahwa terdapat beberapa komponen 

penting yang harus ada pada pembelajaran agar suatu pembelajaran dapat 

terlaksana yaitu: siswa, guru, materi, metode, media/alat pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran. Setiap komponen saling berhubungan dan berperan 

penting dalam suatu kegiatan pembelajaran sehingga komponen tersebut 

menjadi syarat dalam pembelajaran. 

2. Media Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Perangkat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah 

dan memngingatnya dalam waktu yang lebih lama daripada penyampaian 

materi menggunakan ceramah tanpa menggunakan alat bantu merupakan 

pengertian media pembelajaran yang diungkapkan oleh Rusman (2017:206). 

Media pembelajaran juga dipandang sebagai segala sesuatu berbentuk alat 

komunikasi yang digunakan untuk menyalurkan materi pembelajaran oleh guru 

kepada siswa. Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada siswa agar dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain untuk membantu pembelajaran 

secara utuh, media juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan tertentu dari 
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kegiatan pembelajaran, memberi penguatan dan motivasi kepada siswa 

(Hamzah, 2011:122). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jauhar (2011:95) media 

pembelajaran ialah semua objek yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan 

materi sehingga dapat memancing perhatian, keinginan, pemikiran, dan 

kepekaan siswa dalam kegiatan belajar agar  tujuan dalam pembelajaran yang 

sudah ditentukan tercapai. Selain itu Sagala (2009:164) mengatakan bahwa 

lingkungan dan benda-benda di sekitar harus mampu dimanfaatkan oleh guru 

sebagai media pembelajaran untuk siswa. Guru merupakan penentu 

keberhasilan suatu pembelajaran, oleh sebab itu guru harus sungguh-sungguh 

menguasai pembelajaran yang akan dilaksanakan mulai dari perancanaan, dan 

pemilihan pemanfaatn media yang sesuai dengan pembelajaran. 

Berbagai macam media seperti televisi, gambar, film, lingkungan, dan 

benda lain di lingkungan sekitar belajar merupakan beberapa contoh media 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran agar dapat membantu 

memudahkan proses pembelajaran. Media tersebut digunakan sebagai alat 

komunikasi dalam pembelajaran oleh guru dengan murid karena pada umumnya 

guru merupakan sumber utama yang memberikan rangsangan kepada murid 

agar dapat diterima siswa dengan mudah (Nasution, 1982:194) 

Dari beberapa pendapat dikemukakan bahwa media pembelajaran ialah 

segala sesuatu yng dapat digunakan/dimanfaatkan untuk menyampaikan suatu 

informasi dari sumber kepada penerima, dengan tujuan menambah pengetahuan 

dan ketrampilan dalam proses pembelajaran. Media dapat meningkatkan 
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motivasi belajar siswa serta lebih memudahkan siswa dalam mengolah 

informasi yang diterimanya. 

b. Kriteria Media Pembelajaran yang Baik 

Memahami kriteri media belajar perlu diketahui oleh guru, karena itu 

terdapat beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Beberapa 

ahli berpendapat tentang kriteria media pembelajaran yang baik yang harus 

diketahui oleh guru, pendapat beberapa ahli diantaranya yaitu : 

Menurut (Gintings, 2008: 147-148) guru harus memahami syarat-syarat 

media pembelajaran yang baik yang digunakan sebagai acuan memilih media 

dalam pembelajaran. Kriteria tersebut yaitu: (1)media menyediakan informasi 

yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran; (2)sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa; (3)sesuai dengan rancangan kegiatan 

pembelajaran yang telah dibuat; (4)fleksibel yaitu menyesuaikan dengan 

keadaan di lingkungan belajar; (5)berisi informasi yang dapat merangsang 

siswa untuk membuat peoses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan; 

(6)tampilan media yang sederhana namun mempermudah siswa untuk 

memahami materi yang disampaikan bukan sebaliknya; (7)dapat di otak-atik 

atau digunakan sediri oleh guru ataupun siswa; (8)saran dan prasarana yang 

ada disekolah mendukung untuk pengoperasian media; (9)biaya yang 

dikeluarkan untuk media dan perawatanya masih terjangkau untuk anggaran 

sekolah.. 
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c. Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang membantu mempermudah proses 

pembelajaran guru dengan siswa. Selain ada kriteria media pembelajaran yang 

baik diperlukan juga pengetahuan dalam pemilihan media  agar media 

pembelajaran yang dibuat atau dipakai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan 

dalam pembelajaran. Menurut (Suprihatiningrum, 2017: 324) Langkah-

langkah untuk memilih media pembelajaran, antara lain ialah sebagai berikut: 

(1.) merancang tujuan dari pembelajaran; 

(2.) mengelompokkan tujuan pembelajaran sesuai dengan ranah ( psikomotor, 

afektif, kognitif); 

(3.) membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan digunkaan;  

(4.) menyusun apa saja media yang bisa digunakan dalam rancangan 

pembelajaran yang telah dibuat; 

(5.) memilih media yang tepat untuk pembelajaran; 

(6.) menulis media yang telah dipilih untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran; 

(7.) membuat aturan atau langkah-langkah dalam penggunaan media.  

Ada beberapa langkah dalam pemlihan media pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut (Rusman, 67:2017) : 

1. Menentukan media pembelajaran berdasarkan pada pengelompokan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dan karakteristik materi pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

Dalam pemilihan media pembelajaran aspek pertama yang perlu 

diperhatikan adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin 

dicapai. Setelah memahami tujuan dan materi pembelajaran, maka langkah 
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selanjutnya adalah menentukan media yang sesuai untuk mencapai 

kompetensi tersebut serta menguasai materi pelajaran. 

2. Menentukan karakteristik media pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa, penggunaannya dikuasai oleh guru, tersedia di sekolah, 

mudah penggunaannya, tidak boros waktu, mencapai tujuan pembelajaran, 

serta meningkatkan kekreativan siswa. 

3. Membuat kerangka atau rancangan bagaimana tahapan penggunaa media 

pembelajaran sehingga menjadi runtutan yang utuh dalam proses 

pembelajaran. 

4. Memberikan penilian terhadap penggunaan media sebagai bentuk respon 

dari efektivitas dan efisiensi media pembelajaran. 

Sedang menurut Jauhar (87:2006) beberapa ketentuan sebagai 

pertimbangan untuk memilih dan menentukan media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

(1.) Sesuai dengan Tujuan dan Fungsional 

Pemilihan media didasarkan pada tujuan instruksional yang telah ditetapkan 

yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari rana 

ognitif, afektif, dan ppsikomotor. Selain disesuaikan dengan tujuan tersebut 

hal yang perlu dipertimbangkan adalah kefungsionalan media tersebut. 

 

(2.) Tersedia 

Ketersediaan merupakan pertimbangan dalam pemilihan dan penentuan 

media, artinya pada saat media tersebut diperlukan dalam proses 

pembelajaran, media itu ada dan dapat digunakan. 
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(3.)Murah 

Media pembelajaran bisa berasal dari lingkungan siswa, lingkungan sekolah 

dan lingkungan guru yang untuk mendapatkannya tidak perlu membeli. 

(4.)Menarik 

Media yang digunaan harus menarik perhatian agar siswa lebih termotivasi 

dalam pembelajaran. Dalam memilih dan menentukaan media pembelajaran 

yang menarik bagi siswa, kriteria pemilihan media tersebut harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa,  media pembelajaran tersebut baru, menantang, 

dan variatif bagi siswa. 

 

 Dari dua pendapat di atas, pemilihan media yang baik seharusnya 

disesuaikan dengan kompetensi sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai, selain itu media juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

Media harus dibuat semenarik mungkin agar menambah keinginan belajar 

siswa. Media pembelajaran yang baik ialah media yang fungsi utamanya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya untuk 

pelengkap pembelajaran, melainkan sebagai sarana siswa untuk berlatih. 

Pemilihan kriteria pembelajaran yang baik dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam memilih media yang tepat dan sesuai  dengan tujuan, 

fungsi, dan legunaannya dalam pembelajaran yang juga disesuaikan dengan 

kondisi siswa dan lingkungan. 

d. Langkah-langkah Membuat Media Pembelajaran 

Menurut (Haryono, 2014: 65-66), ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam membuat media pembelajaran yaitu sebagai berikut : 
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1. Memahami tujuan dari media yang sesuai dengan kompetensi dan 

kurikulum yang yang ada dengan disesuaikan standar kompetensi (SK), 

kompetensi dasar(KD), indikator, dan materi pembelajaran yang akan 

dicapai dengan media tersebut.  

2. Menentukan media yang sesuai untuk dibuat atau dikembangkan untuk 

pembelajaran. 

3. Membuat rancangan media pembelajaran yang telah ditentukan dengan 

semenarik mungkin penampilannya serta praktis dan efeisien untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

4. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media 

pembelajaran. 

5. Membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. 

6. Menguji coba media pembelajaran agar diketahui hasil dari media yang 

telah dibuat. 

7. Penyempurnaan pada media pembelajaran apabila setelah dilakukan uji 

coba ditemukan kekurangan pada bagian alat/komponen yang ada pada 

media. 

8. Melakukan evaluasi pada media pembelajaran, pada tahap ini dilakukan 

evaluasi pada media setelah dilakukan uji coba untuk mengetahui kelayakan 

penggunaan media dalam pembelaajaran. 

9. Setelah dilakukan uji coba dan evaluasi kelayakan kemudian dilakukan 

produksi media 

10. Pengaplikasian media yang telah dibuat pada pembelajaran. 
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e. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak fungsi, diantaranya dikemukakan 

Hamaik dalam (Rusman, 2017:218) yaitu: (1) untuk menciptakan keadaan 

belajar yang efektif; (2) media merupakan  kebutuhan inti dalam pembelajaran; 

(3) media pembelajaran berperan penting dalam  mencapai tujuan 

pembelajaran; (4) penggunaan media dalam peoses belajar mengajar ialah utuk 

membantu dan mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan; (5) penggunaan media pembelajarn ditujukan untuk mengangkat 

kualitas pendidikan.  

Sedangkan, menurut Wina (2008:208-210) fungsi dan peran media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Menyimpan suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

Peristiwa-peristiwa penting atau benda langka daapt diabadikan melalui 

foto dan video atau audio yang disimpan kemudian peristiwa tersebut 

ditampilkan ketika diperlukan dalam proses pembelajaran 

2. Mengkondisikan keadaan, peristiwa, atau objek tertentu 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk menampilkan benda dengan 

ukuran terlalu besar untuk ditampilkan di dalam kelas serta 

menampilkan benda ukuran terlalu terlalu kecil yang sulit dilihat dengan 

menggunakan mata telanjang. Selain itu juga dapat menampilkan 

rangkaian runtutan peristiwa dengan gerakan terlalu cepat maupun 

lambat, serta gerakan-gerakan perubahan seperti perubahawan warna 

pada zat dan lain-lain. 

3.  Menambah semangat dan motivasi belajar siswa. 
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Penggunaan media diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat 

belajar siswa pada materi yang diberikan dapat lebih meningkat 

dibanding tidak menggunakan alat bantu. 

4. Media pembelajaran mempunyai nilai praktis sebagai berikut : 

Pertama, media dapat membantu menambah pengalaman siswa. Kedua, 

media dapat mengatasi kesulitan belajar karena kendala ruang kelas atau 

lingkungan belajar. Dalam kondisi ini dapat berfungsi untuk: 

a. Menampilkan objek dengan ukuran sangat besar untuk dibawa ke dalam 

kelas. 

b. Memperjelas objek dengan ukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat 

dengan mata telanjang, misalnya sel-sel butir darah, dan sebagainya. 

c. Mempercepat gerakan suatu proses yang trlalu lambat sehingga dpat 

dilihat dengan waktu yang lebih singkat. 

d. Memprlambat proses gerakan yang terlalu cpat. 

e. Menyederhanakan objek yng terlalu luas. 

f. Memperjelas suara-suara yang lemah sehingga dapat diterima oleh 

telinga. 

Ketiga, media dapat menghasilkan berbagai jenis pengamatan yang 

menjadi seragam. Keempat, media dapat memberikan penanaman konsep 

yang benar . Kelima, media menggugah motivasi dan memancing siswa agar 

belajar dengan baik. Keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru. Ketujuh, media dapat mengawasi kecepatan belajar siswa. 

Kedelapan, media dapat memberi pengalaman secara keseluruhan dari hal 

kongkret hingga abstrak. 



21 
 

 

Ada enam fungsi utama media menurut Suprihatiningrum (2017:320-321) 

sebagai berikut: 

1. Fungsi atensi, untuk membuat siswa tertarik dengan media yang 

ditampilkan oleh media tersebut; 

2. Fungsi motivasi, meningkatkan minat siswa agar lebih giat dan bersemangat 

dalam belajar; 

3. Fungsi afeksi, menanamkan kesadaran emosi serta sikap siswa pada materi 

pelajaran dengan siswa atau orang lain; 

4. Fungsi kompensatori, menyediakan atau memfasilitasi siswa yang lemah 

dalam menerima serta memahami pembelajaran yang disampaikan baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis ; 

5. Fungsi psikomotorik, memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatann 

secara motorik; 

6. Fungsi evaluasi, menilai hasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilakukan oleh siswa dalam merespon pembelajaran. 

  

Menurut Kemp and Dayton (1985) dalam (Sanjaya, 2008:210), media 

mempunyai peranan sangat penting terhadap proses pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penyampaian informasi pada materi pembelajaran lebih terstruktur 

2. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

3. Membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif dan interaktif 

4. Dapat mempersingkat waktu pembelajara 

5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 
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6. Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

dibutuhkan 

7. Perilaku positif siswa pada materi pembelajaran dan proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru menjadi ke arah lebih positif, maksudnya guru tidak menjadi 

sumber belajar utama siswa. 

3. Materi Matematika Kelas I 

Suatu konsep ialah suatu idea/gagasan yang dibentuk dengan cara 

memandang sifat-sifat yang sama dari kumpulan lembaran materi yang cocok. 

Dengan mengambil adanya sekumpulan lembar materi sebagai kriteria, kita 

mengelompokkan konsep. Apabila kita menemukan lebih dari satu lembar 

materi dari suatu gagasan, maka disenut sebagai konsep. Apabila hanya ada satu  

yang ditemukan maka haltersebut disebut fakta. Karena  fakta lebih sederhana  

daripada konsep. Misalnya “ 2  <  3 “merupakan fakta, sedang “ x  <  y “ 

merupakan konsep karena kita dapat menyebutkan fakta misalnya 1  <  2. 

Apabila suatu ide/gagasan menghubungkan dua atau lebih konsep, maka 

ide/gagasan itu disebut prinsip. Obyek matematika yaitu fakya, konsep dan 

prinsip itu terkait dalam sistem. Inti mtematika terdapat dalam sistem ini 

(Hudojo, 1988:75). 

Sekolah dasar merupakan suatu institusi formal yang memberikan 

pendidikan dasar untuk mengajarkan dan menanamkan Pendidikan dasar 

khususnya sekolah dasar, merupakan satu institusi formal yang paling tepat 

untuk memberikan atau menanamkan pengertian-pengertian dasar serta sikap-

sikap dasar yang diperlukan bagi pembentukan warga negara yang baik. 
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Kekeliruan mendasar yang dialami seorang anak waktu belajar disekolah dasar 

akan sulit diperbaiki dan akan memperngaruhi perkembangan pribadinya. 

Demikian juga halnya dengan pemahaman konsep-konsep matematika, 

penanaman kebiasaan berpikir tertib, kreatif dan matematik perlu dimulai 

secara benar sejak dini, yaitu semenjak sekolah Dasar (Soedjadi, 2000:189). 

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Beberapa penelitian pengembangan media pembelajaran yaitu dilakukan oleh 

Muhammad Rohman (2016) dalam penelitiannya “Pengembangan Media Sirkuit 

Pintar Matematika Pada Materi Perkalian Untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Bangunsari 01 Dolopo Madiun” yang dilakukan di kelas III SDN 

Bangunsari Dolopo Madiun. Dalam penelitian ini peneliti mencoba 

mengembangkan media pembelajaran perkalian yang dibuat dari papan sirkuit 

dengan sistem permainan pada materi perkalian kelas III sekolah dasar. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Metode yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini menggunakan model 

pengembangan menurut Borg and Gall yang mana prosedur penelitian terdiri dari 

sepuluh tahapan. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berupa papan 

sirkuit matematika dengan materi perkalian dengan sistem permaianan yang 

ditujukan pada kelas III. 

Penelitian pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh 

Suharmanto (2014) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Papan 

Hitung Pembagian Pada Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar Kelas II” yang 

dilakukan di kelas II SDN Perumnas Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Metode 
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yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah Borg and Gall. 

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran dengan sistem permainan 

dengan materi pokok matematika pembagian pada kelas II sekolah dasar dengan 

menggunakan produk yang dikembangkan yaitu papan stik. 

 Berdasarkan kedua hasil penelitian terdahulu tersebut terdapat berbagai macam 

perbedaan dan persamaan yang ada di dalamnya. Secara umum media yang peneliti 

dan penelitian terdahulu gunakan sama yaitu materi matematika dan menggunakan 

media papan dengan sistem permainan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada 

materi pokok, kelas yang dituju serta jenis permainan pada papan yang digunakan. 

Peneliti akan mengembangkan media pembelajaran Buaya Pintar dengan materi 

membandingkan dua benda pada kelas I sekolah dasar. 

C. KERANGKA PIKIR 

Upaya untuk memberikan pemahaman konsep dan materi pada siswa dalam 

proses pembelajaran matematika masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya 

yaitu penyampaian materi dengan media pembelajaran. Penyampaian materi masih 

menggunakan papan dan media gambar, kurangnya inovasi dalam penggunaan 

media pembelajaran membuat siswa kurang termotivasi serta kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Untuk itu dikembangkan media pembelajaran Buaya pintar  

untuk membantu memahamkan konsep dan materi agar lebih mudah untuk 

diterima siswa dalam pembelajaran, dari yang sebelumnya hanya berupa papan 

tulis dan gambar menjadi sebuah media pembelajaran yang berbentuk alat peraga 

Buaya Pintar dengan kerangka sebagai berikut: 
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TABEL 2.2 KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi lapangan : 

1. Media yang ada di lapangan 

hanya berupa papan tulis, 

gambar, dan buku 

2. Pemahaman siswa terhadap 

materi membandingkan berat 

benda masih kurang 

3. Materi yang ada pada buku 

hanya sedikit 

 

Permasalahan : 

1. Siswa kesulitan memahami materi 

2. Siswa tidak bisa mudah mengerti dengan menggunakan media 

gambar 

3. Guru merasa kesulitan menyampaikan materi 

Perlunya mengembangkan media pembelajaran kongkrit Buaya Pintar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran. 

 

Media Buaya Pintar 

1. Judul 

2. Petunjuk penggunaan 

3. Kompetensi dan dasar atau 

materi pokok 

4. Informasi pendukung 

5. Tugas atau langkah kerja 

6. Penilaian  

 

Matematika 

1. Membandingkan dua 

bilangan sampai dua angka 

dengan menggunakan 

benda-benda konkret 

Media Buaya Pintar Pada Pembelajaran Matematika 

Kondisi Ideal : 

1. Media beragam dan 

konkrit 

2. Siswa memahami materi 

dengan baik sesuai 

kompetensi yang akan 

dicapai 

3. Materi yang ada di buku 

menjadi pedoman siswa 

 
(sumber: Syaiful Sagala, 61:2014) 
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