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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak 

yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri (James 

dalam Hasratuddin, 2014). Salah satu bidang ilmu yang diajarkan di tingkat 

sekolah dasar yaitu materi geometri. Geometri adalah penyajian abstraksi dari 

bidang, pola, pengukuran dan pemetaan yang berupa bangun datar dan bangun 

ruang (Nopriana, 2015: 81). Materi geometri juga diajarkan di sekolah dasar 

dalam bentuk segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, bangun ruang, 

bangun datar dan sudut. Proses pembelajaran geometri yang memerlukan logika 

dan nalar, peserta didik tidak hanya belajar bersama guru atau pendidik saja. 

Akan tetapi, belajar geometri juga dapat diperoleh dari berbagai sumber belajar.  

Sumber belajar adalah segala sesuatu berupa benda, data, fakta, ide orang 

dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar (Prastowo, 2015: 

123). Beberapa contoh dalam sumber belajar yaitu buku paket, modul, LKS, 

realitas, model, maket, bank, museum, kebun binatang, pasar dan media 

pembelajaran. Khusus sumber belajar yang terakhir yaitu media pembelajaran 

merupakan sumber belajar yang  banyak digunakan dalam proses pembelajaran 

matematika. Media pembelajaran juga merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan pelajaran, sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Sumanto, 2012:6).  Sedangkan, Haryono 
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(2015) media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga 

dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru 

pada diri peserta didik. 

Tujuan dalam perancangan media pembelajaran untuk mempermudah 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang bersifat abstrak bisa menjadi 

lebih konkret. Media pembelajaran dirancang dengan sedemikian rupa yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari materi-materi yang dipilih untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai jenis rancangan media pembalajaran 

yaitu berupa (1) Media dua dimensi, (2), media tiga dimensi, (3) media pandang 

diam, dan (4) media pandang gerak. Salah satu bentuk media pembelajaran ini 

dapat menggunakan media permainan Ludo.  

Ludo adalah salah satu permainan tradisonal Indonesia yang berasal dari 

India yang bernama “Picishi”. Permainan ini juga kerap disebut sebagai 

perkembangan dari permainan ular tangga.  Akan tetapi, sistem dan desain papan 

permainan ludo berbeda dengan ular tangga. Ludo dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran melalui sistem permainan untuk membuat peserta didik 

lebih tertarik pada pembelajaran khususnya matematika. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 27 November 

2017 di kelas IV SDN Ketewanggede Malang dan 11 Desember 2017 di kelas 

IV SD Muhammadiyah 4 Malang, guru kelas menerangkan penggunaan media 

pembelajaran untuk matematika memang sudah ada khususnya pada materi 

geometri. Media yang ada di sekolah masih berupa potongan-potongan kertas 

bufallo berbentuk bangun datar yang dibuat oleh peserta didik sendiri. Media 
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tersebut hanya bisa sekali digunakan karena tidak tahan lama dan kurang 

menarik perhatian peserta didik dengan pembelajaran matematika. Permasalahan 

lainya peserta didik sering kurang bisa memahami soal matematika dalam 

bentuk cerita khususnya pada materi geometri, dalam beberapa tes soal geometri 

yang berbentuk cerita nilai peserta didik masih dikatakan rendah atau dibawah 

KKM. Sehingga guru merasa perlu melakukan inovasi pembelajaran berupa 

media pembelajaran yang memudahkan peserta didik memahami materi 

geometri dan mengurangi kejenuhan peserta didik saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan terkait pengembangan media pembelajaran 

geometri tersebut yang mengacu pada pengembangan skripsi dari seorang 

penulis Elis Rahmawati pada tahun 2015 dalam penelitiannya  “Pengembangan 

Media Pembelajaran Game Arrow Geometry pada Materi Bangun Ruang Sisi 

Datar untuk Siswa SMP Kelas VIII”. Dari hasil penelitian yang diperoleh 

dengan pengembangan perangkatnya menunjukkan bahwa media pembelajaran 

ini dikatan valid, praktis dan efektif  untuk digunakan di kelas. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis  yaitu terletak pada 

(1) materi geometri mata pelajaran matematika (2) jenis penelitian yaitu 

penelitian pengembangan (3) jenis media yang dipilih menggunakan sistem 

permainan. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah (1) 

penelitian tersebut menggunakan materi geometri untuk peserta didik kelas VII 

SMP dan penulis menggunakan materi geometri untuk peserta didik kelas IV SD 

(2) media pembelajaran yang digunakan penelitian tersebut tidak menggunakan 

jenis permainan yang sama dengan penulis. 
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Inovasi pembelajaran yang telah dipaparkan di atas sama halnya dengan 

inovasi yang akan penulis rancang, yaitu berupa media pembelajaran matematika 

yang dikemas dalam sistem permainan ludo dan soal cerita, untuk mengevaluasi 

pemahaman peserta didik terhadap materi geometri (pengukuran bangun datar) 

yang dipadukan dengan rumah adat Indonesia. Permainan ludo dipilih sebagai 

modifikasi media pembelajaran karena peserta didik kelas IV di SDN 

Ketawanggede menyukai permainan di gadget yaitu Ludo Game, maka dari itu 

dikembangkanlah media pembelajaran untuk materi geometri yang dalam 

permainan papan Ludo. Media tersebut dibuat dari papan yang berbahan dasar 

kayu yang terdapat empat sisi rumah pion. Permainan ini dapat didesain sesuai 

dengan kebutuhan peneliti yaitu dengan membuat jalur pion dalam permainan 

ludo dengan bentuk-bentuk bangun datar yang dapat diukur dengan penggaris 

dan dihitung luas serta kelilingnya. Kemudian, sepanjang permainan edukasi ini 

dibuat dengan ekspedisi Indonesia dengan memberikan gambar rumah adat 

dibeberapa kotak, yang nantinya peserta didik akan menyebutkan jenis bangun 

segi banyak yang ada pada gambar tersebut.  

Konsep permainan ludo yang digabungkan dengan materi geometri SD 

akan dikemas secara berkelompok atau Cooperative, sehingga peserta didik akan 

belajar bersaing secara sehat melalui penyelesaian masalah dalam bentuk soal-

soal cerita. Oleh karena itu, untuk menanamkan konsep geometri dalam materi 

segi banyak dan pengukuran luas serta keliling segitiga, persegi, persegi panjang 

tersebut perlu dilakukan inovasi yang menarik. Berdasarkan temuan yang 

dipaparkan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul 
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“Pengembangan Media Pembelajaran DORI (Ludo Geometri) Melalui 

Permainan Ekspedisi Indonesia Pada Kelas IV Sekolah Dasar”.  

B.     Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran DORI (Ludo Geometri) 

melalui permainan ekspedisi Indonesia pada kelas IV sekolah dasar? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran DORI (Ludo Geometri) melalui 

permainan ekspedisi Indonesia pada kelas IV sekolah dasar? 

C.     Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk menjelaskan pengembangan media pembelajaran DORI (Ludo 

Geometri) melalui permainan ekspedisi Indonesia pada kelas IV sekolah 

dasar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran DORI (Ludo Geometri) 

melalui permainan ekspedisi Indonesia pada kelas IV sekolah dasar. 

D.     Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.      Konten: 

a. Media DORI digunakan sebagai media evaluasi dari materi geometri 

pengukuran bangun datar, segi banyak, dan sudut yang dimainkan oleh 

peserta didik.  

b. Peserta didik dan guru dapat menggunakan media DORI dengan mudah 

karena dilengkapi dengan langkah-langkah penggunaan media. 

c. Pada laci media DORI dilengkapi dengan soal-soal yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar matematika 3.8, 4.8, 3.9, dan 4.9. 
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2.      Konstruk: 

a. Media DORI berupa papan yang terbuat dari kayu berbentuk balok ukuran 

50 cm x 25 cm x 8 cm yang bisa dilipat. Kemudian ukuran bidang untuk 

permainan ludo yaitu 50 cm x 50 cm yang didesain sesuai dengan papan 

permainan ludo yang terdiri 4 sisi rumah pion yang berwarna merah, biru, 

kuning dan hijau.  

b. Pada beberapa kotak langkah terdapat tanda bintang yang bergambar rumah 

adat dari sabang sampai merauke.  

c. Pion yang digunakan terbuat dari karton tebal yang dilapisi kertas stiker 

bergambar wayang.  

d. Dadu yang digunakan menggunakan bahan dasar kayu berbentuk kubus. 

E.     Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

 Hasil penelitian pengembangan ini dikatakan penting, karena dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik  

Media pembelajaran DORI (ludo geometri) melalui permainan ekspedisi 

Indonesia ini diharapkan agar peserta didik mampu menemukan suatu 

konsep yang relevan dari geometri, meningkatkan skill dalam bernalar, dan 

meningkatkan nilai-nilai kerjasama dalam kelompok dengan mengenal 

rumah-rumah adat Indonesia, sehingga pembelajaran lebih aktif, inovatif, 

kreatif dan menyenangkan dalam memahami konsep dan menjawab soal 

pada media tersebut. 

2. Bagi Guru  
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Media pembelajaran DORI (ludo geometri) melalui permainan ekspedisi 

Indonesia diharapkan dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi yang baik kepada sekolah guna untuk 

mengembangkan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih 

berkualitas. Dan meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan mutu 

lulusan peserta didik. 

F.     Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1.     Asumsi  

a. Siswa mampu menggunakan media DORI dengan mudah dan lebih tertarik 

untuk mempelajari materi geometri kelas IV SD. 

b. Siswa termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran matematika di kelas. 

c. Guru lebih ringan dalam memberikan pemahaman materi geometri kepada 

siswa dengan bantuan media DORI  

2.     Keterbatasan 

a. Pengembangan media yang digunakan adalah media untuk mata pelajaran 

Matematika kelas IV sekolah dasar yang disesuaikan dengan kompetensi 

dasar dalam permendikbud No. 24 tahun 2016 lampiran 14 yaitu:  

3.8  Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak  

       beraturan. 

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi  

      panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat  

      dua.  

4.8  Mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak  

       beraturan. 

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi,  
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      persegi panjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan     

      akar pangkat dua. 

b. Materi penelitian dibatasi pada pokok bahasan tentang geometri bangun 

datar menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, 

segi banyak serta sudut. 

c. Kurikulum yang diterapkan di kelas IV SDN Ketawanggede Malang dan 

SDN Muhammadiyah 4 Malang adalah Kurikulum 2013 

G.     Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut definisi 

istilah yang akan dibahas dalam penelitian. 

1. Penelitian pengembangan merupakan proses atau langkah untuk 

mengembangkan suatu produk yang baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di dalam proses 

pembelajaran (Poerwanti dkk, 2017). 

2. Media Pembelajaran adalah sebagai alat yang hadir sebagai akibat dari 

revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran 

(Communication on Intruction Technology dalam Haryono, 2015).  

3. Geometri adalah salah satu materi dalam mata pelajaran matematika tentang 

pengukuran bangun ruang dan bangun datar. 

4. Ludo adalah permainan tradisional yang menggunakan papan, pion, dan dadu 

untuk memainkannya dan dimainkan 2-4 orang. 

5. DORI merupakan singkatan dari “Ludo Geometri”, yaitu berupa 

pengembangan media pembelajaran dengan permainan ekspedisi Indonesia 

pada materi geometri (keliling dan luas bangun datar), yang diadaptasi dari 
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permainan Ludo Game. Akhirnya dikembangkan menjadi sebuah media 

pembelajaran edukatif untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. 


