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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

penelitian dan pengembangan, asumsi keterbatasan penelitian dan pengembangan 

serta definisi operasional. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat mendasar untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan 

kemampuan yang ada pada dirinya serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa. 

Pendidikan juga akan terwujudnya sumber daya manusia yang berpotensi, terampil, 

dan berkualitas dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal ini tercantum dalam UU No. 

20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kondisi belajar dan 

proses kegiatan pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya agar 

memiliki kekuatan spiritual kegamaan, keagamaan, pengendalian diri, masyarakat 

dalam berbangsa dan bernegara.” 

 Berdasarkan hal tersebut, pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan potensi yang ada dalam diri siswa. Tujuan pendidikan 

dituangkan dalam UU. No. 20 Tahun 2003 pasal 3 ayat (3) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi peserta didik dan membentuk watak serta peradapan bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya undang – 

undang tersebut, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh 

komponen bangsa. Sekolah sebagai institusi yang mendasar untuk mempersiapkan 

siswa yang mampu menghadapi kehidupan di masa depan.  

Berdasarkan Permendikbud No 81 A Tahun 2013 tentang Impelentasi 

Kurikulum mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip: (1) 

berpusat pada siswa (2) mengembangkan kreativitas (3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan 

kinestika,dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan 

berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan , kontekstual, 

efektif, efisien dan bermakna. Hal ini secara jelas bahwa pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan Student Center atau berpusat pada siswa. 

Pembelajaran yang berpusat kepada siswa berarti guru harus memperhatikan 

karakteristik siswa yang berbeda – beda, mulai dari gaya belajar siswa, kemampuan 

siswa, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Oleh karena itu, guru berperan 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang harus mampu membangkitkan 

ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran serta strategi, metode, pendekatan, 

media yang digunakan bervarariasi sehingga pembelajaran menjadi efektif dan 

efisien. Hal tersebut juga sama ketika dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam kurikulum 2013 menggunakan 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 
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mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau sejumlah disiplin ilmu ke dalam 

suatu tema tertentu sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa. Pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 revisi 2017, sekarang 

sudah menjadi satu pembelajaran yang utuh, tidak diintegrasikan dengan mata 

pelajaran yang lain. Pembelajaran matematika ini membutuhkan kemampuan siswa 

untuk berpikir secara logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan 

dalam bekerjasama. Pembelajaran matematika membutuhkan penanaman suatu 

konsep matematika yang benar kepada siswa. Oleh karena itu, salah satu cara agar 

pembelajaran matematika bisa berjalan dengan optimal yaitu dengan menerapkan 

metode, media, dan strategi pembelajaran yang baik. Selain itu, guru harus memiliki 

kemampuan dalam merancang media pembelajaran karena hal tersebut menjadi 

kunci utama dalam pembelajaran.  

Pembelajaran matematika memiliki beberapa materi yang harus dikuasai oleh 

siswa sekolah dasar kelas IV yakni pecahan, penaksiran, faktor dan kelipatan suatu 

bilangan, FPB dan KPK, bilangan prima, pengukuran satuan, sifat segi banyak 

beraturan dan tidak beraturan, keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga 

serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua, hubungan antar garis, data diri 

siswa dan lingkungannya dalam bentuk diagram batang, sudut bangun datar dengan 

satuan baku. Materi keliling dan luas bangun datar perlu diberikan kepada siswa 

karena sebagai dasar yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan yang akan 

datang.  
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas IV SDN Purwantoro 2 

Malang pada tanggal 4 Oktober 2017 menunjukan bahwa sarana dan prasarana 

disekolah cukup lengkap, namun untuk ketersedian media pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran sangat kurang. Sekolah tidak menyediakan media pembelajaran 

matematika. Media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah LKS atau 

buku latihan soal dan papan permainan hanya digunakan sebagai quiz permainan. 

Papan tersebut memiliki tombol diatasnya yang berfungsi sebagai penentu kelompok 

yang berhak menjawab soal yang diberikan oleh guru. Papan tersebut tidak 

menjelaskan materi yang ada dalam pembelajaran atau dapat dikatakan media 

tersebut hanya digunakan untuk quiz permainan sehingga siswa tidak bosan dalam 

pembelajaran. Guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang 

menjelaskan isi dari materi pembelajaran matematika. Siswa di kelas IV cenderung 

siswa yang aktif maksudnya, ada sebagian siswa yang suka mengobrol sendiri atau 

tidak memperhatikan guru, suka keluar masuk kelas, dan ada siswa yang aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2017 

bersama guru kelas yakni dengan wali kelas IV didapatkan informasi bahwa SDN 

Purwantoro 2 Malang merupakan sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 2013 

sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Namun dalam mata pelajaran matematika 

untuk kelas rendah menggunakan tema, sedangkan kelas tinggi pembelajarannya 

tidak terintegrasi dengan tema melainkan menjadi pembelajaran yang utuh. Kesulitan 

guru dalam menyampaikan materi keliling dan bangun datar adalah mengahadapi 
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anak yang susah dalam mengerjakan soal serta siswa yang tidak memahami rumus. 

Kesulitan siswa dalam materi pembelajaran matematika materi keliling dan luas 

bangun datar adalah siswa cenderung sulit memahami rumus – rumus keliling dan 

luas bangun datar serta siswa kesulitan dalam mengerjakan soal – soal tentang 

keliling dan luas bangun datar. Guru belum pernah menggunakan media yang 

menjelaskan tentang materi pembelajaran matematika. Guru tidak mampu membuat 

media pembelajaran sendiri dikarenakan waktu mengajar di sekolah yang sangat 

padat. Pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas hanya berfokus pada 

penyampaian materi dan melakukan tanya jawab bersama siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang maka diperoleh data sebagai analisis kebutuhan 

dalam pembelajaran matematika di kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang 

Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran matematika ini antara lain 

sekolah tidak menyediakan media pembelajaran matematika, guru belum pernah 

membuat media pembelajaran yang menjelaskan tentang materi pembelajaran 

matematika, kesulitan siswa dalam memahami rumus serta mengerjakan soal 

terhadap materi keliling dan luas bangun datar. Oleh karena itu diperlukannya media 

yang cocok untuk digunakan siswa kelas IV dalam pembelajaran matematika agar 

siswa mampu menentukan rumus keliling dan luas bangun datar, menghitung keliling 

dan luas bangun datar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 

dan luas bangun datar. 
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Media pembelajaran yang kita jumpai tentu banyak sekali jenisnya. Namun 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV SDN 

Purwantoro 2 Malang adalah berupa media visual karena dengan media visual siswa 

dapat berinteraksi secara langsung antara siswa dengan media sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman secara langsung dan menemukan konsep keliling dan luas 

bangun datar dari pengalaman tersebut. Sejalan dengan pendapat Muhson (2010:4) 

yang dijelaskan dalam jurnalnya yang berjudul pengembangan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi menyebutkan bahwa media pembelajaran dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya. Pada dasarnya siswa membutuhkan media yang konkret dalam 

pembelajaran sehingga pemilihan menggunakan media visual mampu membuat 

pembelajaran lebih efektif karena siswa akan lebih mudah memahami materi serta 

pembelajaran terkesan menyenangkan karena siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu media yang dapat digunakan 

adalah media Lukata Board  . Media Lukata Board   merupakan media visual yang 

berupa papan persegi panjang yang terdapat miniatur rumah dan terdapat beberapa 

bangun seperti persegi, persegi panjang dan segitiga yang nantinya siswa dapat 

menentukan rumus keliling dan luas bangun datar, menghitung luas dan keliling  

bangun datar serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas 

bangun datar. Media Lukata Board   juga dilengkapi dengan  rumus – rumus keliling 

dan luas bangun datar  
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Kelebihan media Lukata Board   ini adalah media ini dapat digunakan siswa 

untuk mengerjakan soal secara langsung dengan media tersebut sehingga mampu 

melatih siswa mengerjakan soal dengan baik. Media Lukata Board   ini menjadikan 

siswa lebih tertarik untuk belajar karena media tersebut unik, bisa dibongkar pasang 

serta kombinasi warna yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa. Media 

Lukata Board   ini berbentuk miniatur rumah karena siswa lebih sering berinteraksi 

dirumah sehingga siswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari sekolah.  

Pengembangan media Lukata Board   diharapkan mampu mengatasi kesulitan 

dalam memahami konsep keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV SDN 

Purwantoro 2 Malang Media Lukata Board   ini terinspirasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Isidora Ramli dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan media 

konvensional miniatur kenampakan alam subtema keindahan alam negeriku untuk 

siswa kelas IV sekolah dasar (SD). Media tersebut berupa miniatur berbentuk 

kenampakan alam yang menunjukkan keadaan alam sekitar misalnya terdapat rumah, 

gedung – gedung tinggi, pohon, sungai, jalan raya, kendaraan, pasir putih. Penelitan 

tersebut menunjukkan hasil bahwa media tersebut memiliki kualitas yang sangat baik 

dan layak digunakan untuk pembelajara, hal tersebut berdasarkan hasil validasi dari 

dua pakar media pembelajaran dengan skor rata – rata 4,49 kategori “sangat baik”. 

Persamaan dari media ini yaitu sama – sama membuat miniatur untuk menjelaskan 

materi serta subyek yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu materi 

pembelajarannya.  
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Media ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Widhi 

Atmoko, dkk dalam penelitiannya yang berjudul pengembangan media utama (ular 

tangga matematika) dalam pemecahan masalah matematika materi luas keliling 

bangun datar kelas III SD/MI yang menunjukkan hasil bahwa media UTAMA 

dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. 

Persamaannya yaitu terletak pada materi yang akan diteliti. Sedangkan perbedaannya 

yaitu pada media yang digunakan dengan menggunakan media UTAMA 

Berdasakan hal tersebut maka penelitian pengembangan media Lukata Board   

pada materi keliling dan luas bangun datar untuk siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 

Malang baru dan penting untuk dilaksanakan. Pengembangan media ini diharapkan 

dapat membantu siswa untuk memahami materi keliling dan luas bangun datar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas didapatkan umusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media Lukata Board   pada materi keliling dan luas 

bangun datar untuk siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang yang valid, 

efektif, dan menarik? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan media Lukata Board   pada materi keliling dan luas 

bangun datar untuk siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang yang valid, 

efektif, dan menarik. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan media pembelajaran Lukata Board   yang baik dan menarik 

dalam pembelajaran akan dikembangkan dengan kriteria khusus sebagai berikut : 

1. Segi Konstruk / Tampilan 

a. Media Lukata Board   di desain dengan bentuk tiga dimensi 

b. Media Lukata Board   berbentuk media visual dengan ukuran 100 cm x 90 cm 

dengan tebal 2 cm 

c. Media Lukata Board   dengan huruf normal dengan rincian sebagai berikut : 

Judul  : Font = Bodoni MT Black,  

Isi  : Font = Arial Narrow, font size 12 

Tulisan LUKATA BOARD   menggunakan font Bodoni MT Black dengan shape 

height size 10 cm dan shape weidth 80 cm, berwarna merah 
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d. Keterangan rumus keliling dan luas bangun datar terdapat 3 bentuk bangun 

datar dengan ukuran setiap bagian yang digunakan untuk masing masing 

bangun datar adalah 10 cm x 10 cm 

e. Media Lukata Board   dibuat dari bahan triplek yang dibentuk menjadi papan.  

f. Gambar dan tulisan rumus - rumus terbuat dari stiker 

g. Bagian - bagian isi dari setiap ruamgan menggunakan Alva Board yang 

dibentuk menjadi bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga. 

h. Magnet yang digunakan sepegai perekat persegi satuan terhadap bangun 

persegi, persegi panjang dan segitiga 

i. Media ini berwarna: 

1) Alas papan berwarna hijau  

2) Warna dasar dari stiker berwarna putih 

3) Tulisan rumus – rumus berwarna hitam serta tulisan tentang bagun datar 

berwarna hitam. 

4) Cat yang digunakan untuk miniatur rumah adalah warna merah, kuning, biru, 

putih,coklat 

5) Warna stiker yang digunakan untuk setiap ruangan adalah merah, kuning, 

pink, magenta,hijau daun, hijau tosca, hijau hitam, putih abu – abu, oranye, 

dan biru 
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2. Segi Konten / Isi: 

a. Media Lukata Board   digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami 

materi konsep keliling dan luas bangun datar. 

b. Bagian - bagian media Lukata Board   meliputi: 

1) Miniatur rumah terdapat 4 ruang yakni ruang tamu, kamar utama, kamar 

tidur dan dapur. Disetiap ruang terdapat bangun dua dimensi berbentuk 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. Misalnya daun pintu, jendela, 

aksesoris dinding, atap rumah dan lain sebagainya. 

2) Tulisan nama media Lukata Board   

3) Gambar bangun – bangun datar seperti persegi, persegipanjang, dan 

segitiga 

4) Rumus – rumus keliling dan luas bangun persegi, persegipanjang dan 

segitiga 

c. Media Lukata Board   disusun dengan memperhatikan Kompetensi Dasar kelas 

IV dalam mata pelajaran matematika yaitu: 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 
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d. Penyampaian materi dengan media Lukata Board   menggunakan metode 

ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab dan permainan. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran Lukata Board   dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas IV pada mata 

pelajaran matematika. Adapun pentingnya pengembangan media Lukata Board   

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

Pengembangan media Lukata Board   ini untuk menambah sumber belajar siswa dan 

dapat mempermudah siswa memahami rumus – rumus keliling dan luas bangun datar 

sehingga pembelajaran yang dilakukan menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

2. Bagi pihak sekolah 

Pengembangan media Lukata Board   ini digunakan untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

dalam penyampaian materi keliling dan luas bangun datar pada kelas IV sekolah 

dasar 

3. Bagi guru 

Pengembangan media Lukata Board   ini membantu guru dalam mengajarkan 

pembelajaran matematika serta dapat memotivasi guru ketika proses mengajar dengan 

menggunakan media yang menarik. 
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4. Bagi peneliti  

Pengembangan media Lukata Board   digunakan untuk menambah wawasan, 

keterampilan, kekreativitasan, pengalaman dalam menggunakan media Lukata Board   

sebagai perantara siswa dengan guru berkomunikasi dan bermanfaat bagi calon guru 

tersebut. 

 

F. Asumsi Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Media Lukata Board   ini terdapat asumsi dan keterbatasan dalam penggunaan 

media pembelajaran. Adapun asumsi dari media Lukata Board   adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang bisa melakukan operasi hitung 

bilangan. 

2. Siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 dapat mengikuti intruksi dari guru. 

3. Media Lukata Board ini digunakan oleh siswa reguler SDN Purwantoro 2 Malang. 

Sedangkan untuk keterbatasan penggunaan media Lukata Board   ini yaitu : 

1. Media ini digunakan oleh siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang  

2. Media ini digunakan untuk memahami konsep keliling dan luas bangun datar 

3. Media ini digunakan untuk menjelaskan materi keliling dan luas bangun datar 

dengan: 

Kompetensi Inti 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
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kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain 

4. 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 

Kompetensi Dasar 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 

4. Bangun datar yang dipelajari dalam materi ini adalah persegi, persegi panjang, dan 

segitiga. 

G. Definisi Operasional  

 

1. Media adalah alat perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

penerima pesan dengan tujuan agar pesan yang diberikan lebih mudah untuk 

dipahami. 

2. Media Lukata Board berasal dari dua kata yaitu Lukata dan Board. Lukata 

merupakan singkatan dari luas dan keliling bangun datar sedangkan Board 

memiliki arti papan. Jadi media Lukata Board adalah media papan luas dan 
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keliling bangun datar. Media ini termasuk media visual tiga dimensi yang 

mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi secara visual yang 

dapat mengembangkan kemampuan belajar anak. 

3. Bangun datar merupakan bangun rata dua dimensi yang hanya memiliki panjang

dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal.

4. Keliling dan luas bangun datar merupakan rumus yang digunakan untuk

mengukur atau mencari keliling dan luas dari suatu bangun datar.

5. Media Lukata Board   yang valid adalah media pembelajaran yang kevalidannya

dapat dilihat dari hasil angket validasi ahli media dan ahli materi

6. Media Lukata Board yang efektif adalah media pembelajaran yang

keefektifannya dilihat dari hasil angket hasil belajar siswa serta hasil observasi

aktivitas belajar siswa

7. Media Lukata Board yang menarik adalah media pembelajaran yang

kemenarikannya dilihat dari respon siswa terhadap media Lukata Board .


