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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika   

a. Hakikat Pembelajaran Matematika 

Tidak dipungkiri bahwa matematika sangat erat sekali dalam kehidupan kita. 

Misalnya ketika kita bangun tidur, biasanya seseorang melihat jam dinding, disitulah 

orang tersebut akan melihat angka demi angka atau bisa disebut simbol dalam 

matematika. Bila jarum pendek menunjukkan angka 6 sedangkan jarum panjang 

menunjukkan angka 3 maka orang tersebut bangun pada pukul 6.15. Hal lain pun bisa 

ditemui ketika kita membeli keperluan sehari – hari baik di pasar maupun di tempat 

perbelanjaan lainnya. Ketika berbelanja memerlukan suatu perhitungan, misalnya 

ketika kita ingin membeli sabun sebanyak 5 buah dengan harga 3000 per buah maka 

perhitungan matematika yang digunakan yakni mengunnakan perhitungan perkalian. 

Uang yang dibutuhkan untk membeli sabun tersebut sebanyak 15 ribu rupiah. Hal-hal 

tersebut diatas merupakan sedikit contoh dari peggunan matematika dalam kehidupan 

sehari – hari.  

Soepriyanto (2009:30) menuturkan bahwa matematika memiliki nilai – nilai 

yang bisa memotivasi dan menarik perhatian siswa yang dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari – hari. Sedangkan menurut Siswono (2012:1) menyebutkan bahwa 

dalam ilmu matematika terdapat berbagai sumber manfaatnya tetapi kenyataannya hal 
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tersebut masih menggagap matematika sebagai momok yang mengerikan. Pernyataan 

tersebut merupakan penyataan yang menyesatkan. Padahal apabila kita sebagai guru 

mengemas pembelajaran matematika dengan efektif dan semenarik mungkin, maka 

siswa tersebut bisa menerima pembelajaran dengan senang dan tidak ada lagi 

pembelajaran matematika yang dianggap sulit.  

Menurut Soviawati (2011:79) menjelaskan bahwa penddikan matematika 

dapat dikembangkan melalui pemikiran yang kritis, sistematis, kreatif dan logis. 

Sejalan dengan menurut Permendikbud No 57 tahun 2014 menyatakan bahwa 

matematika menampilkan sikap logis, kritis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, 

jujur dan tidak mudah dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut memungkinkan 

bahwa matematika mempunyai struktur dan pola pikir yang kuat dan jelas satu 

dengan yang lainnya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang simbol atau bilangan – bilangan yang 

berkaitan dengan perhitungan dan pengukuran. Pembelajaran matematika merupakan 

kegiatan interaksi yang di dalamnya terjadi aksi reaksi informasi matematika antara 

guru dengan siswa yang berpedoman pada teori belajar, perkembangan diri peserta 

didik, dan kurikulum pembelajaran yang berlaku untuk mewujudkan tujuan dari 

pembelajaran yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup sehingga 

menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, guru juga harus 

memperhatikan tujuan pembelajaran matematika agar pembelajaran tercapai sesuai 

dengan tujuan pendidikan. 
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b. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran matematika pada jenjang dasar adalah memberikan 

penekanan pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa. Suherman dkk, (2003 ; 

19) mengemukakan bahwa tujuan umum dalam pembelajaran matematika adalah 

memberikan penekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika, baik dalam 

kehidupan sehari – hari maupun dalam membantu memahami ilmu pengetahuan 

lainnya. Secara umum , tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar 

siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dengan 

pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam 

penerapan matematika.  

Menurut Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan menyatakan bahwa kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran 

matematika di sekolah dasar sebagai berikut: (1) melakukan operasi hitung, (2) 

menentukan sifat dan unsur bangun datar dan bangun ruang, (3) menentukan sifat 

simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat, (4) menggunakan penaksiran 

pengukuran, (5) menentukan dan menafsirkan data sederhana; 6) memecahkan 

masalah dalam matematika. Operasi hitung yang dilakukan yaitu penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian beserta operasi campurannya, termasuk 

melibatkan pecahan. Menentukan dan menafsirkan data sederhana yaitu seperti 

ukuran tertinggi, terendah, rata- rata, modus, mengumpulkan dan menyajikan suatu 

data. Memecahkan masalah matematika maksudnya melakukan penalaran dan 

mengkomunikasikan gagasan secara matematika. 
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Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika disekolah dasar, sebagaimana 

yang disajikan oleh Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan, sebagai berikut: (1) memahami konsep matematika, (2) menggunakan 

penalaran dan manipulasi dengan gagasan matematika, (3) memecakan masalah, (4) 

mengkomunikasikan keadaan atau masalah, (5) memiliki sifat menghargai dam 

penggunaan matematika. Memahami konsep matematika maksudnya siswa paham 

akan konsep matematika, mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep, serta 

mengaplikasikan konsep atau algoritma. Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Mengkomunikasikan keadaan atau 

masalah maksudnya mampu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar yaitu agar siswa mampu menerapkan pembelajaran 

matematika dalam kehidupan sehari – hari serta untuk menciptakan kondisi dan 

situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan 

mengembangkan pengetahuannya. Kemudian siswa dapat membentuk makna dari 

bahan – bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan mengkontruksikannya 

dalam ingatan yang sewaktu – waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut.  

Pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki materi pembelajaran yang harus 

diberikan guru kepada siswa.   
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c. Tinjauan Materi Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang perlu disampaikan sejak 

dini dimulai dari jenjang siswa sekolah dasar. Hal itu dilakukan agar mereka mampu 

menghadapi kenyataan yang ada di kehidupan yang akan datang. Karena pada 

hakikatnya matematika ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari. Maka 

dari itu guru harus mampu menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan 

untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Menurut Wakiman (dalam Harjoko, 2014 : 12) menyebutkan bahwa materi 

inti mata pelajaran matematika di tingkat Sekolah Dasar, antara lain: (1) Aritmetika,  

(2) Pengantar aljabar, (3) Geometri, (4)Pengukuran, dan (5)Kajian data. Sedangkan 

menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan bahwa 

mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut:  

(1) Bilangan.  

(2) Geometri dan pengukuran.  

(3) Pengolahan data.  

Kompetensi dalam bilangan ditekankan pada kemampuan melakukan dan 

menggunakan sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah dan menaksir 

hasil operasi hitung. Geometri dan pengukuran ditekankan pada kemampuan 

mengidentifikasi pengelolaan data dan bangun ruang serta menentukan keliling, luas, 

volume, dalam pemecahan masalah. Pengelolaan data ditekankan pada kemampuan 

mengumpulkan, menyajikan dan membaca data. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

matematika di sekolah dasar adalah materi tersebut tidak terlepas dari aspek 

kemampuan siswa dalam melakukan tehnik pengukuran, menganalisis permasalahan, 

mengidentifikasi masalah, mengolah data, mengoperasikan bilangan yang nantinya 

bisa diaplikasikan dalam kehidupan dimasa yang akan datang.  Materi pembelajaran 

mulai dari kelas rendah sampai dengan kelas tinggi berbeda – beda. Begitupun materi 

matematika yang ada dikelas IV sekolah dasar. 

d. Materi Matematika Kelas IV Sekolah Dasar 

Berdasarkan Permendikbud Tahun 2014 No 57 Lampiran III menyatakan 

bahwa matematika dapat didefinisikan sebagai studi dengan logika yang ketat dari 

topik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Kecakapan atau kemahiran 

matematika merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki siswa 

terutama dalam pengembangan penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Matematika selalu 

digunakan dalam segala segi kehidupan, semua bidang studi memerlukan ketrampilan 

matematika yang sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas, 

dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, meningkatkan 

kemampuan berpikir logis, ketelitian dan kesadaran keruangan, memberikan 

kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang, mengembangkan 

kreaktivitas dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

perkembangan budaya 
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Sedangkan cakupan materi matematika di SD berdasarkan Permendikbud 

Tahun 2014 No 57 meliputi bilangan asli, bulat, dan pecahan, geometri dan 

pengukuran sederhana, dan statistika sederhana serta kompetensi matematika dalam 

mendukung pencapaian kompetensi lulusan SD ditekankan pada: (1) memiliki sikap 

yang baik dalam bermatematika, (2) memiliki ketertarikan dalam belajar matematika, 

(3) dapat menghargai perbadaan pendapat, (4) mengklasifikasi berbagai benda, (5) 

mengidentikasi informasi, (6) menjelaskan pola bangun, (7)memahami efek operasi 

hitung, (8) menggunakan simbol matematika dalam penyelasaian masalah, (9) 

memberikan interpretasi dari sebuah sajian informasi. Melakukan sikap yang baik 

maksudnya siswa mampu menunjukkan sikap positif seperti logis, kritis, cermat dan 

teliti, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah dalam menyelesaikan masalah, 

sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi matematika. 

Mengahargai perbedaan pendapat maksudnya siswa mampu mengidentifikasi 

kemiripan dan perbedaan dari berbagai sudut pandang. Mengidentifikasi berbagai 

benda meliputi bentu, warna, serta alasan pengelompokan. Mengidentifikasi 

informasi maksudnya menjelaskan informasi dari komponen, unsur dari benda, 

gambar atau foto dalam kehidupan sehari – hari. Menjelaskan pola bangun yaitu 

dapat menjelaskan pola bangun dalam kehidupan sehari – hari dan memberikan 

dugaan kelanjutannya berdasarkan pola berulang. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa materi 

pembelajaran matematika yang harus dikuasai oleh siswa kelas IV sekolah 

dasar yaitu pecahan, penaksiran, faktor dan kelipatan suatu bilangan, FPB dan 
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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. Sebagai seorang guru perlu mempersiapkan segala 

hal baik berupa metode mengajar yang digunakan, strategi pembelajaran, 

langkah – langkah pembelajaran dan pemahaman tentang karakteristik 

siswanya agar pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan.  

 

2. Media Pembelajaran 

a. Hakikat Media Pembelajaran 

Pendidikan yang berkualitas tergantung dari bagaimana proses belajar 

mengajar itu dijalankan dalam sebuah sistem pendidikan. Sama halnya dalam 

mewujudkan pembelajaran yang bermutu yakni pembelajaran dipengaruhi oleh mutu 

guru dan bagaimana guru tersebut dalam mengimplentasikan pembelajarannya. 

Keberhasilan suatu pembelajaran juga dipengeruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya 

guru, siswa, media serta lingkungan yang mendukung. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Sadiman (2009:6) menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam 

pendidikan yaitu dengan adanya media pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran 

inilah mampu mempejelas penyampaian materi yang disampaikan oleh guru.    

Kata media berasal dari Bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Oleh karena 
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itu, media diartikan sebagai perantara atau pengantar sumber informasi kepada 

penerima pesan. Haryono (2015:47) menyatakan bahwa “melalui proses belajar, 

media pembelajaran bisa digunakan sebagai alat untuk merangsang siswa dalam 

belajar. Sedangkan menurut Association for Education and Communication 

Technology (AECT) (dalam Nurseto, 2011:20) menyebutkan bahwa media adalah 

segala bentuk dan saluran yang dapat dipergunakan untuk proses informasi. Hamdani 

(2011:243) menyatakan bahwa media merupakan sumber belajar yang dapat 

meransang siswa untuk belajar, yang mengandung materi instruksional di lingkungan 

siswa. Sadiman (2010:7) menyebutkan bahwa media merupakan segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan. 

Menurut Riyana (2012:7) media merupakan bagian dari proses komunikasi 

karena di dalam pembelajaran terjadinya komunikasi antara guru dengan siswa. Hal 

itu dapat menjadi sumber informasi pengetahuan, keterampilan serta nilai – nilai 

positif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dari berbagai sumber belajar. Sejalan 

dengan pendapat Jatmika (2005:92) menyebutkan bahwa guru dan siswa saling 

terlibat dalam suatu komunikasi sehingga terjadinya pemanfaatan media dengan 

proses penyaluran pesan yang berupa perintah/ materi pembelajaran pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pendapat lain disampaikan oleh Setyono dkk (2013:120) 

menjelaskan bahwa untuk mecapai tujuan pembelajaran maka diperlukannya media 

pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam suatu pembelajaran yang dapat 
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menyalurkan informasi atau pesan dari guru kepada siswa sehingga mampu 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran mampu mempermudah siswa dalam memahami 

materi yang diberikan oleh guru. Guru harus mampu merancang media sesuai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.  Selain itu ada beberapa fungsi yang harus diketahui 

oleh guru agar guru dapat menggunakan media tersebut semaksimal mungkin. 

b. Fungsi dan Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar sangatlah penting bagi keberlangsungan siswa dalam 

memperoleh ilmu. Guru harus mampu mengolah pembelajaran agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan efektif. Salah satunya guru dapat menyampaikan suatu 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Hal ini agar penyampaian 

media pembelajaran sesuai dengan fungsinya. 

Menurut Susilana dan Cepi (2009:10) menyebutkan beberapa fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut:1) sarana pembelajaran efektif; 2) memiliki hubungan 

yang berkaitan dengan pembelajaran; 3) kompetensi dan bahan ajar sebagai acuaan; 

4) sebagai alat bantu; 5) memahami tujuan dan bahan ajar dengan mudah;6) 

mengingat lebih lama;7) mengatasi verbalisme. Sarana pembelajaran efektif 

maksudya media mampu menjadikan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Kompetensi dan bahan ajar sebagai acuan artinya dalam penggunaan media 

pembelajaran kompetesi dan bahan dasar digunakan sebgai acuan dalam pembuatan 

media. Sebagai alat bantu maksudnya media dapat digunakan untuk mebantu siswa 

dalam memahami materi. Mengingat lebih lama artinya media mampu membantu 
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siswa dalam mengingat materi lebih tahan lama. Mengatasi verbalisme maksudnya 

media mampu membantu siswa memiliki dasar – dasar yang nyata dalam berfikir 

sehingga terhindar dari penyakit verbalisme. 

Sedangkan menurut Pribadi (dalam Umar 2013:133) menyebutkan beberapa 

fungsi dari media pembelajaran, diantaranya:1) mempermudah dalam memahami 

materi; 2) memberikan pengalaman yang nyata; 3) ketertarikan dalam belajar; 4) 

membangiktkan minat siswa dalam belajar; 5) dapat megaktifkan alat indera; 6) 

membangkitkan konsep teori menjadi nyata. Mempermudah dalam memahami materi 

maksudnya media mampu membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi. 

Memberikan pengalaman yang nyata maksudnya dengan media siswa dapat 

mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung. Ketertarikan dalam belajar 

artinya dengan adanya media pembelajaran mampu mendorong ketertarikan siswa 

dalam memahami materi. Membangkitkan minat siswa dalam belajar artinya siswa 

lebih bersemngat dalam belajar dengan adanya media pembelajaran. Mengaktifkan 

alat indera maksudnya siswa mampu menggunakan alat indera secara optimal. 

Membangkitkan konsep teori menjadi nyata artinya media mampu membuat yang 

abstrak menjadi konkret. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah media pembelajaran digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah guru dalam meyampaikan materi pembelajaran sehingga materi dapat 

tersampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media pembelajaran juga 

berfungsi sebagai alat untuk membangkitan semangat belajar siswa. Adanyanya 
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media membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi yang diajarkan oleh 

guru. Beberapa fungsi media pembelajaran yang ada, media pembelajaran juga 

memiliki manfaat yang perlu diketahui oleh guru. 

Adanya media pembelajaran sangat membantu sekali bagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang guru berikan kepada siswa. Hal ini guru 

juga harus memperhatikan media pembelajaran yang telah dirancangnya. 

Terutamanya media yang dihasilkan merupakan media pembelajaran yang efektif 

yang berarti media tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin atau tidak. Oleh 

karena itu perlu dirancang dengan baik dalam pembuatan media itu sendiri. Guru juga 

harus memperhatikan manfaat yang dihasilkan setelah membuat media pembelajaran.  

Muhson (2010:4) menyebutkan bahwa manfaat praktis media pembelajaran 

adalah konsep – konsep pembelajaran yang awalnya abstrak bisa dijadikan lebih 

konkret dengan adanya media pembelajaran serta dapat membangkitkan motivasi 

untuk siswa sehingga siswa menjadi lebih semangat dalam belajar. Sedangkan 

menurut Kemp dan Dayton (dalam Falahudin 2014:114) menyebutkan manfaat media 

pembelajaran, diantaranya: 1) menselaraskan pemahaman siswa;2) lebih menarik dan 

jelas; 3) siswa lebih aktif dalam belajar; 4) pembelajran lebih efisien; 5) 

meningkatkan kualitas belajar siswa; 6) dapat digunakan dimanapun dan kapanpun; 

7) mendorong siswa untuk memilih sikap positif; 8)menjadikan guru produktif; 

9)menggubah abstrak menjadi konkret; 10)membatasi keterbatasan ruang dan waktu; 

11) mengatasi keterbatasan indera manusia. 
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa manfaat media 

pembelajaran sangatlah banyak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

media pembelajaran ini adalah media bisa digunakan sebagai alat penyelaras 

pemahaman siswa yang penyampaiannya dilakukan secara efektif dan seefisien 

mungkin agar materi pembelajaran dapat diterima oleh siswa dan siswa mampu 

memperbaiki kualitas pembelajaran merubah bentuk pembelajaran yang abstrak ke 

dalam bentuk yang konkret. Media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai alat 

yang membantu siswa jika siswa memiliki keterbatasan indera, artinya media tersebut 

bisa disesuaikan dengan kondisi keterbatasan siswa. Berbagai manfaat yang dapat 

ditemukan dalam media pembelajaran, guru dalam hal ini juga harus mengerti tentang 

klasifikasi media pembelajaran karena media pembelajaran memiliki karakteristik 

yang berbeda – beda. 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang kita jumpai memiliki bentuk dan karakteristik yang 

berbeda- beda. Media pembelajaran berkembang sesuai dengan perkembangan 

teknologi pada zamannya. Arsyad (2009:29) mejelaskan bahwa media pembelajaran 

dalam perkembangannya mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan 

perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan kedalam 

empat kelompok yaitu: media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio 

visual, media hasil teknologi berdasarkan computer, dan media hasil gabungan 

teknologi cetak dan komputer.    
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Beberapa ahli menggolongkan media pembelajaran dari sudut pandang yang 

berbeda – beda. Menurut Munadi (2010:58) memaparkan bahwa media pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi 3 bagian yakni media audio, media visual, dan media audio 

visual. Berikut pemaparan dari ketiga klasifikasi media pembelajaran sebagai berikut: 

(1) Media audio 

Media audio adalah media yang isi pesannya diterima oleh indera 

pendengaran. Biasanya pesan yang disalurkan melalui media audio ini dituangkan 

dalam lambang – lambang auditif, baik verbal (bahasa lisan/kata – kata) maupun 

nonverbal (bunyi – bunyian atau vokalisasi, seperti gerutuan, gumam, musik, dll). 

Contoh dari media audio adalah phonograph, open reel tapes, kaset radio, compact 

disc (CD), radio, dan laboraturium bahasa, 

(2) Media visual  

Media visual adalah media yang penerimaan pesannya dapat langsung 

ditangkap oleh indera penglihatan. Pesan yang disampaikan berupa pesan verbal dan 

nonverbal. Adapun pesan verbal yang dimaksudkan yakni pesan yang berupa kata – 

kata yang berbentuk tulisan. Sedangkan pesan nonverbal yakni pesan yang berupa 

simbol – simbol nonverbal. Contoh dari media visual adalah gambar, bagan, grafik, 

diagram, dan peta. 

(3) Media audio visual 

Media audio visual merupakan gabungan dari media audio dan visual. Media 

ini dalam penerimaan pesannya menggunakan indera penglihatan dan indera 

pendengaran. Media audio visual ini dibagi menjadi dua yakni media audio visual 

murni dan media audio visual tidak murni. Media audio visual murni yaitu media 
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yang penggunaannya dilengkapi oleh fungsi peralatan suara dan gambar, seperti film 

gerak bersuara, televisi dan video. Sedangkan media audio visual tidak murni adalah 

media yang unsur suara dan gambarnya bersal dari sumber yang berbeda, seperti 

slide, opaque, OHP dan peralatan visual lainnya. 

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2010:124) mengungkapkan bahwa 

media pembelajaran dapat diklasifikasikan dari segi jenisnya, daya input dan dari 

bahan serta cara pembuatannya. Adapun penjelasan dari ketiga klasifikasi tersebut 

sebagai berikut: 

(1) Media pembelajaran dilihat dari segi jenisnya  

(a) Media auditif 

Media ini dapat dilihat dari kemampuan suara saja. Contoh dari media auditif 

seperti radio, kaset, dan piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang yang 

memiliki kelainan dalam indera pendengaran. 

(b) Media visual  

Media visual meruapakan media yang hanya mengandalkan penglihatan saja. 

Berbagai contoh media visual seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai), 

foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Ada juga yang menampikan media gambar 

bergerak contohnya seperti film bisu dan film kartun. 

(c)  Media audiovisual  

Media ini merupakan gabungan dari unsur gambar dan suara. Media ini dibagi lagi 

menjadi 2 yakni: 
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 Media audiovisual diam yaitu media yang menunjukkan suara dan gambar diam 

misalnya seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara dan cetak 

suara. 

 Media audiovisual gerak yaitu media yang menunjukkan suara dan gambar yang 

bergerak seperti film suara dan video – cassette. 

(2)  Media pembelajaran dilihat dari segi liputnya 

(a) Media dengan daya liput yang luas dan serentak yaitu media yang dapat digunakan 

untuk siswa dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang sama serta tidak 

terbatas oleh tempat dan ruang seperti radio dan televisi 

(b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu yaitu penggunaan 

media ini membutuhkan tempat dan ruang khusus agar media tersebut 

tersampaikan secara maksimal contohnya seperti film, sound slide, film rangkai, 

yang biasanya memerlukan ruangan tertutup dan gelap. 

(c) Media untuk pengajaran individual 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media 

pembelajaran merupakan pengelompokan terhadap media pembelajaran berdasarkan 

jenisnya atau kriteria masing – masing media pembelajaran tersebut. 

Pengkalsifikasian media tersebut didasarkan pada manfaat dari media, sasaran yang 

dituju, karakteristik media serta karakteristik dari pengguna media. Guru dapat 

memperhatikan hal tersebut sebagai upaya untuk pemilihan media yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran agar sesuai dengan materi yang disampaikan. Hal ini 

karena media pemelajaran memiliki kriteria dalam pemilihannya. 
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3. Media Pembelajaran Berbasis Visual 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

informasi pesan kepada penerima pesan. Jenis dari media pembelajaran memiliki 

beberapa macam salah satunya adalah media visual. Media visual merupakan media 

yang mengandalkan indera penglihatan saja, tidak dapat menghasilkan suara dalam 

pengunaannya. Media berbasis visual memiliki beberapa unsur seperti garis, bentuk, 

warna dan tekstur dalam penyajiannya. Media visual yang cara penyajiannya menarik 

dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Siswa dapat 

menangkap dengan baik media visual dengan menggunakan indera penglihatan. 

Media visual dapat dibedakan menjadi dua bentuk tampilan. Bentuk pertama yaitu 

media yang menampilkan gambar diam seperti gambar atau lukisan, foto, film stripe, 

slide dan cetakan. Bentuk kedua yaitu berupa gambar atau simbol yang bergerak 

seperti alat peraga tengkorak manusia, alat peraga arus listrik, dan lain sebagainya 

(Danajaya,2013 :75) 

Nugrahani (2007:38) meyatakan bahwa media visual dapat memperlancar 

pemahaman pembelajaran dan memperkuat ingatan siswa. Sedangkan menurut 

Sudjana dan Rivai (2002:27) menyatakan bahwa penyampaian media secara visual 

dapat memperjelas informasi dan sangat efektif untuk digunakan. Media visual dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa dan memberikan dukungan antara isi materi dan 

dunia nyata. Agar media tersebut menjadi efektif maka sebaiknya media ditempatkan 

pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan media visual untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

media berbasis visual merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam 

pembelajaran yang memanfaatkan indera penglihatan. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman siswa dan memperkuat ingatan siswa terhadap mater 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara interaksi secara langsung sehingga 

informasi dapat tersampaikan secara langsung. 

Berbagai jenis media pembelajaran yang ada, masing – masing media 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan media berbasis 

visual juga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penggunaanya. Kelebihan 

media cisual dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, sedangkan kekurangan dari 

media tersebut dapat mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif dan menyusun 

strategi agar kekurangan tersebut tidak menjadi kendala selama proses pembelajaran. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis Visual 

Media pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam penyampaian 

materi pembelajaran. Maka dari itu guru perlu melakukan pemilihan media yang 

sesuai dalam penggunaannya. Setelah melakukan pemilihan yang tepat, guru perlu 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari media, sehingga materi yang 

disampaikan dapat disajikan dengan baik. 

1) Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Visual  

Media pembelajaran berbasis visual memiliki beerapa kelebihan dalam 

penggunaannya.  Menurut Hamalik (dalam Jatmika, 2005:97) menyatakan bahwa 

media berbasis visual memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dari media visual 
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yaitu: media pembelajaran bersifat konkret, media pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah yang ada, media 

mudah dibuat dan murah, dan media dapat meminimalis pengamatan mata. Media 

visual dikatakan bersifat konkret yaitu media visual dapat memperjelas suatu materi 

yang diperoleh oleh siswa dengan menggunakan indera penglihatan yang berupa 

gambar atau foto. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu artinya media 

tersebut dapat meminimalis penggunaan waktu untuk menunjukkan objek yang jauh 

dari sekolah. Memperjelas suatu masalah dapat memungkinkan suatu masalah tau 

fenomena dapat dipahami secara sama. Media mudah dibuat sendiri oleh guru dengan 

biaya murah serta mudah dalam penggunaanya. Meminimalis keterbatasan 

pengematan mata maknanya yaitu media atau objek tertentu yang sulit disajikan 

secara nyata maka bisa dipergunakan media berupa foto atau gambar. 

Menurut Wati (2016:43) kelebihan dari media pembelajaran berbasis visual 

adalah sebagai berikut:1) meningkatkan keefektifan; 2) memperlancar pembelajaran; 

3) interaksi antara siswa dengan lingkungan; 4) menigkatkan pemahaman dan 

memperkuat ingatan; 5) mengatasi keterbatasan pengalaman siswa.Sedangkan 

menurut Arsyad (2011:49-50) kelebihan dari media visual yaitu (1) tahan lama, (2) 

analisa lebih tajam, (3) melengkapi pengalaman dasar siswa, (4) membangkitkan 

keinginan dan minat baru, (5) mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa. Tahan lama maksudnya media dapat digunakan secara berulang – ulang 

dengan penyimpanan dan penggunaan yang lama. Analisis lebih tajam maksudnya 

media dapat membuat siswa menganalisis dan berfikir lebih kritis tentang informasi 

yang disampaikan.  
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 Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan dari media visual yaitu : media mampu mengatasi keterbatasan 

pengalaman siswa sehingga siswa memiliki pengalaman yang lebih, siswa 

menjadi lebih berfikir kritis dan mampu membangkitkan keinginan dan minat 

siswa dalam belajar, media visual pembuatannya mudah dan tahan lama, media 

dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu sehingga media lebih mudah 

dijangkau dengan waktu yang efektif dan efisien untuk menunjukkan suatu 

objek yang jauh dari lokasi, media dapat memperkuat ngatan dan 

memperlancar pemahaman siswa. Kelebihan yang telah disebutkan diatas tidak 

menjadi tolak ukur semua media pembelajaran berbasis visual karena semua itu 

tergantung dari lingkungan belajar ketika menggunakan media pembelajaran 

tersebut. 

 Beberapa kelebihan media yang sudah dijelaskan diatas, tidak terlepas 

dari kekurangan yang dimiliki oleh media pembelajaran berbasis visual, karena 

masing – masing media memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 

media dapat digunakan guru sebagai alat bantu selama proses pembelajaran, 

sedangkan kekurangan yang dimiliki media dapat mendorong guru untuk lebih 

kreatif agar masalah atau kendala yang ada tidak menjadi penghambat dalam 

proses pembelajaran. 

2) Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis Visual 

Media pembelajaran berbasis visual memiliki beberapa kekurangan dalam 

penggunaannya. Menurut Hamalik dalam Jatmika (2005:97) menyatakan bahwa 
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media visual memiliki berbagai kekurangan disbanding media lain. Kekurangan dari 

media visual meliputi: (1) hanya menekankan pada presepsi visual,(2) ukurannya dari 

media visual sangat terbatas untuk kelompok besar, dan (3) kurang efektif jika objek 

yang ditampilkan tidak bersifat komplek. Sedangkan menurut Arsyad (2011:49-50) 

kekurangan media pembelajaran berbasil visual yaitu: (1) memerlukan biaya yang 

mahal, (2) tidak adanya audio, (3) visual yang terbatas, (4) kurang praktis dan lambat 

dalam penggunaannya, dan (5) tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

belajar yang diharapkan sehingga perlu dirancang khusu untuk kebutuhan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekurangan media pembelajaran berbasis visual yaitu media visual hanya 

mengandalkan indera penglihatan saja sehingga diperlukan penjelasan dari guru 

tentang materi pembelajaran, apabila terjadi kesalahan pembuatan maka akan sulit 

untuk diperbaiki, media visual memerlukan biaya yang mahal, ukuran dari media 

visual terbatas sehingga penggunaannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

Kekurangan yang dimiliki dari media visual ini tidak menjadi tolak ukur bagi media 

lainnya, tergantung dari jenis media dan lingkungan belajar saat menggunakan media 

pembelajaran tersebut. Selain kekurangan dalam penggunaannya, media berbasis 

visual memiliki kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Salah satu media visual yang dapat dimanfaatkan adalah media Lukata Board  .   
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5. Media Lukata Board   

1) Pengertian Media Lukata Board   

Media Lukata Board   adalah media yang digunakan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi keliling dan luas bangun datar. 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 dan 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  

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. 

2) Cara Penggunaan Media Lukata Board    

1. Siswa mendengarkan guru dalam menyampaikan materi tentang keliling dan 

luas bangun datar terlebih dahulu 

2. Siswa mendapatkan soal atau pertanyaan oleh guru tentang keliling adan luas 

bangun datar 

3. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok  

4. Siswa mendapatkan 2 kartu kesempatan pada masing – masing kelompok. 
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5. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan cara melakukan 

pengukuran keliling dan luas bangun pada media Lukata Board   sesuai perintah 

yang ada dalam soal. 

6. Jika siswa tidak hafal dengan rumus keliling dan luas bangun datar maka siswa 

dapat melihat rumus yang ada pada media tersebut dengan syarat menggunakan 

kartu kesempatan  

7. Jika semua soal sudah terjawab semua, maka masing – masing kelompok 

menjelaskan salah satu soal tersebut. Kelompok yang lain menyimak jawaban 

yang sudah dijelaskan oleh  kelompok tersebut. 

 

3) Kelebihan Media Lukata Board   

1. Media Lukata Board   dapat digunakan dalam penyampaian materi keliling dan 

luas bangun datar 

2. Media Lukata Board   dapat digunakan secara klasikal maupun kelompok 

3. Media Lukata Board   pemakainannya dapat dilakukan secara bongkar pasang 

4. Dapat digunakan untuk membantu mengatasi keterbatasan pegalaman yang 

dimiliki siswa. 

4) Kelemahan Media Lukata Board    

1. Pembuatan media Lukata Board   membutuhkan waktu yag lama 

2. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media memerlukan bahan yang bagus 

dan praktis agar media bisa bertahan lama. 

3. Apaila terjadi kesalahan dalam media tersebut maka bisa jadi membongkar dan 

membuat mulai dari awal lagi media tersebut. 
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3. Karakteristik Siswa SD 

a. Karakteristik Kelas Rendah dan Tinggi 

Siswa merupakan salah satu komponen dari suatu pembelajaran. Siswa 

sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda – beda dalam mempelajari suatu 

hal.  Menurut Fauzi (dalam Haryono, 2015:5) masa keserasian sekolah dapat 

diperinci menjadi dua fase yaitu masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Berikut 

penjabaran dari kedua fase tersebut: 

(1) Masa kelas rendah  

Masa kelas rendah Sekolah Dasar , kira – kira berlangsung pada anak umur 6 

– 7 tahun sampai dengan umur 9 tahun atau 10 tahun. Pada usia ini anak memiliki 

hubungan yang baik antara keadaan jasmani dan prestasi sekolahnya. Biasanya anak 

memiliki sikap tunduk terhadap peraturan sehingga mereka cenderung patuh terhadap 

perintah guru. Anak memiliki kecenderungan untuk memuji diri sendiri. Terkadang 

anak juga suka membanding – bandingkan dirinya dengan anak lain. Jika anak 

tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, maka mereka menganggap 

masalah itu tidak penting. Anak memiliki kehendak untuk mendapatkan nilai raport 

yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas di nilai baik atau 

tidak 

(2) Masa kelas tinggi  

Masa kelas tinggi di Sekolah Dasar, kira – kira berlangsung pada anak umur 9 

atau 10 tahun sampai dengan umur 12 atau 13 tahun. Pada usia ini anak memiliki  

minat terhadap kehidupan praktis sehari – hari yang bersifat kongkret, hal ini 
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menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan – pekerjaan 

yang praktis. Anak suka dengan pengalaman yang nyata dan rasa ingin tahu nya yng 

tinggi. Anak mulai memiliki minat terhadap sesuatu sesuai dengan bakatnya. Sampai 

kira – kira umur 11 tahun, anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainya 

untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kira – kira umur 

11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas – tugasnya dengan bebas dan 

berusaha menyelesaikannya sendiri. Pada masa ini, anak mengandung nilai (angka 

rapor) sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Anak – anak suka 

berkelompok, biasanya untuk dapat bermain bersama – sama. 

Sedangkan menurut Widodo (2002:97) memaparkan beberapa karakteristik siswa 

dilihat dari segi perkembangan anak usia bermain yakni saat masa sekolah anatara 

usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan anak tersebut diantaranya :1) perkembangan 

emosi, 2) perkembangan social, 3) perkembangan bermain,4) perkembangan moral. 

Berikut penjabarannya dari keempat perkembangan anak diatas : 

(1) Perkembangan emosi   

Anak mulai belajar mengendalikan emosi yang bersifat negative dan 

cenderung mengungkapkan emosi yang menyenangkan. Hal ini pun memiliki dampak 

buruk karena ketika anak memiliki keinginan yang kuat untuk mengekang ungkapan 

emosi tersebut, membuat anak menjadi gelisah, mudah tersinggung atau justru 

muncul dalam perilaku menarik diri dari kehidupan sosialnya. 

(2) Perkembangan sosial 
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Pada masa perkembangan social ini anak cenderung menunjukkan minat yang 

besar terhadap aktivita berkelompok dengan teman sebaya. Sehingga anak – anak 

pada usia sekitar 9 – 11 tahun mulai mempunyai geng atau kelompok bermain yang 

memiliki sifat dan kegiatan berbeda dengan geng pada masa remaja. 

(3) Perkembangan bermain 

Bermain memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan fisik 

pskologis dan sosial anak. Sehingga anak harus diberi waktu bermain dengan teman 

sebaya agar dapat mencapai perkembangan secara optimal. Berbagai jenis 

keterampilan yang sering dilakukan anak dengan bermain diantaranya: bermain 

konstruktif, menjelajah, mengumpulkan segala sesuatu, permainan olahraga. 

(4) Perkembangan moral 

Pada usia ini konsep anak tentang moral ataupun keadilan mulai berubah, 

anak mulai memperhitungkan keadaan – keadaan khusus yang masih berada pada 

batas toleransi dalam pelanggaran moral. Anak mulai menyesuaikan penilaian dan 

perilakunya dengan harapan orang – orang disekitarnya ataupun norma yang berlaku 

dalam kelompok sosial, sehingga memenuhi keluarga atau kelompok sosial 

merupakan sesuatu yang berharga bagi anak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

SD dapat ditentukan dari segi usia dan perkembangan yang ada pada diri anak. 

Dilihat dari segi usia anak SD mereka suka melakukan aktivitas yang cenderung suka 

berkelompok dan melakukan hal yang sesuai dengan minat dan melakukan hal seperti 
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bermain dengan teman sebaya. Siswa juga suka dengan kegiatan praktis yng bersifat 

konkret. Guru juga harus memperhatikan setiap perubahan tingkah laku yang 

dilakukan oleh siswa agar guru dapat menyelesaikan model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

1. Isidora Ramli (2017) dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan media 

konvensional miniatur kenampakan alam subtema keindahan alam negeriku untuk 

siswa kelas IV sekolah dasar (SD). Penelitan tersebut menunjukkan hasil bahwa 

media tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

pembelajaran, 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. 

2. Sigit Widhi Atmoko, dkk (2017) 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  

3. Maulid Diana (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media 

Flash Card Berbasis Multimedia pada Materi Bangun Datar di Kelas 4 SDN 



43 
 

Sukoharjo 1 Malang yang menunjukkan hasil bahwa media Flash Card berbasis 

multimedia dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. 

Persamaan yan dimiliki dengan penelitian ini yaitu terletak pada materi dan 

melakukan penelitiannya pada siswa kelas 4 SD. Sedangkan perbedaannya yaitu 

terletak pada media yang digunakan dengan menggunkan media flash card 

berbasis multimedia. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Media Lukata Board 

C. Kerangka Berpikir

Pengembangan media Lukata Board   pada materi keliling dan luas bangun 

datar untuk siswa kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang dapat dijabarkan dalam 

kerangka berpikir sebagai berikut 

 

Kondisi Ideal 

1. Sekolah menyediakan media 

pembelajaran yang mendukung materi 

2. Guru menggunakan media pembelajaran

3. Siswa memperhatikan penjelasan dari

guru agar mudah dalam memahami

materi

Kondisi Nyata 

1. Sekolah tidak menyediakan media pembelajaran

yang mendukung materi pembelajaran matematika

2. Guru belum menggunakan media untuk menjelaskan

materi yang ada dalam pembelajaran.

3. Siswa tidak memperhatikan guru atau mengobrol

sendiri

Analisis Kebutuhan 

Perlu adanya media yang cocok untuk digunakan siswa kelas IV dalam pembelajaran matematika yang valid, 

efektif, dan menaik agar siswa mampu menentukan rumus – rumus keliling dan luas bangun datar , menghitung 

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

datar. 

Pengembangan Media 

Pengembangan Media Lukata Board pada Materi Kelling dan Luas Bangun Datar untuk 

Siswa Kelas IV SDN Purwantoro 2 Malang 

Tahap Penelitian Model ADDIE 

Analisis (analyze) -> Desain (design) -> Pengembangan (development) -> Implementasi 

(implementation) -> Evaluasi (evaluation) 

Hasil Akhir 

Pengembangan Media Lukata Board pada Materi Kelling dan Luas Bangun Datar untuk Siswa Kelas IV 

SDN Purwantoro 2 Malang yang valid,efektif, dan menarik 
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