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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembelajaran di Sekolah Dasar adalah proses yang sangat penting bagi 

setiap siswa. Setiap proses pembelajaran di sekolah akan menjadi pengalaman 

yang baru bagi siswa. Setiap siswa akan mempelajari hal baru yang belum pernah 

dipelajari sebelumnya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Melalui pembelajaran yang diterapkan diharapkan 

potensi siswa dapat dikembangkan dengan maksimal. Pembelajaran di Sekolah 

Dasar sekarang ini tengah menerapkan kurikulum 2013 dengan mengemas 

pembelajaran tematik. Namun pada revisi 2017 mata pelajaran matematika sudah 

dikeluarkan dari tematik sehingga menjadi mata pelajaran tersendiri. 

Belajar matematika adalah proses membangun sebuah pengetahuan baru 

dari pengetahuan yang sebelumnya telah dipelajari. Pembelajaran matematika 

adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan pada guru. Ilmu yang 

disampaikan oleh guru seharusnya tidak diberikan secara pasif namun guru harus 

dapat memicu siswa untuk aktif dalam membangun pengtahuannya sendiri dalam 

memecahkan masalah matematika. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa 

guru seringkali menyampaikan konsep matematika berserta penerapannya secara 

langsung tanpa memberi kesempatan siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri. Ketika proses belajar mengajar berlangsung siswa cenderung hanya 
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duduk, diam, mendengarkan guru menjelaskan dan kemudian mencatat materi 

serta mengerjakan soal yang diberikan. Kegiatan belajar yang terlalu monoton 

tersebut sangat tidak efektif bagi siswa karena tidak memberikan ruang untuk 

siswa berfikir kreatif dalam belajar matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh 

siswa melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar sehingga pola pikir siswa 

dapat berkembang secara optimal serta dapat menyelesaikan masalah terkait 

dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disebutkan 

Cockroft (dalam Ismawati, 2014: 2) menyatakan bahwa: 

Matematika perlu diajarkan karena (1) selalu digunakan dalam segi 

kehidupan, (2) semua bidang studi memerlukan matematika, (3) 

sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas, (4) digunakan 

untuk menyajikan informasi, (5) meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, teliti dan kesadaran keruangan, dan (6) usaha 

memecahkan masalah. 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa matematika memiliki peranan yang besar 

dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam Retnowati dan Murtiyasa (2013: 

15) menyatakan bahwa masih banyak siswa yang menganggap matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan banyak yang kurang menyukainya. Hal tersebut terjadi 

karena siswa belum mampu membangun pengetahuannya sendiri dalam 

memecahkan soal matematika dan cenderung mengikuti cara yang dicontohkan 

oleh guru. Hal tersebut menjadikan guru harus melakukan inovasi pembelajaran 

yang menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna dan mudah dipelajari. 

Selain berinovasi dalam pembelajaran, pada kurikulum 2013 guru juga 

harus mendukung program pemerintah yang tengah menerapkan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK). Penanaman karakter tersebut dapat diterapkan 

melalui pembelajaran berkarakter, salah satunya dalam mata pelajaran 
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matematika. Proses pembelajaran matematika diharapkan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada anak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara 

memberi kesempatan kepada anak untuk berkreasi, bereksplorasi serta 

mengembangkan kemampuan anak itu sendiri. Karena beberapa hal tersebut, 

kegiatan belajar mengajar matematika harus dikemas semenarik mungkin oleh 

guru agar dapat meningkatkan motivasi dalam diri anak untuk mempelajarinya.  

 Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam studi awal pada 

tanggal 25 Januari 2018 di SDN Purwantoro 1 Malang, bahwa pembelajaran 

matematika masih terlalu monoton. Guru menyampaikan materi dan siswa 

menyimaknya atau dengan kata lain metode yang digunakan adalah metode 

ceramah dan tanya jawab. Hal tersebut membuat siswa lebih cepat bosan dan 

memilih melakukan hal lain yang lebih menyenangkan, misalnya berbicara 

dengan temannya atau ada juga siswa yang asik dengan mainannya. Sehingga 

pada akhirnya membuat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

kurang maksimal. Pembelajaran matematika terkait materi bangun datar hanya 

menggunakan media berupa gambar di papan tulis. Guru belum menggunakan 

media seperti video-video yang ada di internet. Bahan ajar yang digunakan berupa 

buku tematik dan buku pengayaan pembelajaran. Ketika pembelajaran guru 

menyesuaikan materi dengan silabus yang ada. Pada materi bangun datar sendiri, 

siswa akan bingung menghitung luas dan keliling jika mereka lupa akan 

rumusnya. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas, hal tersebut dikarenakan 

siswa lebih mengutamakan menghafalkan rumus dibandingkan dengan memahami 

cara mengerjakannya. Selain itu, belum adanya media yang menarik dan 

menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa juga menjadi kendala dalam 
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meningkatkan pemahaman siswa. Adanya gambar, video atau media inovatif 

lainnya akan sangat membantu dalam penanaman konsep matematika pada siswa. 

 Berdasarkan kondisi lapangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika dibutuhkan media pembelajaran untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, 

media yang digunakan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Media yang 

dapat menarik perhatian siswa dan menjadikan pembelajaran tidak monoton. 

Melalui analisis kebutuhan yang ada, media yang dibutuhkan adalah media yang 

didalamnya terdapat gambar maupun suara, dan media tersebut adalah media 

interaktif. Selain itu, menurut guru kelas IV menyatakan bahwa siswanya juga 

sangat menyukai cerita. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam 

mengembangkan media pembelajaran sesuai karakter siswa.  

Pembelajaran interaktif adalah salah satu cara yang efisien dalam 

merangsang siswa agar selalu berkeinginan belajar (Sanjaya, 2009:172). 

Pembelajaran interaktif sebaiknya didukung oleh bahan ajar interaktif. Sedangkan 

bahan ajar interaktif yang dimaksud adalah media interaktif yang mengandung 

dua atau lebih media (audio, teks, gambar, animasi, maupun video) agar dapat 

memudahkan penggunanya dalam mengoperasikan media tersebut sehingga lebih 

mudah dalam memilih materi yang diinginkan (Majid, 2007:181). Berdasarkan 

pendapat tersebut maka media pembelajaran interaktif merupakan suatu media 

pembelajaran yang menjadikan guru, siswa, dan media yang ada berinteraksi 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Karakter yang diterapkan melalui pembelajaran matematika akan 

membutuhkan media pendukung yang mampu menekankan terwujudnya nilai-
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nilai karakter dalam diri siswa. Penggunaan media pembelajaran adalah salah satu 

usaha yang dilakukan guru dalam mengemas pembelajaran agar mendapat respon 

positif dari siswa. Fungsi dari media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai 

(2011:1) adalah sebagai alat bantu mengajar yang disesuaikan dengan metode 

pengajaran. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan 

karakter siswa, maka pemahaman sisa terhadap materi akan lebih kuat. Oleh 

karena itu, pengangkatan cerita fabel dalam media interaktif ini, merupakan salah 

satu upaya dalam membuat media yang sesuai dengan karakter siswa. Fabel 

merupakan dongeng hewan yang difungsikan sebagai media hiburan maupun 

media pendidikan bagi anak. Hal tersebut menjadikan fabel sebagai dongeng yang 

digunakan dalam pendidikan anak. 

 Media pembelajaran interaktif fabel berkarakter terdapat beberapa unsur 

yang dimunculkan, yaitu teks, suara, gambar, serta aspek interaktif. Perpaduan 

beberapa unsur tersebut menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik dan 

sesuai dengan karakter siswa sehingga motivasi dalam diri siswa untuk belajar 

matematika akan meningkat. Media pembelajaran interaktif fabel berkarakter ini 

berisi materi tentang bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga) yang 

ditampilkan dalam berbagai menu yang berbeda. Siswa dapat memilih sendiri 

menu atau materi apa yang ingin dipelajarinya. Bagian akhir media akan terdapat 

soal evaluasi yang bertujuan untuk memberikan penguatan materi dan mengukur 

pemahaman siswa. 

 Selain itu, media ini memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan 

dengan media yang digunakan guru sebelumnya. Kelebihan yang pertama adalah 

media ini merupakan media interaktif. Pembelajaran dengan menggunakan media 
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ini menjadikan siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan belajarnya karena 

media pembelajaran interaktif berkarakter ini menciptakan interaksi bagi siswa. 

Dalam penggunaannya, siswa akan mendapat kemudahan jika ingin mengulangi 

materi yang belum dipahaminya. Siswa hanya perlu memilih dengan cara 

mengklik tombol atau bagian materi yang diinginkan, maka materi yang dipilih 

akan muncul. Selain konsep matematika, media ini juga memuat nilai karakter 

yang sesuai dengan kurikulum 2013 saat ini. 

 Berdasarkan uraian di atas, pengembangan media interaktif fabel 

berkarakter ini akan dapat mengatasi permasalahan tentang kurangnya media yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika siswa terkait materi bangun datar. Hal 

tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmah, 

Nihayatur (2016) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis 

Buku Fabel Berkarakter untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Materi 

Bangun Datar Kelas IV A SD Islam As-Salam Malang”. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa adanya perubahan yang signifikan terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Interaktif Fabel Berkarakter Materi Bangun 

Datar untuk Kelas IV Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan 

masalah penelitian adalah bagaimana pengembangan media interaktif fabel 

berkarakter materi bangun datar untuk kelas IV sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan produk 

pengembangan media interaktif fabel berkarakter materi bangun datar untuk kelas 

IV Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan 

media interaktif fabel berkarakter yang berisi konsep matematika materi bangun 

datar untuk kelas IV Sekolah Dasar. Bagian-bagian dalam media interaktif ini 

meliputi: 

1. Konstruk  

a. Media interaktif ini berbentuk software dengan format exe. 

b. Warna yang digunakan dalam media ini disesuaikan dengan objek yang 

digunakan dengan teks berukuran 14. 

c. Gambar yang dimuat merupakan gambar kartun (bukan gambar sebenarnya) 

dengan format PNG (Portable Network Graphics). 

d. Produk media interaktif ini dikembangkan dengan menggunakan program 

aplikasi adobe flash CS6 dan corel draw X3. 

2. Konten 

a. Intro (pembuka) merupakan tampilan awal media pembelajaran interaktif. 

b. Petunjuk (berisi fungi-fungsi tombol dalam media pembelajaran) 

c. Kompetensi (kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran). 

d. Isi (materi bangun datar) yang menyajikan materi keliling dan luas bangun 

datar yang dikemas dalam sebuah cerita fabel dengan menggunakan suara, 
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teks, dan gambar. Fabel yang ditampilkan akan mengandung salah satu nilai 

karakter yang ada dalam PPK. 

e. Latian soal, terdapat 10 latihan soal guna mengukur tingkat keberhasilan 

media pembelajaran beserta pembahasannya. 

f. Profil, berisi nama penyusun/pembuat media interaktif. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan media 

interaktif fabel berkarakter materi bangun datar diantaranya, yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Pengembangan produk media interaktif fabel berkarakter ini dapat 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat menjadi masukan 

bagi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Siswa  

Siswa dapat belajar matematika dengan media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristiknya. Media pembelajaran ini dapat memudahkan siswa 

untuk memahami materi matematika tentang bangun datar. 

c. Bagi Guru 

Media interaktif fabel berkarakter ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi keliling dan luas bangun datar, serta dapat menginspirasi 

guru agar selalu mengembangkan kreatifitas dalam menentukan media 

pembelajaran yang menarik untuk digunakan. 
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d. Bagi Sekolah 

Menambah rujukan tentang pengembangan media interaktif fabel berkarakter, 

serta dapat menambah literatur sekolah sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer. 

 

F.  Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan ini adalah : 

a. Siswa kelas IV SDN Purwantoro 1 Malang sudah dapat mengoperasikan 

komputer. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana di sekolah sebagai penunjang penggunaan 

media interaktif ini.  

c. Media ini dapat digunakan sebagai alat bantu ajar untuk siswa kelas IV dalam 

mendalami materi matematika tentang bangun datar. 

2. Keterbatasan pengembangan ini yaitu : 

a. Penelitian ini dibatasi pada pembuatan produk media interaktif bagi siswa kelas 

IV Sekolah Dasar pada materi bangun datar dengan kompetensi dasar (KD), 

yaitu:  

Tabel 1.1 KD dan Indikator Bangun Datar 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegi panjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua, 

3.9.1 Menentukan keliling dan luas 

persegi 

3.9.2 Menentukan keliling dan luas 

persegi panjang 

3.9.3 Menentukan keliling dan luas 

segitiga 

 

 

b. Jenis media interaktif yang dibuat hanya terbatas pada produk berbentuk 

software. 
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c. Karakter yang terdapat dalam media interaktif ini hanya religius. 

 

G. Definisi Operasional   

1. Penelitian pengembangan merupakan salah satu metode penelitian dengan 

tujuan utama yaitu menghasilkan produk baru atau untuk mengembangkan 

poduk yang sudah ada. 

2. Pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar mengajar yang dirancang 

sedemikian rupa untuk mempelajari konsep matematika guna menjadi bekal 

bagi siswa untuk meghadapi materi matematika di tingkat lanjut. 

3. Media interaktif adalah media yang di dalamnya menampilkan unsur audio 

visual yang menimbulkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

media. 

4. Pendidikan karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan belajar guru harus selalu menanamkan 

karakter positif kepada siswanya. 

5. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan dengan tokoh hewan sebagai media 

hiburan maupun media pendidikan bagi anak. Cerita fabel yang disampaikan 

memiliki pesan moral yang dapat dipelajari oleh anak. 

 


