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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Matematika ialah ilmu yang mengutamakan pembentukan pemahaman 

pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa belajar matematika ditekankan pada 

proses belajar anak, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator (Hamzah, 

2011:127). Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran matematika seharusnya 

tidak berpusat pada guru, namun lebih berpusat pada siswa. Aktivitas siswa 

menjadi lebih dominan dalam memecahkan masalah dan membangun 

pengetahuannya sendiri karena guru hanya sebagai fasilitator. Pandangan 

kontruktivisme menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika anak 

merupakan subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara optimal 

sesuai dengan tingkat pemikirannya sendiri (Hamzah, 2011:129). Hal tersebut 

menyatakan bahwa anak sudah memiliki potensi sejak awal dan pendidikan 

merupakan sarana untuk mengembangkan potensi anak berdasarkan cara berpikir 

anak itu sendiri.  

Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas dalam kegiatan sehari-hari yang 

menggunakan ilmu matematika misalnya saja berhitung menggunakan teori 

penjumlahan dan pengurangan. Matematika ialah ilmu yang berhubungan dengan 

bilangan yang dalam penyelesaiannya menggunakan penalaran yang logik 
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(Hamzah, 2011:129). Penjabaran di atas membuktikan bahwa matematika adalah 

ilmu pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan 

bilangan dalam pemecahan masalahnya. Sehingga siswa akan mengalami 

perubahan pada pengetahuannya tentang berhitung, dan hal tersebut sangat 

bermanfaat bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang dalam penerapannya 

menggunakan ilmu konstruktivisme dimana siswa membangun pengetahuannya 

sendiri dan guru sebagai fasilitator. Ilmu yang didapat dari belajar matematika 

berkaitan dengan kegiatan siswa sehari-hari. Sehingga proses belajar matematika 

memiliki peran penting dalam kehidupan siswa. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Tujuan pembelajaran matematika (Sujono, 1998:5) yaitu untuk memilih 

apa yang dapat dilaksanakan oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Tujuan tersebut bukan semata-mata nilai akhir siswa terkait apa yang 

sudah dipelajari namun juga tentang bagaimana siswa menerapkannya dalam 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Mata pelajaran matematika memiliki tujuan yaitu agar siswa 

memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan menerapkan 

konsep matematika; menggunakan penalaran pada pola dan sifat; 

meyelesaikan masalah; mengungkapkan ide dengan simbol tabel, 

diagram; mempunyai sikap menghargai fungsi matematika dalam 

kehidupan (Depdiknas, 2007:11).  

 

Pendapat diatas menyatakan bahwa matematika memiliki peran penting 

dalam kehidupan siswa. Melalui pembelajaran matematika di sekolah diharapkan 

siswa dapat mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah yang 

bersangkutan dengan kegiatan sehari-harinya. 
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Matematika dalam lingkungan sosial menurut Sanjaya (2011:7) memiliki 

empat tujuan, yaitu: 

1) Tujuan praktis (practical goal) yaitu bahwa matematika dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dalam memecahkan masalah dan 

mengembangkan kemampuan siswa itu sendiri. 

2) Tujuan kemasyarakatan (civic goal) yaitu bahwa dalam pembelajaran 

matematika selain kemampuan kognitif, aspek afektif siswa juga 

dikembangkan sehingga siswa memiliki kemampuan sosial untuk 

berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. 

3) Tujuan profesional (professional goal) yaitu bahwa matematika dapat 

dijadikan bekal siswa untuk menuju jenjang selanjutnya. Karena semakin 

meningkat jenjang pendidikan siswa maka ilmu matematika juga memiliki 

tingkat kesulitan lebih tinggi. Matematika dapat menjadi bekal siswa dalam 

mencari pekerjaan, karena masyarakat memandang pendidikan merupakan 

salah satu alat dalam mencari pekerjaan. 

4) Tujuan budaya (cultural goal), yaitu bahwa matematika adalah suatu bentuk 

dan suatu produk budaya. Pendidikan matematika perlu diposisikan sebagai 

hasil kebudayaan dan sebagai suatu proses dalam mengembangkan suatu 

kebudayaan.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai tujuan pembelajaran 

matematika, dapat disimpulkan bahwa guru harus menganggap matematika bukan 

hanya sebagai objek pembelajaran namun juga sebagai alat dalam kehidupan. 

Karena pembelajaran matematika memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan 
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siswa. Jika siswa terlalu pasif maka tujuan matematika yang diharapkan tidak 

akan tercapai dengan maksimal. 

c. Ciri-ciri Pembelajaran Matematika 

Setiap pembelajaran selalu memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri 

dari pembelajaran matematika dalam Suwangsih dan Tiurlina (2006:23) yaitu: 

1) Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan spiral adalah 

pendekatan dimana topik yang akan dipelajari selalu terkait dengan topik yang 

dibahas sebelumnya, yang berarti materi yang akan dipelajari adalah materi 

lanjutan dari materi yang sebelumnya. Tingkat pemahaman siswa pada topik 

sebelumnya menentukan tingkat pemahaman siswa di topik berikutnya. Topik 

yang baru merupakan perluasan dari topik sebelumnya. Konsep baru diberikan 

secara lebih abstrak dengan menggunakan bahasa matematika.  

2) Pembelajaran matematika bertahap 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran matematika selalu diberikan 

secara bertahap dengan dimulai dari yang mudah menuju yang lebih sulit. Selain 

itu, dilakukan dari tahap konkrit menuju semi konkret dan kemudian menuju 

konsep abstrak. Dalam penerapannya, pada tahap konkrit siswa ditunjukkan 

benda-benda atau objek konkrit, pada tahap semi konkrit siswa belajar dengan 

gambar bukan benda konkrit lagi dan pada tahap abstrak siswa diajarkan simbol-

simbol matematika. 

3) Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Pada dasarnya, matematika adalah ilmu deduktif. Tetapi pembelajaran 

matematika di SD harus menyesuaikan perkembangan mental siswa, sehingga 



15 
 

matematika di SD menggunakan metode induktif. Misalnya pada materi bangun 

datar siswa tidak diberikan pengertian bangun datar itu sendiri, namun guru 

mengaitkannya terlebih dahulu dengan benda yang ada di sekitar siswa dan 

kemudian menjelaskan konsep bangun datar. 

4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Dalam ilmu matematika, tidak ada pertentangan antara kebenaran yang 

satu dengan kebenaran yang lain karena matematika menganut kebenaran yang 

memiliki konsistensi. Suatu penyataan akan dianggap benar jika didasarkan pada 

pernyataan-pernyataan yang sudah ada sebelumnya dan telah diterima 

kebenarannya. Meskipun di SD pembelajaran matematika dilakukan dengan cara 

induktif tetapi pada jenjang selanjutnya generalisasi suatu konsep harus dilakukan 

secara deduktif. 

5) Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang tidak 

mengutamakan hafalan, namun lebih pada konsep pemahaman siswa. 

Pembelajaran matematika memiliki aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil yang 

tidak disampaikan secara langsung, namun sebaliknya yaitu konsep matematika 

ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif yang diberikan di SD 

dan kemudian dibuktikan secara deduktif pada jenjang berikutnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dijabarkan diatas, membuktikan bahwa 

matematika merupakan pembelajaran yang bertahap dari yang konkrit menuju 

abstrak, dengan menggunakan metode spiral dimana pembelajaran yang dilakukan 

selanjutnya selalu terkait dengan materi sebelumnya. Selain itu matematika 

merupakan ilmu yang pasti yang menganut kebenaran konsistensi dan menjadikan 
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matematika ilmu yang bermakna karena pembelajaran dilakukan dengan cara 

membangun pengetahuan siswa yang sudah ada sebelumnya. 

d. Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika 

Beberapa ruang lingkup materi matematika adalah bilangan, geometri, 

pengukuran, dan pengolahan data. Abdurrahman, 1996 (Bandi Delphie, 2009:3), 

mengungkapkan bahwa matematika pada jenjang sekolah dasar terdiri dari tiga 

aspek, yaitu aritmatika, aljabar, dan geometri. Sedangkan kompetensi yang dimuat 

dalam bilangan terdiri dari konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dan 

sifatnya, serta mengaitkannya dengan pemecahan masalah dalam kehidupan siswa 

sehari-hari. Sedangkan pada pengukuran dan geometri siswa lebih ditekankan 

tentang bagaimana proses pengolahan data yang terdiri dari kemampuan siswa 

dalam mengumpulkan, menyajikan dan membaca data. Selain itu siswa juga 

ditekankan pada materi bangun ruang yang mencakup keliling, luas, volume dan 

pemecahan masalah terkait bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi pelajaran matematika kelas IV yang termuat dalam media interaktif 

ini adalah bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga). Siswa akan 

dihadapkan dengan bagaimana menyelesaikan masalah terkait mencari keliling 

dan luas bangun datar tersebut. Melalui media ini diharapkan siswa memiliki 

antusias yang lebih tinggi dalam belajar matematika. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang artinya perantara. Menurut 

Heinich, dkk (dalam Arsyad, 2011:4) mengungkapkan bahwa istilah medium 

merupakan perantara yang menyalurkan informasi antara sumber dan penerima. 
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Jika media tersebut menyampaikan pesan yang mengandung tujuan pembelajaran 

maka disebut sebagai media pembelajaran. Sedangkan Latuheru (Hamdani, 

2011:23) menyampaikan bahwa media pembelajaran merupakan bahan, alat, atau 

teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan supaya 

proses interaksi, komunikasi dan edukasi yang dilakukan antara guru dan siswa 

dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Selain itu, Asosiasi 

Pendidikan Nasional (Arsyad, 2011:7) menyampaikan bahwa media merupakan 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima yang 

dapat memicu pemikiran, perasaan, konsentrasi dan minat sehingga terbentuk 

proses belajar. 

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai perantara dalam 

menyampaikan informasi pembelajaran antara sumber dan penerimanya untuk 

mencapai tujuan. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik dapat 

membantu siswa dalam memahami materi serta membantu guru dalam 

memaksimalkan pembelajaran. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan seharusnya memiliki fungsi dan 

manfaat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Hamalik 

(Arsyad, 2011:15) mengungkapkan bahwa jika terdapat media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan siswa 

dalam belajar serta menumbuhkan minat belajar pada diri siswa, meningkatkan 

motivasi dan respon positif terhadap kegiatan belajar, serta memberi dampak 

psikologis terhadap siswa. Pendapat tersebut menyatakan bahwa media 
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pembelajaran memiliki pengaruh yang sangat besar serta dapat menambah 

pemahaman siswa. Orang yang hanya mendengar memiliki tingkat pemahaman 

serta daya ingat yang berbeda dengan orang yang mendengar dan melihat. Media 

pembelajaran dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa senang dan rasa ingin 

tahu pada diri siswa serta memicu semangat siswa, membantu meningkatkan 

pengetahuan pada siswa serta menjadikan suasana belajar lebih hidup. 

Selain pendapat di atas, manfaat media pembelajaran menurut Sudjana dan 

Rivai (2011:2) yaitu: 

1) Pembelajaran menjadi lebih menarik sehi numbuhkan motivasi belajar.ngga 

dapat meningkatkan motivasi dalam diri siswa untuk belajar. 

2) Bahan pembelajaran memiliki tingkat kejelasan yang lebih bermakna dan 

mudah dipahami oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Metode mengajar menjadi lebih bervariasi, bukan hanya komunikasi verbal 

yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. 

4) Aktivitas belajar siswa menjadi lebih tinggi, seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dll. 

Beberapa pendapat mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran 

menunjukkan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk menciptakan suasana 

kelas yang lebih bervariasi dengan cara penyampaian materi yang berbeda. 

Adanya media pembelajaran akan menambah pengalaman siswa dalam belajar. 

Media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang sesuai akan membantu dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
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c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran menurut Abdorrakhman (2008: 141) dapat 

dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu (1) Visual, (2) Audio, (3) Audio 

Visual, (4) Multimedia. Berikut penjelasannya:  

1) Media Visual 

Media visual merupakan media yang hanya melibatkan indra penglihatan. 

Berdasarkan teknologinya, media visual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

media visual non-elektrik atau non-elektronik dan media visual elektrik atau non-

elektronik.  

a) Media visual non-elektrik atau non elektronik adalah media visual yang 

dalama penggunaannya tidak menggunakan tenaga listrik. Contoh: papan 

tulis, flip chart dan poster. 

b) Media visual elektrik atau non elektronik merupakan media visual yang 

dalam penggunaanya membutuhkan tenaga listrik. Contoh: slide projector, 

opaque projector dan overhead projector atau OHP. 

2) Media Audio 

Media audio merupakan media yang dalam penggunaannya hanya 

melibatkan indra pendengaran. Media audio hanya dapat memanipulasi suara. 

Pesan yang disampaikan melalui media audio ini terbagi menjadi dua, yaitu verbal 

dan non-verbal. Pesan verbal berupa bahasa atau kata dan kalimat yang digunakan 

dalam media, sedangkan pesan non-verbal merupakan bagian diluar materi yang 

disampaikan seperti musik atau instrumen yang ada dalam media. Media audio 

dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a) Media audio non-elektrik atau non-elektronik, contoh: alat musik akustik, 

gamelan dan sebagainya. 

b) Media audio elektrik atau non elektronik, contoh: amplifier, radio, tape 

recorder, dan CD player. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang melibatkan pendengaran serta 

penglihatan dalam satu waktu. Dengan semakin banyaknya panca indera yang 

dilibatkan, maka materi pelajaran yang diserap oleh siswa menjadi semakin 

banyak pula. Selain itu, media audio visual juga dapat menyajikan obyek dan 

peristiwa nyata dalam pembelajaran sehingga menjadikan kegiatan belajar lebih 

menarik bagi siswa. 

4) Multimedia 

Multimedia merupakan media pembelajaran yang menggabungkan semua 

peralatan media audio dan visual yang dalam pembuatan dan penggunaannya 

memanfaatkan teknologi komputer dan LCD proyektor. Multimedia akan lebih 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Penggunaan 

multimedia juga memungkinkan pengguna untuk belajar secara individual dan 

melakukan belajar jarak jauh atau e-learning. 

Berdasarkan jenis-jenis media yang telah disebutkan, media interaktf fabel 

berkarakter ini termasuk kedalam jenis multimedia. Media interaktif ini 

menampilkan unsur audio (suara) dan visual (gambar) dengan memanfaatkan 

teknologi komputer. Adanya unsur yang termuat tersebut membuat siswa lebih 

mudah dalam memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa dapat 
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berinteraksi dengan cara mengoperasikan media itu sendiri. Siswa juga dapat 

mengulang materi yang dirasa belum dipahaminya. 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Kriteria dalam memilih media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai 

(2011:4-5) yaitu: 

1) Ketepatan pemilihan media terhadap tujuan pembelajaran 

2) Dukungan yang diberikan media pada materi pembelajaran 

3) Kemudahan dalam memperoleh media 

4) Keterampilan seorang guru dalam menggunakannya 

5) Tersedianya waktu yang cukup dalam penggunaanya 

6) Kesesuaian dengan taraf berpikir anak 

Sedangkan Degeng (1993:72) berpendapat bahwa faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan, mengembangkan, dan menggunakan media 

pembelajaran adalah: 

1) Tujuan Instruksional 

Media pembelajaran yang baik dipilih berdasarkan seberapa besarkah 

media tersebut dapat mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Adanya berbagai media yang ada, yang paling cocoklah yang harus 

dipilih. Kecocokan media sendiri ditentukan oleh kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran. 

2) Keefektifan 

Kefektifan berarti seberapa tepatkah media yang digunakan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Jika guru menemukan beberapa media 

pembelajaran maka yang paling dapat mencapai tujuanlah yang dipilih.  
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3) Siswa 

Media pembelajaran baiknya harus disesuaikan dengan karakter siswa. 

Media pembelajaran harus menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selain itu juga harus memudahkan siswa dalam penggunaannya. 

4) Ketersediaan 

Guru harus mencari tahu terkait tersedianya media pembelajaran tersebut. 

Jika belum ada, apakah media yang dipelukan mudah diperoleh atau tidak. 

5) Biaya Pengadaan 

Bila media memerlukan media yang cukup banyak, maka guru harus 

mempertimbangkan ketersediaan biaya yang ada. Jika terdapat media yang lebih 

terjangkau namun memiliki tingkat keefektifan yang sama, maka lebih baik 

memilih yang lebih murah saja. 

6) Kualitas Teknis 

Kualitas teknis ini terkait dengan kualitas media yang digunakan. 

Kualitasnya harus baik dan memenuhi syarat media pembelajaran. Selain itu daya 

tahan pada media juga diperhatikan. 

Banyaknya  kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, membuat guru 

harus benar-benar teliti dalam memilih media apa yang digunakan. Karena 

kesesuaian media dalam proses pembelajaran memiliki peran yang penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Jika guru salah dalam menentukan media 

pembelajaran yang digunakan, maka siswa sendiri akan bingung dengan apa yang 

harus dicapainya. 
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e. Media Interaktif 

Seels dan Glasgow (Arsyad, 2011:36) menyampaikan bahwa media 

interaktif adalah media yang dalam penyampaiannya menyajikan video yang 

dapat dioperasikan sendiri oleh pengguna. Jadi pengguna tidak hanya mendengar 

maupun melihat media, tetapi pengguna dapat melakukan interaksi dengan media 

itu sendiri. Hal tersebut menjadikan pengguna dapat memberikan respon tentang 

media yang digunakan (Arsyad, 2011:36). Media interaktif mempunyai unsur 

audio-visual dan dikatakan interaktif karena media dirancang dengan mengikut 

sertakan respon pengguna secara aktif. 

Media interaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan perangkat penghubung yang berkaitan dengan komputer 

dan bersifat saling melakukan interaksi atau antar-hubungan dan 

saling aktif. Pendapat tersebut mengatakan bahwa media interaktif 

merupakan perantara yang didesain dengan memanfaatkan 

komputer yang memuat beberapa unsur, yaitu suara, gambar dan 

teks dalam menyampaikan informasi.  

 

Selanjutnya Munir (2009:88) menyatakan bahwa proses pembelajaran 

interaktif memiliki beberapa bentuk komunikasi yang dapat diciptakan, yaitu 

komunikasi satu arah yang terjadi antara guru dan siswa, komunikasi dua arah 

yang berarti siswa menanggapi apa yang disampaikan guru, dan komunikasi 

banyak arah yang berarti terjadi interaksi antara guru, siswa, dan perangkat 

pembelajaran yang digunakan. 

Berdasarkan pengertian mengenai media pembelajaran interakif, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa media interaktif merupakan media pembelajaran yang 

membuat adanya interaksi yang terjadi antara guru, siswa dan media pembelajaran 

tersebut atau dengan kata lain terjadi komunikasi banyak arah (multy ways 
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communication). Melalui media ini siswa dapat lebih aktif dan guru merupakan 

fasilitator. Guru tidak lagi dominan dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

3. Pendidikan Karakter 

Menurut Depdiknas (2010), pendidikan karakter merupakan semua yang 

diterapkan oleh guru, yang dapat memberikan pengaruh pada karakter siswa. Guru 

memiliki peran dalam pembentukan karakter siswa. Karakter yang dapat 

berpengaruh pada siswa meliputi keteladanan bagaimana seorang guru bertindak, 

cara guru dalam berbicara atau penyampaian materi, cara guru dalam bertoleransi, 

dan berbagai tindakan lainnya. Pada tingkat dasar, pendidikan karakter harus lebih 

ditekankan pada sikap dan keterampilan siswa dibandingkan ilmu pengetahuannya 

lainnya. Pada tingkat pendidikan dasar inilah siswa diharapkan dapat menjadi 

pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya hingga menuju ke tingkat 

pendidikan berikutnya. Pendidikan karakter pada tingkat dasar akan menjadi 

fondasi yang kuat dalam keutuhan rangkaian pendidikan selanjutnya. Karena pada 

tingkat yang lebih tinggi maka akan semakin luas pula lingkungan siswa dan 

semakin beragam ilmu yang didapatkannya namun akibatnya pun juga akan 

memiliki dampak yang besar terhadap karakter siswa jika tidak memiliki fondasi 

sejak usia dini.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, pendidikan karakter adalah 

pendidikan dasar yang terkait sikap dan keterampilan seseorang. Pendidikan 

karakter disekolah adalah tentang bagaimana guru memberi teladan kepada 

siswanya sehingga memberikan pengaruh yang positif guna membentuk 

kepribadian siswa. 
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4. Fabel 

Teks fabel merupakan teks cerita yang memiliki tokoh utama berupa 

binatang-binatang yang dapat berbicara, bersikap dan berperilaku seperti halnya 

manusia. Fabel merupakan cerita pendek yang didalam ceritanya terdapat pesan 

moral yang disampaikan, dan pesan moral tersebut biasanya berada pada akhir 

cerita. Cerita fabel memiliki sifat universal yang berarti dapat ditemukan di 

berbagai masyarakat di dunia. Setiap masyarakat yang membuat cerita fabel 

memiliki tokoh binatang yang menjadi primadonanya sendiri, misalnya kancil, 

tupai, kera, dan lain-lain. Waktu dalam cerita fabel biasanya merujuk pada masa 

lampau (Nurgiyantoro, 2013:22-23). 

Fabel merupakan teks persuasif yang berarti bahwa teks ini mementingkan 

penerima, pembaca, atau dalam komunikasi lisan yaitu pendengar. Hal tersebutlah 

yang menjadikan teks fabel sebagai teks yang dedaktif, yang berarti mendidik 

(Sugihastuti, 2009:25-26). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fabel merupakan 

teks persuasif dengan tokoh binatang yang mendidik karena mengandung pesan 

moral yang disampaikan. Teks fabel biasanya pendek dan terjadi pada masa 

lampau. Teks fabel merupakan salah satu media hiburan sekaligus media 

pendidikan. Dengan adanya teks fabel pada media interaktif ini, diharapkan siswa 

lebih bersemangat dalam belajar matematika serta dapat meneladani pesan yang 

disampaikan dalam cerita yang ditampilkan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah pernah 

dilakukan terhadap pengembangan media interaktif. Adapun beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

 

  

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Nihayatur 

Rohmah 

Pengembangan bahan 

ajar mateatika berbasis 

buku fabel berkarakter 

untuk meningkatkan 

hasil belajar tematik 

meteri bangun datar 

kelas IV SD Islam As-

Salam Malang 

 

a. Mata pelajaran 

matematika, materi 

bangun datar 

b. Memuat cerita fabel 

c. Mengandung karakter 

 

a. Produk berupa bahan 

ajar (buku),  

b. Penerapan pada 

pembelajaran tematik 

c. Model pengembangan 

Yusuffia 

Nur 

Rahmawati 

Pengembangan media 

pembelajaran interaktif 

matematika berbasis 

pendidikan karakter 

dengan software adobe 

flash cs3 pada pokok 

bahasan teorema 

pythagoras 

a. Menghasilkan produk 

berupa media interaktif 

b. Penggunaan pada mata 

pelajaran matematika 

c. Pengembangan media 

berbasis karakter 

 

a. Media tidak memuat 

cerita fabel 

b. Pengembangan media 

diterapkan di SMP 

c. Pokok bahasan 

teorema phytagoras 

Sinta 

Wulandari 

Pengembangan Media 

Papan Fabel dalam 

Pembelajaran Tematik 

untuk Siswa Kelas I 

Sekolah Dasar 

a. Menghasilkan produk 

berupa media 

pembelajaran 

b. Memuat cerita fabel 

a. Media yang dihasilkan 

adalah media konkrit 

b. Penggunaan media 

dalam pembelajaran 

tematik 

c. Penggunaan untuk 

siswa kelas I 

d. Tidak memuat karakter 

didalamnya 
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C. Kerangka Pikir 

 

A. Gambar 2.1 Kerangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kondisi Ideal : 

1. Adanya interaksi antara guru, 

siswa dan sumber belajar 

2. Pembelajaran yang interaktif 

sebaiknya didukung oleh bahan 

ajar interaktif. 

3. Media pembelajaran dibuat 

sesuai dengan karakter siswa 

4. Matematika dikemas semenarik 

mungkin, sehingga siswa ingin 

mempelajariya 

Kondisi Nyata : 

1. Interaksi terjadi antara guru dan 

siswa (metode ceramah dan 

tanya jawab) 

2. Media pembelajaran berupa 

gambar di papan tulis (kurang 

menarik) 

3. Media yang ada belum sesuai 

dengan karakter siswa 

4. Matematika masih menjadi hal 

yang ditakuti siswa 

Media Interaktif Fabel Berkarakter pada Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar 

untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Analisis Kebutuhan : 

Kurangnya alat bantu ajar yang dapat memaksimalkan pembelajaran matematika agar lebih 

memudahkan siswa dalam memahami materi 

 

Pengembangan Media Interaktif Fabel Berkarakter pada Pembelajaran Matematika Materi 

Bangun Datar untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 
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