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1. BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika di SD/MI 

Menjadi guru yang baik memang tidak cukup dengan mengandalkan 

penguasaan materi saja, namun menjadi guru yang baik adalah guru tersebut dapat 

mengenali dan memahami karakteristik peserta didiknya (Saryati, 2014:63) 

Dengan cara mengenali dan memahami karakteristik peserta didik guru tersebut 

dapat tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa dan mampu mengarahkan serta 

membimbing siswa nya, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

mendapatkan hasil yang baik. 

Praktik belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru di lingkungan 

sekolah dasar seringkali dijumpai ketidaksesuaian dengan kondisi, situasi, dan 

kebutuhan siswa. Penggunaan model, strategi, metode dan media yang selalu 

sama, bahkan pada umumnya pembelajaran yang dilakukan guru tanpa 

menggunakan media (Nurhasanah dkk., 2014:47). Sehingga pada semua mata 

pelajaran yang diajarkan oleh guru, membuat peserta didik kurang termotivasi dan 

kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran.  

Pembelajaran di setiap hari nya yang didominasi oleh keaktifan guru. Pada 

hal ini siswa cenderung pasif dalam pembelajaran perlu adanya intruksi langsung 

dari guru agar siswa mau beranjak dari tempat duduknya dan bergerak aktif di 

dalam pembelajaran.    

Menurut Hariyono (2014:37) bahwa masa anak usia sekolah dasar adalah 

masa anak-anak akhir yang berangsur dari usia 6 tahun sampai kira-kira usia 11
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Tahun atau 12 tahun. Menurut Supriadi (2013:45) menjelaskan bahwa anak usia 

sekolah dasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang 

berusia lebih muda, mereka lebih senang bermain, senang bergerak, senang 

berkerja dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung  

Disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik di sekolah dasar pada 

umum nya terutama di kelas rendah mereka lebih suka bergerak,bermain, 

mencoba hal yang baru, senang berkerja dalam kelompok dan senang melakukan 

sesuatu secara langsung. Anak sekolah dasar terutama dikelas  rendah sangat 

mudah menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang diajarkan oleh guru dalam 

hal ini peserta didik perlu diberikan arahan-arahan agar potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik dapat berkembang secara luas. Tidak hanya itu seorang guru harus 

berperan dalam perkembangan belajarnya karena seorang guru merupakan contoh 

yang ditiru oleh peserta didik.  

a. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran dalam arti yang sempit merupakan suatu proses atau cara 

yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar 

(Arifin, 2015:65).  Menurut Haryono (2015:46) menegaskan bahwasannya hakikat 

dari pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya 

sehingga memunculkan perubahan prilaku ke arah yang lebih baik. Perubahan itu 

terletak pada tingkat ilmu pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya (Darmadi, 

2017:37).  

Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 
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terorganisasi, mulai dari unsure yang tidak didefinisikan ke unsur yang di 

definisikan, ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil (Heruman, 2007:37). 

Sedangkan hakikat matematika itu sendiri yaitu memiliki obyek tujuan abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif.  

Matematika sebagai salah satu dari tiga besar yang membagi dari ilmu 

pengetahuan menjadi ilmu fisik, matematika dan tegnologi (Halim, 2009:17). 

Matematika didasarkan atas kenyataan yang dialami, yaitu pengetahuan yang 

diperoleh dari eksperimen, observasi dan abstraksi. Matematika berasal dari kata 

Yunani, matheinatau mantheninyang berarti mempelajari. Kata ini memiliki 

hubungan yang erat dengan kata sansekerta, medha atau widya yang memiliki arti 

kepandaian, pengetahuan, atau intelegensi. Bahasa Belanda, matematika disebut 

dengan kata wiskunde, yang berarti ilmu tentang belajar (hal ini sesuai dengan arti 

kata mathein pada matematika). 

Di Indonesia, matematika disebut dengan ilmu pasti dan ilmu hitung. Dari 

berbagai definisi matematika oleh beberapa tokoh secara umum definisi 

matematika dapat dideskripsikan sebagai berikut (Halim, 2009:47) : 

a.) Matematika sebagai struktur yang terorganisasi 

Sedikit berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain, matematika 

merupakan suatu bangunan struktur yang terorganisasi. Sebagai sebuah 

struktur, ia terdiri atas beberapa komponen yang meliputi aksioma/postulat, 

pengertian pangkal/primitife, dan dalil/teorema (termasuk didalamnya lemma 

(teorema pengantar/kecil) dan crolly/sifat). 

b.) Matematika sebagai alat (tool) 
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Matematika juga sering dianggap sebagai alat dalam mencari solusi 

berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

c.) Matematika sebagai pola pikir deduktif 

Matematika  merupakan pengetahuan yang memiliki pola pikir 

deduktif. Artinya, suatu teori atau pernyataan dalam matematika dapat 

diterima kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif (umum). 

d.) Matematika sebagai cara bernalar (the way of thinking) 

Matematika dapat pula dipandang sebagai cara bernalar, paling tidak 

karena beberapa hal, seperti matematika memuat cara-cara pembuktian yang 

shahih (valid), rumus-rumus atau aturan yang umum, atau sifat penalaran 

matematika yang sistematis. 

e.) Matematika sebagai bahasa artifisal 

Simbol merupakan cirri yang paling menonjol dalam matematika. 

Bahasa dalam matematika adalah bahasa simbol yang bersifat artifisial, yang 

baru memiliki arti apabila dikenaklan pada suatu konteks. 

f.) Matematika sebagai seni yang kreatif 

Penalaran yang logis dan efisien serta perbendaharaan ide-ide dan 

pola-pola kretaif dan menkjubkan, maka matematika sering pula disebut 

sebagai seni, khususnya seni berfikir yang kreatif. 

Matematika dapat diartikan sebagai angka-angka perhitungan yang 

merupakan bagian dari kehidupan manusia. Matematika membantu manusia 

dalam hal ilmu eksak berbagai ide dan kesimpulan. Matematika juga 

merupakan pengetahuan atau ilmu tentang logika dan masalah-masalah 

angka. Matematika membahas fakta-fakta dan hubungan, serta membahas 
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problem ruang dan waktu. Bisa dikatakan matematika adalah queen of science 

(ratunya ilmu) 

a. Pembelajaran Matematika Menurut Karakteristik Siswa SD/MI 

Menurut Piaget (dalam Suparno, 2001:47) siswa sekolah dasar  umumnya 

usianya sekitar 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Dimana mereka berada 

pada fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terkait dengan objek yang bersifat kongkrit (Sumantri, 2006:58). 

Usia perkembangan kognitif siswa SD masih terkait dengan objek konkrit 

yang dapat ditangkap oleh panca indra (Piaget dalam Suparno, 2001:48). 

Pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa 

media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh 

guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. proses 

pembelajaran pada fase kongkrit dapat melalui tahapan kongkrit, semi kongkrit, 

semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. 

Hakikatnya dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru 

dipahami oleh siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan 

lama dalam memori siswa. Hakikatnya hal tersebut akan melekat dalam pola piker 

dan pola tindakannya. 

b. Penjumlahan dan Pengurangan 

Operasi penjumlahan merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap 

pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Sedangkan operasi Pengurangan 

merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan (Akhsin, 2006:57). Secara general 



16 
 

 
 

siswa sekolah dasar kelas 1 tingkat pemberian materi penjumlahannya masih 

berkisar angka 1-20.  

        Contoh Penjumlahan : 

1.                   ditambah            sama dengan   

 

                  ditulis dengan lambang bilangan  

 

                                      1+ 1 = 2  

 

               satu ditambah satu sama dengan dua 

 

2.                             ditambah                sama dengan   

 

                    ditulis dengan lambang bilangan  

 

                                         4+ 2 = 6  

 

                 Empat ditambah Dua sama dengan Enam 

Contoh Pengurangan : 

1.                    ditambah                 sama dengan   

 

                  ditulis dengan lambang bilangan  

 

                                      6 - 3 = 3  
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               Enam dikurangi Tiga sama dengan Tiga 

2.                              ditambah                sama dengan   

 

                    ditulis dengan lambang bilangan  

 

                                         8 - 4 = 4  

 

                 Delapan dikurangi Empat sama dengan Empat 

2.    Media Dakocan 

a. Media Pembelajaran 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan media 

Dakocan yang meliputi : (1) Pengertian Media Pembelajaran (2) Jenis-jenis Media 

Pembelajaran (3) Pentingnya Media Pembelajaran (4) Manfaat dan Fungsi Media 

Pembelajaran (5) Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran (6) Media Dakocan. 

1.) Pengertian Media Pembelajaran 

Berbagai kegiatan manusia seperti diskusi, seminar, simulasi, dan 

sebagainya juga merupakan suatu media. Media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan, dan terkendali (Miarso, 2007:34).  

Media dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi 

dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan siswa 

(Sutikno, 2013:23). Media pembelajaran oleh Communication on Instructional 

Technology diartikan sebagai alat yang hadir sebagai akibat dari revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. 
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Pada penelitian ini, media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran sebagai perantara penyampai pesan atau materi kepada 

siswa. 

2.) Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Ada banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran. Berdasarkan 

pemanfaatanya (Haryono, 2015:49), ada dua jenis media yaitu: 

1) Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 

secara khusus dan sengaja dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 

suatu pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar terarah dan bersifat 

formal. 

2) Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar 

yang tidak di desain secara khusus atau sengaja untuk keperluan pembelajaran 

dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. 

Berdasarkan jenis dan cara penyajiannya, media dibedakan menjadi dua 

yaitu alat peraga dan media teknologi, informatika, dan komunikasi (TIK) 

(Haryono, 2015:49). 

1) Alat Peraga 

Alat peraga merupakan benda atau alat-alat yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Alat peraga adalah seperangkat benda 

konkret yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip, (Iswadji, 2014:49). Alat peraga merupakan 

bagian dari media pembelajaran yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a) Benda sebenarnya (manusia, tumbuhan, binatang, alam, lingkungan, dan 

berbagai benda buatan manusia). 

b) Presentasi, yaitu media yang disajikan dalam bentuk tulisan dan verbal. 

Contohnya bahan ajar cetak (buku, LKS, modul, dan lain-lain), catatan di 

papan tulis atau madding. 

c) Presentasi grafis, yaitu media yang disajikan dalam bentuk grafs. Contohnya 

peta, diagram, liksan, gambar, dan lain-lain. 

d) Gambar diam, yaitu gambar yang menyerupai aslinya atau sketsa. Contohnya 

kaligrafi, hasil foto, dan gambar. 

e) Model, yaitu benda tiruan tentang suatu objek alam, benda budaya, dan 

manusia. Jenis alat peraga model yaitu model irisan, model yang 

disederhanakan, model perbandingan, model susunan, dan model lapangan. 

f) Alat tiruan, yaitu benda yang dibuat menyerupai aslinya. Contohnya peta 

timbul, globe, boneka, diorama, rotaton, dan lain-lain. 

2) Media TIK 

Teknologi dalam konteks pembelajaran di kelas adalah sebagai suatu alat 

atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan 

suatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu siswa menjadi lebih otonom dan 

kritis dalam menghadapi masalah yang akhirnya bermuara pada peningkatan hasil 

kegiatan belajar siswa menurut Haddad (dalam Haryono, 2015:52).  

Fungsi media TIK yaitu sebagai Gudang ilmu pengetahuan, dapat berupa 

referensi berbagai ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu 

pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan 
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pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, alat bantu 

belajar bagi siswa dan alat bantu interaksi guru dan siswa. 

Menurut Sudirman (dalam Haryono, 2015:63), media TIK dikategorikan 

menjadi 3 yaitu: 

a. Media Audiktif 

Media ini hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, 

cassette recorder, piringan audio, dan lain-lain. Media ini tidak cocok untuk orang 

yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

b. Media Visual 

Media ini hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ada yang 

menampilkan gambar diam seperti strip film, slide, foto, gambar, lukisan, dan 

cetakan. 

c. Media audio visual 

Pada media ini telah mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, 

seperti film bingkai suara, cetak suara, dan 

2) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, seperti film suara dan video cassette. 

3.) Pentingnya Media Pembelajaran 

Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa 

belajar. Sedangkan yang dimaksut dengan belajar menurut Gagne (dalam Siregar, 

2010:5) adalah sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah 
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laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar 

dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu..  

Pengalaman itu dapat berupa pengalaman langsung dan tak langsung. 

Pengalaman langsung adalah pengalaman yang diperoleh melalui aktifitas sendiri 

pada situasi yang sebenarnya. Misalnya agar siswa belajar bagaimana 

mengoperasikan computer maka guru menyedikan computer untuk digunakan 

oleh siswa.Pengalaman langsung seperti itu tentu saja merupakan proses belajar 

yang sangat bermanfaat, sebab dengan mengalami secara langsung kemungkinan 

kesalahan persepsi akan dapat dihindari.  

Namun, demikian pada kenyataannya tidak semua bahan pelajaran dapat 

disajikan secara langsung. Untuk memperlajari bagaimana kehidupan didasar laut, 

tidak mungkin guur membimbing siswa langsung menyelam ke dasar laut. Untuk 

memberikan pengalaman belajar seperti itu guru mmerlukan alat bantu seperti 

film, foto, dan lain sebagainya. Alat-alat yang dapat membantu proses belajar ini 

yang dimaksut dengan media atau alat peraga pembelajaran . 

Memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar 

bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya dsalam sebuah kerucut yang kemudian 

dinamakan kerucut pengalaman (con of experience). Kerucut pengalaman Edgar 

Dale, menggambarkjan tingkat pengalaman dan alat-alat yang diperlukan untuk 

memprtoleh pengalaman. Menurutnya pengalaman berlangsung dari tingka 

konkrit naik menuju ketingkat abstrak. 

4.) Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dan 

amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan salah 
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satu metode mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang 

sesuai, meskipun ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media 

antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan  pembelajar yang diharapkan 

menguasai pelajaran setelah selesai pengajaran berlangsung. Meskipun demikian 

dapat dikatakan salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi pemahaman pembelajar tentang 

materi yang diajarkan (Haryono, 2014:72). 

Sebagaimana Hamalik (dalam Arsyad, 2010:15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh pada 

psikologis terhadap pembelajar. 

Levie & Lentz dalam Arsyad (2013:53) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual yaitu : 

1) Fungsi atensi 

Merupakan inti media visual, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

pembelajar untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Media gambar khususnya 

overhead projektor dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian pembelajar 

kepada pelajaran yang mereka terima, meskipun pada awalnya materi pelajaran itu 

tidak disenangi sehingga mereka tidak memperhatikan.  

2) Fungsi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan pembelajar ketika 

belajar. Lambang atau gambar visual dapat menggugah emosi dan sikap 

pembelajar. Dalam memperhatikan isi pelajaran yang diberikan. 
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3) Fungsi kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan 

bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris   

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu pembelajar yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dan mengingatnya kembali. 

Dengan kata lain media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan 

pembelajar yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Media pembelajaran baik visual, audio, maupun audio-visual memiliki 

fungsi yaitu untuk memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan 

memberi instruksi dalam pembelajaran  perorangan, kelompok, atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya (Haryono, 2015:50). Untuk memenuhi fungsi 

motivasi media pembelajaran dapat direalisasikan melalui teknik drama atau 

hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para 

pembelajar untuk bertindak. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, 

nilai dan emosi. 

Tujuan informasi media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka 

penyajian informasi di hadapan sekelompok pembelajar. Isi dan bentuk penyajian 

bersifat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan oleh Arsyad (dalam 

Haryono, 2015:52). Partisipasi yang diharpakan dari pembelajar hanya terbatas 

pada persetujuan atau ketidaksetujuan. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di 
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mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan pembelajar baik 

dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi.  

Berbagai manfaat media dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan 

dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian dari pengajaran di kelas 

atau sebagai cara utama pengajaran sebagai berikut oleh Arsyad (2013:43) : 

a. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan diterapkannya teori belajar 

dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi pembelajar, 

umpan balik dan penguatan. 

b. Pengajaran yang bisa memakan waktu yang lama dapat dipersingakat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesa-pesan dari isi pelajaran. 

c. Pengajaran dapat berlangsung kapan dan di mana diinginkan. 

d. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Karena setiap pembelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

e. Pengajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menjadi penarik perhatian 

dan membuat pembelajar tetap konsentrasi memperhatikan isi pelajaran. 

f. Peran guru dalam memberikan penjelasan yang berulang-ulang dapat lebih 

dikurangi. 

g. Sikap positif pembelajar terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Kualitas hasil belajar dapat lebih ditingkatkan.  

Manfaat media pembelajaran yang diberikan oleh Sudjana (dalam Arsyad, 

2013:36) dalam proses belajar mengajar, yaitu: 
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a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh pembelajar dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pengajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui kata-kata oleh guru, sehingga pembelajar tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran 

d. Pembelajaran dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran yaitu membantu guru dalam menyampaikan 

materi dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Melalui 

media pembelajaran makan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Manfaat 

dari penggunaan media dapat secara maksimal jika guru dapat memilih dan 

menggunakan media secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi 

sifat pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk : 

a. Menimbulkan kegairahan belajar. 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dengan kenyataan. 

c. Memungkinkan mahasiswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 
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Proses belajar mengajar agar efektif, efisien dan berkualitas, idealnya 

memperhatikan media pembelajaran seperti media berbasis komputer dalam 

proses belajar mengajar. Hakikatnya media pembelajaran merupakan stimulus 

bagi siswa untuk memahami materi pelajaran.  

5.) Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar 

mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu 

penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat 

kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang 

digunakan. 

Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka 

diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik 

dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media 

pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. 

Arsyad (2013:47) menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media bersumber 

dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem 

instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut: 

1) Sesuai Dengan Tujuan 

Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional dimana 

akan lebih baik jika mengacu setidaknya dua dari tiga ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan 

dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu 

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/prinsip-umum-menentukan-media-pembelajaran
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mempengaruhi aspek intelegensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan 

perbuatan. 

2) Tepat Mendukung Materi yang Bersifat Fakta, Konsep, Prinsip, dan 

Generalisasi 

Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui media 

pembelajaran, terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu 

yang lebih umum baru kemudian disertakan penjelasan. Ini memerlukan proses 

dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi 

yang disajikan. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan 

menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. 

3) Praktis, Luwes, dan Bertahan 

Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis 

teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara 

tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan 

rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan 

lama serta dapat digunakan secara terus menerus patut menjadi salah satu 

pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. 

4) Mampu dan Terampil Menggunakan 

Apapun media yang dipilih. guru harus mampu menggunakan media 

tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana 

keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan 

penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa 

sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang 

dipilih. 
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5) Pengelompokan Sasaran 

Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara 

kelompok satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Untuk itu pemilihan 

media pembelajaran tidak dapat disama ratakan, memang untuk media 

pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan, namun 

untuk yang lebih khusus masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan 

pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. 

Hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok belajar siswa sebagai 

sasaran ini misalnya besar kecil kelompok yang bisa digolongkan menjadi 4 yaitu 

kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Latar 

belakang secara umum tiap kelompok perli diperhatikan seperti latar belakang 

ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemampuan belajar masing-masing siswa 

dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih mana media 

pembelajaran yang tepat untuk dipilih. 

6) Mutu Teknis 

Pemilihan media yang akan digunakan harum memenuhi persyaratan 

teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran 

meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Tiap produk yang dijadikan 

media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut laik 

digunakan, jika produk tersebut belum memiliki standar khusus guru harus 

mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk 

media pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan menghasilkan atau 

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/prinsip-psikologis-pemilihan-dan-penggunaan-media-pembelajaran
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menemukan media pembelajaran yang berkualitas dan sesuai atau tepat digunakan 

untuk masing-masing materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih juga 

mampu dengan mudah membantu guru menyampaikan materi kepada siswa, 

siswa juga dapat lebih mudah menerima dan memahami materi pembelajaran 

dengan bantuan media pembelajaran yang sudah dipilih berdasarkan kriteria 

diatas. 

Beberapa nilai tambah lain juga bisa didapat jika tepat dalam pemilihan 

media pembelajaran. Misalnya saja siswa mampu menambah atau meningkatkan 

keterampilan tertentu seperti mendengarkan dan konsentrasi. Dari segi ke-

ekonomis-an pemilihan media pembelajaran yang mampu digunakan berkali-kali 

juga sangat dapat menekan biaya atau anggaran untuk pengadaan dan produksi 

media pembelajaran. 

6.) Media Dakocan   

Permainan dakon merupakan permainan papan tradisional yang cukup  

Populer pada zaman dulu yang dimainkan di Indonesia dan negara-negara lain. 

Dakon dimainkan dua orang dengan menggunakan sebuah papan dakon dan biji- 

bijian untuk dipindahkan ke lubang-lubang pada papan dakon (Yenti, 2015:23).   

Berdasarkan penjelasan tersebut, media Dakocan merupakan media 

permainan dakon yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Tujuannya agar mata 

pelajaran matematika khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan 

mudah dimengerti oleh siswa. Media ini juga membantu siswa untuk cepat dalam 

berhitung. Media pembelajaran Dakocan menyajikan cara berhitung penjumlahan 

dan pengurangan angka 1 sampai angka 20 yang sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa kelas I sekolah dasar.  
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Media ini didesain sesuai dengan standart kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ada  pada kelas I. Media dakocan ini berbentuk seperti ikan yang 

dilengkapi dengan nuansa kearifan lokal batik. Media ini digunakan sebagai 

tempat menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan.  

B. Kajian yang Relevan

a. Pengembangan Alat Peraga Matematika Berbasis Metode Montessori Papan

Dakon Operasi Bilangan Bulat Untuk Siswa SD oleh Ari Nugrahanta tahun

2017. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan atau mengembangkan

bahan ajar pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan serta

berbahan dasar kayu. perbedaan dalam pengembangan ini yaitu pada produk

yang dihasilkan masih seperti pada tampilan dakon pada umumnya kurang

memakai aksen-aksen yang menarik.

b. Pengembangan Media Permainan Dakon Materi Pengurangan Dengan Teknik

Mengambil Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas 2 SDN Lidah Wetan

Iv/566 Surabaya oleh Abdullah Haris Hanif Ashar. Perbedaan dengan peneliti

adalah pada spesifikasi produknya media permainan dakon ini dikembangkan

dari segi teknik permainannya yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan

materi pengurangan dengan teknik mengambil.

c. Media Dakon Terpadu Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian

Sebagai Penjumlahan Berulang Oleh Irma Pravitasari Tahun 2016. Perbedaan

dengan peneliti adalah pada spesifikasi produknya media permainan dakon ini

dikembangkan, materi pelajarannya (penjumlahan berulang) dan subjek

penelitian (Kelas 2).
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Gambar 2.12. Kerangka Pikir 

4. . Kerangka Pikir

Kondisi Ideal:

1. Siswa berpartisipasi secara aktif 
dalam proses pembelajaran.

2. Guru memberikan inovasi 

pengembangan berupa media 

pembelajaran dan sumber belajar. 

3. Adanya media pembelajaran yang

sesuai, mendukung peningkatan 

kemampuan berhitung penjumlahan 

dan pengurangan. 

4. Siswa memiliki keterampilan 

berhitung dengan lancar dan benar. 

5. Guru menggunakan beberapa 

metode untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung.

Kondisi Lapang: 

1. Siswa kurang berpartisipasi aktif

dalam proses pembelajaran.

2. Guru menggunakan buku paket

sebagai sumber pembelajaran.

3. Belum tersedia media 

pembelajaran yang meningkatkan 

kemampuan berhitung. 

4. Keterampilan berhitung siswa

masih rendah, siswa masih malas

dalam menghitung.

5. Guru menggunakan metode 

ceramah. 

Pengembangan Media Pembelajaran Dakocan pada Materi Operasi 

Hitung Penjumlahan dan pengurangan Kelas 1 di SD Islam Sabilul 

Khoir dengan menggunakan model pengembangan ADDIE 

Permasalahan 

1. Siswa yang kurang memahami penjumlahan dan

pengurangan terdapat 29 siswa dari 37 siswa yang ada di

kelas 1

2. Berdasarkan wawancara kepada guru siswa mudah bosan

saat pembelajaran matematika

Menghasilkan Media Dakocan pada Materi Operasi Hitung 

Penjumlahan dan pengurangan, yang layak digunakan dalam 

pembelajaran kelas I Sekolah Dasar 


