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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Matematika 

1. Pengertian Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pendidikan akan berjalan seiring dengan adanya proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk mencapai 

tujuan-tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, setiap pendidikan 

diseluruh jenjang atau tingkat pendidikan pasti akan melakukan proses 

pembelajaran untuk mencapai setiap tujuan yang ada. 

Darsono (dalam Restian, 2015: 95) mengartikan pembelajaran 

sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dirancang sedemikian rupa oleh 

guru untuk siswa yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa 

menuju ke arah yang lebih baik. Kegiatan tersebut akan menimbulkan 

adanya interaksi antara guru sebagai pemberi informasi dengan siswa 

sebagai penerima informasi. Selain itu, perubahan yang dimaksud yaitu 

perubahan tingkah laku dibidang afektif/sikap, kognitif/pengetahuan dan 

psikomotor/keterampilan. 

Pembelajaran di sekolah dasar juga berperan sebagai pemberi bekal 

utama dalam menciptakan kemampuan dasar membaca, menulis, 

berhitung dan keterampilan dasar yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangannya. Kemampuan berhitung sering kali dikaitkan dengan 

pembelajaran matematika, karena dalam pembelajaran tersebut siswa 
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diajarkan untuk memahami berbagai bentuk operasi hitung yang dapat 

dimanfaatkan sesuai kebutuhan siswa. 

Russefendi (dalam Heruman, 2013: 1) mengemukakan bahwa 

matematika merupakan bahasa simbol dan ilmu yang bersifat deduktif. 

Matematika merupakan bahasa simbol memiliki makna bahwa dalam 

penerapannya matematika dituliskan melalui simbol-simbol yang dikenal 

secara global. Sedangkan matematika sebagai ilmu yang bersifat deduktif 

berarti matematika merupakan ilmu yang membutuhkan pembuktian 

kebenaran mengenai setiap isinya. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan 

yang dirancang untuk membangun pengetahuan siswa dan mengembang-

kan keterampilan berpikir siswa terhadap setiap pembuktian pada ilmu 

matematika melalui penyelesaian masalah dalam persoalan matematika. 

Pengetahuan siswa dapat dikonstruksi melalui berbagai macam metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari, sehingga 

guru tidak hanya harus menerapkan metode ceramah yang justru tidak 

dapat mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan baik. Bahasa simbol 

dalam matematika merupakan salah satu karakteristik pembelajaran 

matematika, namun masih banyak lagi karakteristik lainnya yang 

membedakan pembelajaran matematika dengan lainnya. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Setiap pembelajaran akan memiliki karakteristik yang membedakan 

pembelajaran tersebut dengan pembelajaran lainnya. Begitu pula dengan 
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pembelajaran matematika yang menonjol dengan bahasa simbolnya 

sebagai salah satu karakteristiknya. Adapun karakteristik lainnya dari 

pembelajaran matematika yaitu: 

a. Matematika merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia sehari-

hari (mathematics as a human activity). Setiap manusia akan selalu 

melibatkan matematika dalam kegiatan sehari-harinya, misalnya 

seseorang akan menghitung seberapa banyak uang yang harus ia 

keluarkan untuk belanja, menimbang takaran beras yang akan ia 

masak dan lain sebagainya (Hendriana, 2014: 1). 

b. Matematika memiliki bahasa simbol. Matematika memiliki bahasa 

yang berbeda dengan bahasa lainnya. Bahasa simbol dalam 

matematika bersifat khusus dan unik. Misalnya simbol “=” memiliki 

arti “sama dengan” atau biasa disebut “sinonim” dalam bentuk 

bahasa lainnya (Hendriana, 2014: 1). 

c. Matematika berpola pikir deduktif artinya dalam pengoperasiaannya 

matematika membutuhkan pembuktian atas suatu konsep yang telah 

ada sebelumnya (Maulana dalam Isrok’atun, 2018: 4). 

d. Matematika dalam pengerjaannya bertumpu pada kesepakatan yang 

berisikan fakta-fakta yang nantinya akan dikomunikasikan dengan 

pembahasan yang sama melalui bahasa matematika (Isrok’atun, 

2018: 4). 

 

Matematika merupakan mata pelajaran yang unik karena dalam 

setiap materinya memiliki simbol-simbol bahasa tertentu, selain itu 

operasi perhitungan dalam matematika juga kerap hadir di mata pelajaran 
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lainnya. Tidak hanya itu, matematika bahkan sudah seperti teman dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika 

sangatlah diperlukan karena mata pelajaran matematika ini memiliki 

pengaruh tersendiri bagi pembelajaran lainnya maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain berperan dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran 

matematika juga memiliki tujuan lain dalam bidang pendidikan. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Sama halnya dengan pembelajaran lainnya, pembelajaran 

matematika memiliki dua lingkup tujuan yang harus dicapai oleh siswa, 

yakni tujuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan tujuan 

umum yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Menurut Manfaat 

(dalam Bito, 2014: 250), matematika merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang muncul melalui proses kehidupan sehari-hari yang semakin 

berkembang dalam jangka waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan tujuan 

akhir pembelajaran matematika di Sekolah Dasar yaitu agar siswa 

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2015: 189), secara umum 

tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu: (a) Siswa mampu 

melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian ataupun operasi hitung campuran baik dalam bilangan asli, 

bilangan cacah maupun bilangan pecahan; (b) Siswa mampu menentukan 

sifat dan unsur serta menghitung sudut, keliling, luas dan volume dalam 
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bangun datar maupun bangun ruang; (c) Siswa mampu memahami sifat 

simetri, kesebangunan dan sistem koordinat; (d) Siswa mampu melakukan 

pengukuran satuan, kesetaraan antarsatuan dan penaksiran; (e) Siswa 

mampu menyelesaikan masalah, melakukan penalaran dan 

mengemukakan gagasan yang bersifat matematis; (f) Siswa mampu 

memahami dan mengolah data sederhana seperti mengumpulkan data, 

menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata dan modus, serta 

menyajikan data. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika harus dilakukan secara 

seimbang oleh guru maupun siswa, guru sebagai pemegang kunci dari 

setiap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan harus mampu 

merancang kegiatan pembelajaran semenarik mungkin agar siswa dapat 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jika kedua pemeran 

pembelajaran dapat bekerja sama dengan baik, maka kedua lingkup tujuan 

dari pembelajaran matematika akan dapat tercapai. 

 

B. Kompetensi Materi “Keliling & Luas Daerah PPS” 

Menurut Disdik kota Malang (2018: 34), adapun kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan indikator dalam materi keliling dan luas daerah persegi, 

persegi panjang dan segitiga yakni: 

1. Kompetensi Inti 

KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
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KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

KI 3. Memahami pengetahuan faktual cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, benda-

benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

2. Kompetensi Dasar 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi panjang dan segitiga. 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah 

persegi, persegi panjang dan segitiga. 

 

3. Indikator 

3.9.1 Menjelaskan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan 

segitiga. 

3.9.2 Menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan 

segitiga. 
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4.9.1 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas 

daerah persegi, persegi panjang dan segitiga. 

4.9.2 Menghitung keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan 

segitiga. 

 

C. Materi Bahan Ajar Interaktif “Keliling & Luas Daerah PPS” 

1. Keliling & Luas Daerah Persegi 

Persegi merupakan salah satu bentuk bangun datar yang terdiri atas 

empat sisi. Keempat sisi persegi memiliki ukuran panjang yang sama 

panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, bangun persegi dapat dicontohkan 

dengan bingkai foto, jam alarm, asbak, dan lain-lain.  

Menurut Disdik kota Malang (2018: 34) keliling merupakan jumlah 

atau ukuran panjang dari seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar. 

Keliling persegi dapat ditentukan melalui hitungan satuan tak baku dan 

satuan baku. Menghitung dengan satuan tak baku dapat dilakukan dengan 

cara menghitung tiap satuan sisinya. 

 

Tabel 2.1 Keliling & Luas Daerah Persegi 

Gambar Bangun Materi 

 

 

 
 

 

 

Pada gambar disamping, setiap sisinya terdiri atas 3 satuan 

yang mana jika dihitung melalui satuan tak baku, maka: 
 

Keliling persegi = 3 + 3  + 3 + 3 = 12 satuan 
 

Namun, jika dihitung melalui satuan baku maka dapat 

dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh sisinya: 
 

Keliling persegi = sisi + sisi + sisi + sisi = 4 × sisi 

 

Menurut Adzka (2017: 147), luas merupakan besaran dari 

suatu permukaan bangun datar. Luas bangun datar 

diperoleh dengan mengalikan kedua sisinya, maka: 
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4 

5 

6 

7 8 9 

10 

11 

12 
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Gambar Bangun Materi 

 
 

Luas persegi = sisi × sisi 

   = s × s 

   = s2 

 

2. Keliling & Luas Daerah Persegi Panjang 

Bangun persegi panjang hampir menyerupai bangun persegi. Persegi 

panjang juga memiliki 4 sisi namun tidak sama panjang. Dalam 

kehidupan sehari-hari, bangun persegi panjang dapat dicontohkan dengan 

pintu, kaca jendela, meja, bangku, dan lain-lain. 

Keempat sisi persegi panjang lebih sering disimbolkan dengan 

“Panjang (p)” dan “Lebar (l)”. Sesuai dengan sifatnya, sisi persegi 

panjang yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. 

 

Tabel 2.2 Keliling & Luas Daerah Persegi Panjang 

Gambar Bangun Materi 

 

Untuk menghitung keliling persegi panjang dapat 

dengan cara menjumlahkan seluruh sisinya, maka: 
 

Keliling persegi panjang = p + p + l + l  = 2× (p + l) 

(Ekowati, 2017: 171) 

 

Sedangkan untuk menghitung luas persegi panjang 

dilakukan dengan mengalikan kedua sisi yang tidak 

saling berhadapan, sehingga: 
 

Luas persegi panjang = panjang × lebar = p × l 

(Ayuningtyas, 2009: 52) 
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3. Keliling & Luas Daerah Segitiga 

Berbeda dengan persegi dan persegi panjang, bangun segitiga hanya 

memiliki tiga buah sisi. Namun, bangun segitiga masih memiliki kaitan 

dengan bangun persegi panjang yang mana bangun segitiga dapat 

diperoleh melalui pemotongan bangun persegi panjang menjadi 2 (dua) 

bagian yang sama besar. Dalam kehidupan sehari-hari, bangun segitiga 

dapat dicontohkan dengan atap rumah, penggaris, hanger, dan lain-lain. 

 

Tabel 2.3 Keliling & Luas Daerah Segitiga 

Gambar Bangun Materi 

 

 
 

 

Untuk menghitung keliling segitiga juga dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh sisinya, maka: 
 

Keliling segitiga = sisi + sisi + sisi 

  = AB + BC + CA 

(Saptorini, 2010: 43) 

 

 

Sedangkan untuk mencari luas segitiga dapat memanfaat-

kan rumus dari luas persegi panjang, yakni dengan cara 

membagi bangun persegi panjang hingga membentuk 

bangun segitiga, sehingga: 
 

Luas segitiga = ½ Luas persegi panjang 

  = ½ (panjang × lebar) 
 

Perlu diingat bahwa dalam segitiga tidak memiliki ukuran 

panjang dan lebar. Sisi bawah segitiga disebut dengan 

“Alas” atau “a” dan sisi tegak segitiga disebut dengan 

“Tinggi” atau “t”, maka: 
 

Luas segitiga = ½ (alas × tinggi) = ½ (a × t) 
 

(Disdik kota Malang, 2018: 38) 
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D. Hakikat Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Jika pendidikan tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran, maka 

proses pembelajaran juga akan berjalan dengan adanya bahan ajar. Bahan 

ajar merupakan komponen utama yang harus ada dalam setiap 

pembelajaran, sebab tanpa adanya bahan ajar maka proses belajar 

mengajar tidak akan dapat terlaksana. 

Dikmenjur (dalam Prastowo, 2013: 298) mengemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan bahan ajar yaitu sekumpulan materi atau bahan 

(informasi) yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran yang 

disusun secara terstruktur dan menggambarkan secara utuh suatu 

kompetensi yang akan dipelajari oleh siswa. Sedangkan menurut Widodo 

(2008: 40), bahan ajar merupakan seperangkat alat dalam proses 

pembelajaran berupa materi pembelajaran, metode pembelajaran dan 

pedoman penilaian yang disusun secara terstruktur dan inovatif untuk 

mencapai tujuan (sesuai dengan kompetensi dan indikator) yang telah 

ditentukan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan salah satu sarana pembelajaran berupa materi ataupun 

informasi yang disusun secara runtut guna menggapai tujuan 

pembelajaran berupa kompetensi yang harus dicapai siswa dalam suatu 

lingkungan belajar. 

Menurut Talibo (2013: 51), materi yang akan digunakan dalam 

bahan ajar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Materi 

pembelajaran harus mampu membantu siswa dalam mencapai tujuan 
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pembelajaran; (b) Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa; (c) Materi pembelajaran harus disusun 

secara berurutan; (d) Materi pembelajaran hendaknya bersifat aktual dan 

konseptual. Bahan ajar akan dapat dikatakan baik jika materi 

pembelajaran sebagai komponen utama dalam bahan ajar tersebut benar-

benar mampu disusun dengan memperhatikan keempat hal tersebut, 

sehingga nantinya bahan ajar tersebut mampu membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa. Bahan ajar yang baik akan mampu memberikan berbagai 

macam manfaat dalam pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. 

 

2. Manfaat Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam manfaat yang dapat diperoleh guru 

maupun siswa. Adapun manfaat dari bahan ajar yang dikemukakan oleh 

Nidak (2012: 78) yakni sebagai berikut: 

a. Guru dan siswa dapat mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran 

secara efektif dan efisien, sebab dengan adanya bahan ajar siswa 

dapat mempelajari terlebih dahulu materi ataupun tugas yang akan 

disampaikan oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, 

sehingga guru tidak lagi menjelaskan semua materi secara rinci 

namun akan lebih difokuskan pada materi-materi yang belum 

dipahami oleh siswa. 

b. Jika pengalokasian waktu sudah baik, maka kegiatan pembelajaran 

dapat terselesaikan secara tepat waktu. 
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c. Peran guru sebagai fasilitator akan lebih ditonjolkan, sebab dengan 

adanya bahan ajar guru mampu memanajemen dan mengembangkan 

kualitas kegiatan pembelajaran agar siswa mampu berperan aktif dan 

mendapatkan pengalaman belajar yang nyata. 

d. Mutu kegiatan pembelajaran dapat ditingkatkan karena dengan 

adanya bahan ajar guru dapat mengaplikasikan berbagai macam 

metode pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Hal 

ini disebabkan siswa sudah siap dengan materi yang akan 

disampaikan, sehingga guru tidak lagi dituntut menerapkan metode 

ceramah yang berulang-ulang hanya karena siswa yang belum 

paham akan materi yang telah disampaikan. 

e. Siswa dapat dengan mudah mempelajari materi yang akan 

disampaikan, sebab dengan adanya bahan ajar siswa dapat 

mengaplikasikan cara ataupun teknik belajarnya sendiri sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa. 

 

Bahan ajar dapat dikatakan bermanfaat jika guru mampu 

mengaplikasikan bahan ajar tersebut secara maksimal dalam 

pembelajaran. Pengaplikasian bahan ajar dalam proses pembelajaran juga 

perlu diimbangi dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan alur atau isi dari bahan ajar tersebut. Selain itu, arahan 

dalam mempelajari bahan ajar juga perlu disampaikan kepada siswa agar 

siswa mampu memahami isi dari bahan ajar tersebut dengan tepat, 

sehingga manfaat dari bahan ajar tersebut juga dapat diperoleh guru 

maupun siswa secara optimal. Bahan ajar memiliki beragam bentuk, 
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sehingga arahan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan setiap 

bentuk-bentuk bahan ajar tersebut. 

 

3. Bentuk-Bentuk Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam bentuk, yang mana dalam pemilihan 

penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa 

dalam pembelajaran. Namun saat ini, masih banyak yang hanya mengenal 

bahan ajar dalam bentuk cetak ataupun tertulis saja. 

Hamdani (2011: 121) mengklasifikasikan bahan ajar kedalam tiga 

bentuk yakni: (a) Bahan ajar media tulis; (b) Bahan ajar berbentuk audio 

visual elektronik; (c) Bahan ajar interaktif terintegrasi. Bahan ajar media 

tulis ini hampir menyerupai bahan ajar bersifat cetak. Bahan ajar 

berbentuk audio visual elektronik yaitu bahan ajar yang digambarkan 

melalui penampilan suara dan gambar/video. Bahan ajar interaktif 

terintegrasi memiliki makna bahwa bahan ajar tersebut merupakan 

pembauran atau gabungan dari berbagai media seperti teks, gambar dan 

suara yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan interaksi aktif 

antara bahan ajar dengan penggunanya. 

Menurut Pribadi (2010: 118), bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran dapat digolongkan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar 

non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang masih banyak 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran diberbagai tingkat sekolah. 

Bahan ajar cetak ini lebih banyak dibuat dengan menggunakan bahan 

dasar kertas. Adapun contoh bahan ajar yang termasuk dalam bahan ajar 
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cetak yakni buku teks, modul, majalah, koran, hand-out dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan bahan ajar non-cetak biasanya terdiri dari program audio, 

video dan program berbasis komputer (computer based program). Bahan 

ajar non-cetak dalam penggunaannya lebih memanfaatkan adanya 

teknologi. Salah satu contoh bahan ajar non-cetak berbasis komputer yaitu 

bahan ajar interaktif yang didesain dengan menggabungkan berbagai 

media seperti teks, gambar maupun video, sehingga tampilan yang 

diberikan lebih dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. 

Beragamnya bentuk-bentuk bahan ajar tersebut, seharusnya dapat 

memberikan pengalaman dan motivasi yang berbeda bagi siswa disetiap 

pembelajaran yang ada. Hal ini dapat dicapai, jika dalam pelaksanaan 

pembelajaran tidak hanya selalu menggunakan satu macam bahan ajar 

saja, namun perlu adanya variasi setiap saat. 

 

E. Hakikat Bahan Ajar Interaktif 

1. Pengertian Bahan Ajar Interaktif 

Salah satu bahan ajar yang seharusnya sudah tidak asing lagi di era 

modern ini yakni bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif merupakan 

salah satu bahan ajar berbentuk non-cetak, yang mana dalam 

penerapannya memanfaatkan adanya teknologi. 

Menurut Prastowo (2014: 370), bahan ajar interaktif merupakan 

bahan ajar yang menggabungkan beberapa media seperti audio 

(suara/musik), video, teks kata ataupun kalimat dan grafik/gambar yang 
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bersifat interaktif guna membentuk aktivitas pembelajaran siswa secara 

maksimal. Bahan ajar interaktif memiliki perintah-perintah tertentu dalam 

penggunaannya, sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan 

interaksi antara bahan ajar dengan penggunanya. Hal inilah yang 

mendorong siswa dapat belajar secara aktif. 

Bahan ajar interaktif ini dikembangkan dengan wujud berbentuk CD 

interaktif, oleh karena itu perangkat komputer merupakan komponen 

utama dalam mengaplikasikan bahan ajar interaktif tersebut. Menurut 

Hariyanto (2008: 1), komputer merupakan suatu alat atau mesin yang 

berperan untuk mengolah suatu informasi melalui program tertentu yang 

memberikan perintah kepada komputer tentang hal yang akan dikerjakan. 

 Pembelajaran berbasis komputer dapat dikatakan sebagai salah satu 

bentuk pembelajaran yang aktif karena pembelajaran berbasis komputer 

mampu melibatkan berbagai indra dan organ tubuh seperti telinga 

(audiotori), mata (visual) dan tangan (kinestetik), sehingga aktivitas siswa 

dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, salah satu fungsi dalam 

bahan ajar interaktif yakni untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

2. Fungsi / Kegunaan Bahan Ajar Interaktif 

Setiap bahan ajar akan memiliki fungsi ataupun kegunaan dalam 

pembelajaran. Namun, fungsi ataupun kegunaan bahan ajar interaktif ini 

akan lebih menonjolkan adanya efisiensi dan efektivitas bagi proses 
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pembelajaran. Adapun fungsi atau kegunaan dari bahan ajar interaktif 

menurut Anderson (dalam Prastowo, 2014: 372) yakni: 

a. Terbentuknya pembelajaran secara mandiri oleh siswa karena 

dengan adanya bahan ajar interaktif dapat menggantikan peran guru 

secara sementara dalam kegiatan belajar siswa. 

b. Siswa dapat memperoleh pengalaman nyata secara tidak langsung, 

sebab dengan adanya bahan ajar interaktif berbasis komputer ini 

siswa dapat mempelajari suatu hal yang sulit dipahami jika hanya 

dijelaskan melalui lisan dan sulit diamati jika harus dipelajari secara 

langsung, seperti pada materi pembelajaran penyerbukan pada 

tumbuhan, pembelahan sel dan proses pertumbuhan janin. 

c. Siswa dapat melakukan evaluasi diri melalui tes atau latihan soal 

yang terdapat dalam bahan ajar interaktif karena dalam bahan ajar 

tersebut juga terdapat kunci jawaban dan pembahasan dari setiap 

soal yang ada, sehingga siswa dapat mengetahui dimana titik ia 

mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal tersebut. 

d. Bahan ajar interaktif cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa karena tampilan maupun isi dari bahan ajar tersebut sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga menumbuhkan minat 

belajar siswa secara mandiri. 

 

Melalui bahan ajar interaktif ini pula siswa dapat mempelajari 

matematika yang dikaitkan dengan lingkungan siswa, sehingga guru tidak 

perlu lagi merasakan kesulitan jika harus mengajak siswa keluar kelas 

untuk belajar di lingkungan sekitar secara langsung. Hal lain yang perlu 
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diperhatikan dalam penerapan bahan ajar interaktif yakni mengenai 

komponen yang harus ada bahan ajar interaktif itu sendiri, agar nantinya 

fungsi/kegunaan dari bahan ajar interaktif dapat diperoleh secara optimal. 

 

3. Komponen Bahan Ajar Interaktif 

Bahan ajar interaktif memiliki komponen-komponen yang harus 

diperhatikan agar mampu menjadi pedoman ataupun acuan yang baik 

dalam pembelajaran. Komponen dalam bahan ajar interaktif akan 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Komponen-komponen inilah yang 

akan menjadi pembeda antara bahan ajar interaktif dengan aplikasi 

pembelajaran lainnya. 

Menurut Prastowo (2015: 333), bahan ajar interaktif yang berbentuk 

CD interaktif memiliki enam komponen utama yaitu: (a) Judul merupakan 

topik utama yang akan dipelajari dalam bahan ajar; (b) Petunjuk belajar 

merupakan petunjuk penggunaan dalam mengoperasikan bahan ajar 

interaktif berbasis komputer; (c) Kompetensi dasar atau materi pokok 

merupakan capaian yang akan dipelajari dan dikuasai oleh siswa; (d) 

Informasi pendukung merupakan pembahasan dari materi pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi dasar/materi pokok yang telah ditentukan; (e) 

Latihan merupakan bagian pemberian latihan soal untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa; (f) Penilaian merupakan hasil akhir yang 

diperoleh siswa dalam latihan soal sebelumnya. 

Bahan ajar interaktif ini umumnya memiliki komponen yang hampir 

menyerupai dengan bahan ajar lainnya, namun yang menjadi perbedaan 
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disini yakni letak interaktif yang menjembatani interaksi antara bahan ajar 

interaktif dengan penggunanya dalam pembelajaran. Walaupun dipandang 

memiliki banyak kelebihan, komponen bahan ajar interaktif harus benar-

benar dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam 

berinteraksi, hal inilah yang menjadi salah satu kekurangan dalam bahan 

ajar interaktif. 

 

4. Kelebihan & Kekurangan Bahan Ajar Interaktif 

Penggunaan bahan ajar interaktif dalam kegiatan pembelajaran juga 

memiliki kelebihan maupun kekurangan, adapun kelebihan ataupun 

kekurangan yang ada dalam bahan ajar interaktif menurut Wena (2014: 

204) yaitu: 

a. Kelebihan bahan ajar interaktif ini lebih merujuk kepada produk 

bahan ajar itu sendiri yang mana dalam bahan ajar interaktif ini 

menawarkan tampilan dan pembahasan materi yang menarik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun kelebihan 

dari bahan ajar interaktif yakni: (1) Bahan ajar interaktif 

menampilkan presentasi yang dipadukan dengan animasi-animasi 

sehingga bersifat menarik; (2) Bahan ajar interaktif mampu 

membangunkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar; (3) 

Siswa mampu menerapkan teknik belajarnya sendiri ke dalam bahan 

ajar interaktif; (4) Guru mampu mengembangkan dan 

mengaplikasikan metode pembelajaran yang beragam; (5) Siswa 

akan memperoleh pengalaman belajar secara nyata sehingga tingkat 
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pemahaman siswa dapat meningkat; (6) Bahan ajar interaktif 

menyediakan tes atau latihan soal yang dapat digunakan siswa 

sebagai bentuk penilaian diri. 

b. Kekurangan bahan ajar interaktif ini lebih merujuk kepada proses 

pembuatan dan penerapan bahan ajar itu sendiri yang terbilang 

cukup rumit. Adapun kekurangan dari bahan ajar interaktif yakni: (1) 

Bahan ajar interaktif harus benar-benar dirancang dengan tampilan 

yang menarik sebab jika bahan ajar tersebut hanya berupa teks maka 

bahan ajar tersebut tidak akan mampu memotivasi belajar siswa; (2) 

Bahan ajar interaktif bersifat efektif jika dalam penggunaannya 

hanya dioperasikan oleh satu orang atau beberapa orang dalam 

jumlah yang kecil; (3) Tidak semua guru mampu mengaplikasikan 

pembelajaran berbasis komputer, sehingga membutuhkan para ahli 

lain yang terkait. 

 

F. Model Pengembangan ADDIE 

1. Tahap Pengembangan Bahan Ajar 

Dalam setiap pengembangan akan membutuhkan suatu model 

penelitian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan 

penelitian pengembangan tersebut. Penelitian pengembangan memiliki 

banyak model yang dapat digunakan, hal ini dapat disesuaikan dengan 

produk pengembangan yang akan dikembangkan. Pengembangan bahan 

ajar sendiri dapat menggunakan model pengembangan ADDIE. 
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Menurut Tegeh (2014: 41), model ADDIE merupakan salah satu 

model desain pembelajaran yang bersifat sistematik. Model ADDIE 

dirancang secara sistematis dengan urutan-urutan yang runtut sebagai 

salah satu upaya bentuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

sumber belajar yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa. Model ADDIE biasa digunakan untuk 

mengembangkan produk seperti buku ajar, modul, lembar kegiatan dan 

lain sebagainya. 

Model ADDIE memiliki lima tahapan pengembangan yang terdiri 

atas tahap analyze (analisis), design (desain), development 

(pengembangan); implementation (implementasi) dan evaluation 

(evaluasi). 

a. Tahap Analisis (Analyze) 

Hal-hal yang perlu dianalisis dalam tahap ini yakni meliputi: (a) 

analisis kompetensi yang harus dicapai siswa; (b) analisis 

karakteristik siswa dari berbagai aspek; (c) analisis materi yang 

disesuaikan dengan kompetensi yang ada.  

b. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini diperlukan penyusunan mengenai: (a) subjek 

yang akan menggunakan produk; (b) kompetensi yang akan dicapai; 

(c) strategi pembelajaran dalam penerapan produk; (d) cara menilai 

ataupun evaluasi produk yang telah diuji cobakan nantinya. 
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c. Tahap Pengembangan (Development) 

Prototype produk sangat diperlukan dalam tahap ini. Prototype akan 

memberikan gambaran spesifikasi produk yang akan dikembangkan 

ke dalam bentuk fisik ataupun gambar. Selain itu, dalam tahap ini 

juga dilakukan penyusunan instrumen-instrumen yang diperlukan 

dalam setiap tahapan pengembangan. 

d. Tahap Implementasi (Implementation) 

Produk yang telah selesai dikembangkan, selanjutnya diuji cobakan 

dalam kegiatan pembelajaran dilapangan guna mengetahui tingkat 

keefektifan, kemenarikan dan efesiensi pembelajaran. Tingkat 

keefektifan digunakan untuk menilai seberapa jauh produk tersebut 

mampu mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Tingkat 

kemenarikan digunakan untuk  menilai sejauh mana produk tersebut 

mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan memotivasi. 

Tingkat efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana, tenaga dan 

waktu dalam penerapan produk tersebut. 

e. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Penelitian pengembangan umumnya hanya menggunakan bentuk 

evaluasi yang bersifat formatif dikarenakan dalam penelitian 

pengembangan diperlukan evaluasi dalam setiap tahapan yang 

dilakukan guna memperbaiki produk pengembangan sehingga 

diharapkan mampu menghasilkan produk pengembangan secara 

maksimal. 
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Selain memperhatikan langkah-langkah dari setiap model 

pengembangan yang digunakan, desain dan perangkat pendukung lainnya 

juga harus tetap diperhatikan agar penelitian pengembangan yang 

dilakukan dapat terlaksana dengan baik. 

 

2. Desain Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar interaktif ini dirancang melalui software construct 2. 

Menurut Ridoi (2018: 15), construct 2 merupakan software yang 

dirancang untuk membuat gambar, animasi berbasis dua dimensi dan 

multimedia lainnya. Bahan ajar interaktif ini didesain dengan konsep 

belajar sambil bermain, sehingga diharapkan bahan ajar interaktif ini 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan merupakan penelitian-penelitian yang sudah pernah 

dilakukan dan memiliki beberapa kaitan ataupun persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Banyak penelitian yang relevan dengan 

kajian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini, namun pasti akan 

ada perbedaan maupun persamaan antara penelitian satu dengan penelitian 

lainnya. Perbedaan dan persamaan itulah yang nantinya akan menjadi acuan 

peneliti dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi pengulangan dalam 

penelitian. Adapun perbedaan maupun persamaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang relevan lainnya yakni sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Penelitian yang Relevan 

No. 

Nama Peneliti 

(Tahun Penelitian) 

& Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Nama: 

Rusnilawati, Eva 

Gustiana (2017) 

Judul: 

Pengembangan 

bahan ajar 

elektronik (BAE) 

berbantuan 

flipbook berbasis 

keterampilan 

pemecahan 

masalah dengan 

pendekatan CTL 

pada pembelajaran 

matematika kelas V 

sekolah dasar. 

a. Pengembangan bahan ajar 

yang dilakukan sama-

sama berbasis teknologi 

b. Materi yang digunakan 

sama-sama berasal dari 

mata pelajaran matematika 

c. Bahan ajar dikembangkan 

memiliki tujuan yang 

sama yakni memotivasi 

belajar siswa. 

d. Sama-sama menggunakan 

skala Likert untuk meng-

analisis angket. 

a. Dalam penerapan bahan ajar 

ini masih memanfaatkan 

bantuan dari media lain 

yaitu flipbook, sedangkan 

peneliti murni diterapkan 

seutuhnya tanpa bantuan 

media lain. 

b. Bahan ajar elektronik ini 

dapat diakses melalui 

komputer dan handphone, 

sedangkan bahan ajar 

peneliti hanya dapat diakses 

melalui komputer. 

c. Model yang digunakan 

dalam penelitian relevan ini 

yaitu 4D, sedangkan peneliti 

menggunakan ADDIE. 

2. Nama: 

Bunga Fitri Nurida 

(2017)  

Judul: 

Pengembangan 

bahan ajar interaktif 

e-modul berbasis 

flash untuk kelas V 

sekolah dasar. 

a. Latar belakang penelitian 

yang digunakan yakni 

sama-sama disebabkan 

karena kurangnya variasi 

bahan ajar dalam pem-

belajaran yakni masih 

banyak menggunakan 

bahan ajar cetak. 

 

a. Pengembangan dilakukan 

melalui software adobe 

flash, sedangkan peneliti 

menggunakan contruct 2. 

b. Produk diterapkan dalam 

pembelajaran tematik kelas 

V, sedangkan produk 

peneliti diterapkan dalam 

pembelajaran matematika 

kelas IV. 

c. Bahan ajar interaktif e-

modul memanfaatkan video 

sebagai bentuk renungan 

dari pembelajaran yang 

telah dilakukan, sedangkan 

peneliti memanfaatkan video 

sebagai bentuk apersepsi. 

d. Model yang digunakan 

dalam penelitian relevan ini 

yaitu DDD-E, sedangkan 

peneliti melalui ADDIE. 

3. Nama: 

Meylinda Jacob, 

Salajang, Sambuaga 

(2013) 

Judul: 

Pembelajaran 

kooperatif tipe 

STAD dengan 

menggunakan 

media animasi 

komputer pada 

materi keliling dan 

luas segiempat. 

a. Latar belakang penelitian 

yang digunakan yakni 

sama-sama berdasarkan 

kurangnya aktivitas atau 

keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Sama-sama dilakukan agar  

motivasi belajar siswa 

lebih meningkat. 

c. Sama-sama memanfaatkan 

animasi untuk menarik 

perhatian siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

a. Penelitian lebih merujuk 

pada analisis penerapan 

model pembelajaran bukan 

pengembangan. 

b. Peran teknologi dimanfaat-

kan dalam bentuk media 

pembelajaran bukan bahan 

ajar. 

c. Materi hanya terfokus pada 

satu topik bangun datar 

yaitu segiempat, sedangkan 

peneliti juga membahas 

persegi & persegi panjang. 
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H. Kerangka Pikir 

 

Kondisi Ideal 

1. Bahan ajar perlu divariasikan peng 

gunaannya, tidak terpaku pada satu 

bahan ajar saja. 

2. Pemanfaatan IPTEKS dalam 

kegiatan pembelajaran, termasuk 

pengembangan komponen pem-

belajaran. 

3. Pembelajaran yang seharusnya 

dikaitkan dengan teknologi, sesuai 

dengan prinsip kurikulum 2013. 

 

Kondisi Faktual 

1. Masih banyak sekolah yang 

memanfaatkan buku teks sebagai 

satu-satunya bahan ajar. 

2. Tersedinya sarana dan prasarana 

seperti laboratorium komputer 

yang kurang dimanfaatkan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa yang cenderung lebih ter-

tarik ke dunia teknologi, namun 

guru tidak mengimbangi. 

 

Analisis Kebutuhan 

Siswa membutuhkan kegiatan pembelajaran yang interaktif untuk memotivasi 

belajar siswa dan dapat diterapkan dengan adanya bahan ajar interaktif.  

Tindak Lanjut 

1. Mengurangi metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran dan mulai 

menerapkan metode pembelajaran yang lebih dapat membuat siswa aktif. 

2. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan komponen 

pembelajaran seperti bahan ajar interaktif. 

3. Dikembangkannya bahan ajar interaktif dalam materi keliling dan luas 

daerah persegi, persegi panjang dan segitiga pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar. 

Metode Penelitian & Pengembangan 

Metode: Research and Development.  

Model: ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation)  

Teknik pengumpulan data: Observasi terstruktur dan tak terstruktur, 

wawancara tak terstruktur, dokumentasi, tes dan angket/kuesioner. 

Instrumen penelitian: Pedoman observasi, angket. 

Teknik analisis data: Analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Mengembangkan dan menghasilkan produk Bahan Ajar Interaktif yang sesuai 

dengan tahapan pengembangan. 


