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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang selalu ada dan selalu digunakan 

mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Tinggi Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT) bahkan sampai ke dalam 

dunia kerja, masih menggunakan ilmu matermatika. Menurut Wittgenstein (dalam 

jurnal Hasratuddin, 2014 : 30) matematika adalah suatu cara untuk menemukan 

jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan 

informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan 

pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan 

dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-

hubungan. 

Depdiknas (2006) telah menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika 

di  sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan; 1) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, 2) memecahkan masalah yang meliputi kemapuan untuk memahami 

suatu masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, 3) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, 

diagram, tabel, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 4) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Oleh karena itu matematika menjadi mata pelajaran yang diberikan kepada 

semua jenjang yang dimulai dari sekolah dasar berguna untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan dalam bekerjasama. Hal ini karena matematika sebagai sumber ilmu 

lain, dengan kata lain banyak ilmu yang penemuan dan pengembangannya 

tergantung dari matematika, sehingga mata pelajaran matematika sangat 

bermanfaat bagi peserta didik sebagai ilmu dasar untuk penerapan di bidang lain. 

Selain itu siswa juga diharapkan agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran 

matematika itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 23 

Tahun 2006. 

Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian siswa, 

terutama pada pembelajaran matematika. Pembelajaran yang menarik akan selalu 

disenangi dan diikuti oleh siswa, sehingga pembelajaran tersebut terkesan 

menyenangkan dan tidak membuat siswa mudah bosan. Pembelajaran 

menyenangkan sendiri dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang cocok dengan 

suasana yang ada dalam diri siswa. Jika siswa tidak senang, maka mereka pasti 

tidak akan memperhatikan materi yang sedang dipelajari, sehingga siswa akan 

menjadi pasif, bosan, jenuh, dan bersikap masa bodoh terhadap pelajaran tersebut. 

Seperti kemampuan siswa dalam materi denah dan skala masih dianggap kurang 

karena pada materi skala sendiri banyak melibatkan rumus, seperti rumus mencari 

jarak sebenarnya, jarak dalam peta, dan mencari skala. Denah sendiri adalah 

gambaran yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat, sedangkat skala 

adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Hal ini 

di sebabkan kurangnya peran guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
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Menurut Heruman, (2007 : 2) matematika merupakan ilmu yang bersifat 

abstrak, oleh karena itu siswa memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran 

yang dapat membantu memperjelas konsep yang ada dalam matematika. Setiap 

konsep matematika yang abstrak yang baru diberikan kepada peserta didik perlu 

adanya penguatan, agar mengendap dan bertahan lebih lama pada memori siswa 

sehingga melekat pada pola pikir dan pola tindakannya. Sehingga perlu adanya 

pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan saja. 

Menurut Hendratni (2016 : 2)  penggunaan media untuk anak sekolah dasar 

merupakan hal yang penting, mengingat anak usia sekolah dasar termasuk dalam 

tahapan operasional konkret. Pada tahap tersebut anak baru mampu berfikir secara 

sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret, sehingga siswa 

memerlukan suatu media untuk memecahkan masalah yang bersifat abstrak. 

Penggunaan media matematika akan membantu siswa dalam memahami konsep 

dan simbol yang ada dalam matematika, konsep dan simbol yang awalnya bersifat 

abstrak menjadi konkret, sehingga guru mampu memberikan pengenalan konsep 

dan simbol sejak dini dan disesuaikan dengan taraf berfikir anak. 

Media adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi yang efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran, karena dengan adanya media akan memudahkan 

guru menyampaikan segala informasi dengan baik kepada siswa. Siswa akan lebih 

mudah dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi (Arsyad, 2011 : 16). 

Dalam proses belajar mengajar guru diharapkan mampu lebih komunikatif dalam 
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penyampaian materi, serta membuat media lebih kreatif dan menarik agar materi 

yang diajarkan akan tersampaikan kepada peserta didik dengan maksimal. 

Hasil analisis kebutuhan berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 

30 Oktober 2018 dan 12 November 2018 serta melihat secara langsung proses 

pembelajaran pada siswa kelas V SDN Tulusrejo 3 Malang, bahwa pada 

pembelajaran peran guru masih sangat dominan, siswa cenderung lebih pasif, 

yaitu guru hanya menjelaskan materi-materi yang dipelajari di papan tulis dan 

melalui ceramah, siswa tidak diajak untuk berpartisipasi melalui aktifitas siswa 

secara langsung, siswa hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru, 

sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat saat guru 

meminta siswa untuk mengerjakan di depan tidak ada yang mau untuk maju, 

siswa perlu ditunjuk oleh guru terlebih dulu baru siswa mau maju untuk 

mengerjakan soal di papan tulis, terutama pada pembelajaran matematika. Pada 

mata pelajaran matematika masih banyak siswa yang kurang menyukai 

matematika karena dianggap mata pelajaran yang sulit, menurut guru kelas V 

siswa kesulitan dalam memahami soal cerita dan menghafal rumus, dalam materi 

Denah dan Skala siswa masih belum faham dalam membaca denah, dan 

menentukan rumus-rumus seperti mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dan 

mencari skala dalam bentuk soal cerita. 

Guru kelas V juga menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran matematika 

masih berpusat pada guru, siswa cenderung diam dan pasif, pembelajaran hanya 

dilakukan dengan ceramah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam 

penerapannya guru tidak membangun pengetahuan siswa, siswa tidak diberi 

kesempatan untuk melakukan secara langsung dan mencari tau sendiri, melainkan 
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hanya memberikan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal-soal matematika, juga 

tanpa didukung dengan media, karena media yang digunakan sangat terbatas dan 

kurang bervariasi. Guru hanya menggunakan media gambar-gambar, atau gambar 

denah dalam pelajaran denah dan skala. Selain itu belum ada pengembangan 

media pembelajaran yang dilakukan untuk pembelajaran denah dan skala yang 

lebih bervariasi dan menarik perhatian siswa, sehingga membuat siswa kurang 

tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran matematika.  

Berdasarkan observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa adanya 

keterbatasan dan penggunaan media, sehingga membuat siswa cenderung pasif, 

menjadi masalah utama yang harus diperhatikan.  Media juga memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran selain guru dan siswa. Media yang 

digunakan harus dapat menjawab kesulitan siswa dalam membaca denah, 

memahami soal cerita dan rumus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi keterbatasan media, yaitu mengembangkan media yang dapat 

menumbuhkan motivasi dan menarik minat belajar siswa. Sehingga siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar serta dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi 

belajar siswa secara aktif dan menyenangkan. Selain itu untuk membantu guru 

dalam menyampaikan informasi dengan baik. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk membuat pembelajaran matematika jauh lebih menarik dan 

diminati oleh siswa yaitu dengan dibantu dengan mengunakan media yang kreatif 

dan inovatif. Peneliti memberi alternatif pengembangan media pembelajaran 

berupa MIDELING yaitu Miniatur Denah Lingkungan. 

Miniatur Denah Lingkungan atau MIDELING diharapkan dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar matematika, pembelajaran yang 
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melibatkan siswa secara langsung sehingga siswa menjadi lebih aktif karena siswa 

lebih antusias dengan pembelajaran yang menggunakan media dalam bentuk nyata 

atau 3 dimensi, serta membantu guru dalam menjelaskan materi dan memudahkan 

siswa dalam memahami materi Denah dan Skala. MIDELING yaitu sebuah 

miniatur yang berbentuk gambaran lingkungan perumahan dalam bentuk tiga 

dimensi dengan dilengkapi petunjuk arah dan  kartu petunjuk soal serta kartu 

bantuan rumus untuk mengerjakan soal. Media MIDELING didesain semenarik 

mungkin dengan pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

Cara penggunaan media MIDELING yaitu siswa secara berkelompok 

diberikan media lalu mengambil satu kartu petunjuk apa yang harus dilakukan 

atau dikerjakan, apabila kartu yang di ambil memerintahkan untuk mencari jarak 

sebenarnya antara tempat satu dan tempat lainnya, maka siswa akan mengukur 

jarak dalam miniatur denah lingkungan tersebut dengan penggaris, apabila 

kelompok tersebut kesulitan dalam mencari jawaban atau rumus maka 

diperbolehkan mengambil kartu bantuan rumus yang terdapat dalam media 

tersebut, dan setiap kelompok wajib mengambil semua kartu soal. Keunggulan 

media MIDELING dapat mengembangkan keaktifan siswa dan memahami soal 

cerita serta rumus-rumus materi denah dan skala dengan baik, siswa menemukan 

dan membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya sesuai dengan tahap 

perkembangan intelektual dan pengalamannya. 

Pengembangan media miniatur yang dilakukan pada penelitian yang relevan 

terdahulu yang dilakukan oleh Widya Iswara dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Media Miniatur Lingkungan (Rumah-Rumahan 3D) Terhadap Hasil Belajar 
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Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 3 MIN 4 Banjar Kabupatem 

Banjar” menyatakan dalam penelitiannya terjadi peningkatan yang signifikan. 

Kesamaan yang dilakukan oleh keduanya yaitu sama-sama menggunakan media 

Miniatur Lingkungan, dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

media miniatur untuk mata pelajaran IPA materi lingkungan sehat dan tidak sehar, 

sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan pengembangan media miniatur 

untuk mata pelajaran matematika materi denah dan skala. Peneliti terdahulu juga 

mengungkapkan bahwa dengan adanya media miniatur lingkungan peserta didik 

jadi termotivasi dan ikut serta dalam melaksanakan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Pembelajaran yang awalnya kurang aktif dan pasif dengan 

dihadirkan media miniatur lingkungan dapat menumbuhkan antusias siswa 

sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dengan demikian peneliti memberikan 

alternatif media pembelajaran dengan mengembangkan media miniatur denah 

lingkungan pada pembelajaran matematika materi denah dan skala kelas V 

sekolah dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana proses pengembangan media miniatur denah lingkungan 

(MIDELING) pada mata pelajaran Matematika materi denah dan skala kelas V 

SD ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

Mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran miniatur denah 

lingkungan (MIDELING) pada mata pelajaran Matematika materi denah dan skala 

kelas V SD. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang 

berbentuk miniatur denah lingkungan. Spesifikasi dari miniatur denah lingkungan 

yang akan dibuat yaitu : 

1. Secara Konten 

Media MIDELING (Miniatur Denah Lingkungan) mencakup mata pelajaran 

matematika pada materi denah dan skala untuk siswa kelas V sekolah dasar. 

Adapun KD, Indikator dari konten media yang peneliti buat yaitu sebagai 

berikut. 

Kompetensi Dasar :  

3.4 Menjelaskan skala melalui denah 

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan denah dan skala 

Indikator : 

3.4.1 Mengidentifikasi masalah sederhana dalam denah 

3.4.2 Penggunaan skala pada denah dan permasalahannya 

3.4.3 Menentukan skala pada denah dan jarak antar dua tempat 

4.4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah 

Media MIDELING melatih siswa untuk membaca denah dalam media ini, 

mengukur berapa jarak yang ada dalam peta, jarak sebenarnya, serta 
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menentukan skala yang ada dalam denah. Media Miniatur Denah Lingkungan 

juga berisikan buku petunjuk penggunaan media, kartu petunjuk soal, kartu 

bantuan, dan bangunan-bangunan 3D, seperti rumah, sekolah, kantor pos, 

puskesmas dan bank.  

2. Secara Konstruk 

a. Miniatur denah lingkungan terbuat dari papan triplek 

b. Rumah dan bangunan lainnya terbuat dari papan karton 

c. Media MIDELING berbentuk hardware tiga dimensi 

d. Media MIDELING  menyajikan sebuah miniatur tentang sebuah 

lingkungan perumahan, yaitu terdapat rumah-rumah warga, sekolahan, dan 

masjid yang di desain dengan warna-warna yang menarik dan dihiasi 

dengan bunga dan pohon 

e. Dalam media ini dilengkapi dengan kartu petunjuk soal dan kartu bantuan 

saat siswa kesulitan dalam mengerjakan kartu soal yang terbuat dari kertas 

bufalo yang di laminating. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitan dan pengembangan yang dilakulan oleh peneliti 

berdasarkan pada kondisi nyata yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, guru belum menggunakan 

media pembelajaran pada materi denah dan skala, media yang digunakan hanya 

berupa gambar, siswa hanya melihat tanpa melakukannya sendiri secara langsung, 

sehingga siswa menjadi kurang aktif, serta peran guru lebih dominan. Oleh sebab 

itu peneliti mengembangkan media pembelajaran Miniatur denah lingkungan 
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dalam bentuk 3D untuk kelas V materi denah dan skala, dengan menggunakan 

media ini siswa akan melakukannya sendiri sesuai petunjuk dalam media, 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, siswa juga akan selalu ingat karena 

siswa melakukannya sendiri tidak hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan 

dari guru. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Melalui penggunaan media MIDELING materi denah dan skala kelas V 

peneliti berasumsi : 

1. Asumsi 

a. Siswa memahami materi perkalian dan pembagian 

b. Siswa mampu membaca arah mata angin dan arah kanan kiri 

2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam pelaksanaan pengembangan pada penelitian ini adalah : 

a. Produk pengembangan media pembelajaran hanya terbatas pada media 

visual saja berupa miniatur denah lingkungan. 

b. Objek pengembangan media pembelajaran miniatur denah dan skala hanya 

berbatas pada siswa kelas V. 

c. Media miniatur denah lingkungan belum berbasis teknologi, sehingga 

pada pengembangan lebih lanjut media pembelajaran dapat dibuat melalui 

software atau dikembangkan agar lebih awet dan menarik. 
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G. Definisi Operasional 

1. Pengertian Matematika 

Pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep, rumus, dan struktur 

matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari 

hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. 

2. Pengertian Denah 

Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. 

Atau denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat di 

pakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat, dengan tujuan agar tempat 

tersebut mudah ditemukan. 

3. Pengertian Skala 

Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak 

sebenarnya. Skala dapat kita jumpai pada peta atau denah. 

4. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah alat yang digunakan guru dalam proses pembelajaran guna 

membantu guru dalam menyampaikan materi yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

5. Pengertian Miniatur Denah Lingkungan (MIDELING) 

MIDELING adalah media tiga dimensi yang terbentuk miniatur gambaran 

sebuah lingkungan yang terbuat dari triplek dan dilengkapi dengan kartu 

petunjuk soal dan kartu bantuan. 

6. Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. 


