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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Media pembelajaran sangat penting digunakan dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Media 

digunakan oleh pengajar guna membantu guru dalam menyampaikan 

informasi yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik 

akan mudah dalam menangkap informasi dari guru serta mudah dalam 

menyerap materi yang diajarkan. Media menurut Danim ( 2008 : 7) media 

merupakan seperangkat alat bantu dalam proses pembelajaran atau pelengkap 

yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

siswa atau peserta didik. Sedangkan Menurut Sadiman (2010 : 6) Kata media 

berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yang berarti media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dari kedua 

pendapat tersebut mengenai media dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

yang digunakan oleh guru dalam membantu proses pembelajaran, sehingga 

memudahkan guru untuk berkomunikasi atau menyalurkan informasi kepada 

peserta didik secara baik. 

Media juga memiliki batasan-batasan, ada beberaoa para ahli yang 

menyatakan bahwa banyak batasan yang diberikan orang mengenai media. 

Dalam buku Arsyad ( 2014 : 3) AECT (Association of Education and 

Communication Technology) memberi batasan media sebagai segala bentuk 

dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. 
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Dalam buku Asyhar ( 2011 : 7) Gagne menyatakan bahwa media adalah 

berbagai  jenis komponen pada lingkungan belajar siswa yang dapat 

membantu siswa untuk belajar. Sementara itu menurut Briggs berpendapat 

bahwa media adalah sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan 

kepada peserta didik sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

persamaan yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

media komunikasi untuk menyampaikan dan menyalurkan pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan, sehingga terjadi lingkungan belajar yang 

kondusif dimana siswa dapat melakukan proses belajar dengan efektif dan 

efisien. 

b. Manfaat Media Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar 

Menurut Arsyad (2014 : 29) secara umum media pendidikan mempunyai 

manfaat sebagai berikut : 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses pembelajaran dan 

hasil belajar peserta didik. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

siswa, sehingga dapat menumbuhkan kegairahan siswa dalam belajar, 

meningkatkan interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya, 

serta memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minat masing-masing peserta didik. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera, seperti misalnya : 
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a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di 

ruang kelas, bisa digantikan dengan media yang berbentuk realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model 

b) Objek atau benda yang kecil tidak tampak oleh indera dapat dibantu 

dengan media proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar 

c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

media timelapse atau high-speed photography 

d) Kejadian atau peristiwa langkah yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun 

secara verbal 

e) Objek yang terlalu rumit atau kompleks (misalnya mesin-mesin atau 

peredaran darah) dapat tampilkan dengan model, diagram, dan lain-

lain 

f) Konsep yang terlalu luas ( gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan 

lain-lain) dapat disajikan atau divisualkan dengan teknik-teknik 

rekaman dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman setiap 

peserta didik yang cenderung memiliki pengalaman dan lingkungan yang 

berbeda-beda, dengan adanya media pembelajaran ini dapat memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan membuat 

persepsi yang sama dengan semua peserta didik, misalnya melalui 

karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. 
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c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Taksonomi media berdasarkan rancangan pembelajaran terdiri dari 

berbagai macam pendekatan. Dalam buku Munadi (2013 : 55) jenis-jenis 

media didasarkan pada indera. Klasifikasi media berdasarkan indera ini terdiri 

atas : 

1) Media audio 

 Media audio merupakan media yang melibatkan indera pendengar dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara saja. Dilihat dari sifat pesan 

atau informasi yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan 

non verbal. Pesan verbal audio seperti bahasa latin, dan pesan non verbal 

seperti bunyi-bunyian. 

Jenis-jenis media yang termasuk media ini seperti disk recording, audio tape, 

dan compact disk. 

2) Media visual 

 Media visual merupakan media yang hanya melibatkan indera penglihatan, 

yang termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak - verbal, media cetak 

– grafis, dan media visual – non cetak. Pertama media visual verbal adalah 

media visual yang memuat pesan visual ( pesan linguistic berbentuk tulisan ). 

Kedua, media visual non verbal grafis yakni symbol-simbol visual grafis 

seperti gambar (sketsa, lukisan, dan photo) grafik, diagram, bagan dan peta. 

Ketiga, media visual non verbal tiga dimensi adalah media visual yang 

memiliki tiga dimensi seperti miniatur, mock up, specimen, dan diorama. 

 Jenis media visual ini pertama dan kedua bisa dibuat dalam bentuk media 

cetak seperti, buku, majalah, Koran, Koran modul, komik, dan poster. 
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3) Media audio visual 

 Media audio visual merupakan media yang melibatkan indera pendengaran 

dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat 

disalurkan melalui media audio visual ini dapat berupa pesan verbal dan non 

verbal yang terlihat layaknya media visual juga pesan verbal dan non verbal 

yang terdengar layaknya media audio. Pesan visual yang terlihat seperti film 

documenter, film drama yang disalurkan melalui peralatan seperti film, video, 

dan juga televisi. 

4) Multimedia 

 Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai macam indera dalam 

sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini merupakan segala 

sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui computer 

dan internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. 

Media yang akan dikembangkan oleh penulis adalah media yang 

berbentuk visual dimana media yang dikembangkan hanya melibatkan indera 

penglihatan, karena media yang dikembangakan hanya berbentuk miniatur 

denah lingkangan maka media ini termasuk dalam media berbentuk visual non 

verbal tiga dimensi. 

d. Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Menurut Asyhar (2011 : 80) tujuan pemilihan media adalah agar media 

yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi yang baik antara peserta didik dengan 

media yang sedang digunakan. Banyaknya ragam media yang ada, 

mengharuskan para guru perlu memilih media yang akan digunakan, ini sangat 

penting karena setiap media memiliki kelemahan dan kelebihan masing-
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masing. Jadi pemilihan media pembelajaran itu dimaksudkan agar guru dapat 

menentukan media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. 

Penggunaan media tidak semata-mata langsung diterapkan akan tetapi 

dalam penggunaan media tersebut terdapat langkah-langkah dalam 

pemilhannya. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan media pembelajaran 

menurut Sadiman, dkk (2010 : 83), yaitu : 

1) Media jadi dan media rancangan 

 Media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi dan media 

rancangan. Media jadi merupakan bentuk media yang sudah diperjual belikan 

di pasaran luas dalam keadaan siap pakai (media by utilization), dan media 

rancangan karena perlu dirancang dan dipersiapkan terlebih dahulu secara 

khusus untuk tujuan pembelajaran tertentu (media by design). 

2) Dasar pertimbangan pemilihan media 

 Adapun beberapa penyebab pertimbangan dasar orang dalam memilih 

media antara lain : 

a) Bermaksud mendemonstrasikannya 

b) Merasa sudah terbiasa dengan penggunaan media tersebut 

c) Ingin memberikan penjelasan yang lebih konkrit 

d) Merasa bahwa media dapat mengatasi permasalahan yang ada 

3) Kriteria pemilihan 

 Kriteria pemilihan harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mempertimbangkan 

karakteristik media tersebut serta mempertimbangkan faktor-faktor yang 
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lainnya seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar dan alokasi 

waktu. 

4) Model/prosedur pemilihan media 

 Dilihat dari bentuknya model pemilihan media terdiri atas tiga macam 

yakni model flowchart, model yang menggunakan sistem pengguguran dalam 

pengambilan keputusan pemilihan, model matriks yang menangguhkan proses 

pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya 

diidentifikasikan, dan model checklist yang juga menangguhkan keputusan 

pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Adapun model yang 

tepat dalam media rancangan yakni menggunakan model matriks. 

 

e. Langkah-Langkah Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman, dkk (2010 : 99) pengembangan media pembelajaran 

perlu mempertimbangkan beberapa langkah dalam proses pembuatannya, 

yakni : 

1) Penyusunan rancangan 

 Dalam pembuatan media perlu adanya persiapan dan perencanaan yang 

teliti dengan menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa yang meliputi 

kemampuan, ketrampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. 

Setelah analisis kebutuhan dilakukan, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan 

yang dapat memberi arah tindakan yang akan dilakukan. Adapun tujuan 

tersebut meliputi tujuan instruksional yang berorientasi pada siswa dan tujuan 

yang dinyatakan dengan kata kerja operasional. Untuk dapat mengembangkan 

bahan instruksional yang mendukung tercapainya tujuan itu, tujuan yang telah 
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dirumuskan harus dianalisis lebih lanjut dan merumuskan alat pengukur 

keberhasilan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

2) Penulisan 

 Dalam pokok-pokok materi instruksional yang telah ada, untuk 

penyajiannya dapat disampaikan melalui media yang dituangkan dalam tulisan 

dan gambar yang disebut dengan naskah program media. 

Sebelum penulisan dilakukan, perlu menuliskan treatmentnya terlebih dahulu 

agar bisa mempunyai gambaran tentang urutan visual yang akan Nampak pada 

media. Setelah treatmen dilakukan barulah penulisan naskah dilakukan. 

3) Produksi media 

 Setelah penulisan dilakukan, maka selanjutnya yakni memproduksi media 

yang telah dirancang dan siap disajikan kepasa siswa. 

4) Evaluasi media 

 Evaluasi media ini dilakukan untuk mengetahui apakah media yang dibuat 

tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. 

 

2. Media Miniatur Denah Lingkungan (MIDELING) 

a. Pengertian Media MIDELING 

Media MIDELING merupakan media isual yang berbentuk tiga dimensi 

yang mencakup kondisi lingkungan yang menggambarkan suatu lingkungan 

perumahan, media ini sama halnya dengan maket. Maket menurut Amran 

(dalam jurnal Sunaryo 2009 : 89) adalah, bentuk tiruan tentang gambaran 

sesuatu dalam ukuran yang lebih kecil. Maket juga merupakan bentuk tiruan 

yang dibuat berdasarkan bentuk aslinya. Maket termasuk dalam kelompok 
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media pembelajaran dalam bentuk visual tiga dimensi, yaitu media yang hanya 

memperlihatkan rupa dan bentuk. Sebagai media visual konkret maket dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, maket sangat 

membantu dalam mengkomunikasikan hakikat dari berbagai bentuk benda, 

baik itu yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jauh, maupun benda yang 

terlalu dekat sehingga mudah untuk dipelajari dan difahami siswa. 

Media yang dikembangkan oleh peneliti merupakan media yang 

menggambarkan keadaan lingkungan perumahan dalam bentuk tiga dimensi 

yang di dalamnya terdapat rumah, kantor, sekoalah, puskesmas, dan lain-lain. 

Media ini di desain berdasarkan materi yang terdapat pada buku paket 

matematika kelas V materi denah dan skala. Media ini dapat mengubah cara 

belajar siswa yang biasanya hanya mempelajari materi berdasarkan buku dan 

penjelasan dari guru di papan tulis yang tidak pernah menggunakan media 

interaktif, dengan adanya media ini siswa dapat mengoprasikannya secara 

langsung dan anak juga akan memahami materi dengan melakukannya sendiri. 

 

b. Desain Media MIDELING 

Media MIDELING merupakan media miniatur denah lingkungan tiga 

dimensi yang dibuat menyerupai lingkungan aslinya, secara konstruk 

MIDELING dibuat dalam bentuk menyerupai tas balok yang dapat dibuka dan 

ditutup. Media ini dibuat dari bahan dasar papan kayu atau triplek, yang 

berukuran panjang 70 cm dan lebar 50 cm. Miniatur denah lingkungan 

(MIDELING) didesain keadaan lingkungan perumahan yang terdapat rumah, 

sekolah, bank, rumah sakit, kantor pos yang bentuk sesuai bentuk aslinya serta 

di beri warna atau di cat dengan semenarik mungkin agar siswa tertarik dan 
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menyukainnya, serta di beri jalan yang di cat hitam seperti aspal, taman yang 

terdapat pohon-pohon dan bunga sebagai penghias lingkungan dalam 

perumahan. 

Media MIDELING dilengkapi dengan kartu petunjuk soal, kartu bantuan, 

dan kartu petunjuk skala yang terbuat dari kertas buffalo yang dilaminating 

sehingga akan awet tidak mudah luntur, kartu petunjuk soal digunakan untuk 

mengarahkan siswa apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dicari, kartu 

bantuan digunakan untuk membantu siswa apabila kesulitan dalam 

mengerjakan dari petunjuk soal yang diperoleh, seperti kesulitan mencari 

rumus dan lain sebagainya, sedangkan kartu petuntuk skala ini berfungsi 

untuk menentukan berapa skala yang dipakai dalam denah perumahan 

tersebut. Produk ini menyajikan sebuah miniatur tentang sebuah lingkungan 

perumahan tiga dimensi sehingga siswa dapat belajar secara langsung tentang 

materi denah dan skala dengan baik karena melibatkan siswa secara langsung. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Media MIDELING 

1) Kelebihan media MIDELING adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa 

b) Siswa dapat melihat kondisi secara langsung (konkrit) 

c) Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran karena siswa 

melakukannya sendiri sehingga akan menumbuhkan pengetahuan 

siswa secara langsung, dan pembelajaran akan lebih bermakna 

2) Kekurangan media MIDELING 

Pemakaian media hanya terbatas untuk beberapa orang saja dan arah 

jangkau yang terbatas, sehingga perlu adanya penggunaan strategi dalam 
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pembelajaran guna mengurangi kelemahan yang ada dalam media, seperti 

penggunaan media secara berkelompok dan penataan bangku yang 

melingkar sehingga semua siswa dapat menjangkau media tersebut. 

3. Pembelajaran Matematika SD 

a. Pengertian Matematika 

Matematika menurut Ruseffendi dalam buku Heruman (2007 : 1) 

menyatakan bahwa matematika adalah symbol, ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur 

yang didefinisikan. 

Dalam jurnal Hasratuddin, (2014 : 3) banyak ahli yang mengartikan 

pengertian matematika baik secara umum maupun secara khusus. Hudojo 

mengartikan matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi symbol-

simbol tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, sehingga belajar 

matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi. Sedangkan 

matematika menurut james menyatakan dalam kamus matematikanya 

menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran, dan konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah 

yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan 

geometri. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena setiap metode 

yang digunakan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan 

metode deduktif, sedangkan dalam ilmu alam menggunakan metode induktif 

atau eksperimen. 
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Pembelajaran matematika menurut Bruner adalah belajar tentang suatu 

konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari 

serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika yang ada di 

dalamnya. Proses pembelajaran matematika sangat melibatkan keaktifan siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan 

konstruktif sehingga siswa akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah 

yang ada, dan sekaligus siswa menjadi penerima dan sumber yang telah 

dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di 

dalamnya. 

 

b. Pembelajaran Matematika Menurut Karakteristik Siswa Sekolah 

Dasar 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 

12 atau 13 tahun. Menurut piaget siswa pada usia tersebut berada pada fase 

operasional konkrit. Kemampuan yang ada pada fase ini adalah kemampuan 

dalam proses berfikir untuk mengoprasikan sesuatu dengan logika, meskipun 

masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. 

Dari usia perkembangan kognitif siswa SD masih terikat dengan objek 

konkrit yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat untuk membantu proses 

pembelajaran seperti media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang 

disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran sehingga lebih cepat difahami 

dan dimengerti oleh siswa. Proses pembelajaran pada pada fase konkrit padat 
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dilakukan melalui tahapan konkret, semi konkret, semi abstrak, dan 

selanjutnya ke tahapan abstrak. 

Mata pelajaran Matematika merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa 

pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, oleh karena itu 

setiap konsep yang abstrak yang baru difahami siswa dalam pembelajaran 

matematika perlu adanya diberikan penguatan, supaya siswa tidak cepat lupa 

dan lebih bertahan lama dalam ingatan siswa, sehingga akan melekat dalam 

pola pikir siswa. 

c. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Dalam mengembangkan kreatifitas dan kompetensi siswa, maka guru 

seharusnya menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan 

kurikurum serta pola pikir karakteristik siswa. Dalam dalam mengajarkan 

matematika, guru harus memahami kemampuam dari setiap peserta didiknya, 

dimana kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda, bahkan tidak semua siswa 

menyukai mata pelajaran matematika. 

Konsep-konsep dalam kurikulum mata pelajaran matematika sekolah dasar 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar 

(penanaman konsep), pemahaman konsep, dan pembinana keterampilan. 

Tujuan akhir dari pembelajaran matematika SD ini yakni agar siswa terampil 

dalam menggunakan berbagai macam konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-

langkah yang benar, sesuai kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini 

konsep-konsep yang ditekankan pada pembelajaran matematika sekolah dasar 

menurut (Heruman, 2017 : 3) yaitu : 
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1) Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

 Pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi 

kurikulum, yang dicirikan dengan kata “mengenal”. Pembelajaran pada 

penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang onkrit dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep dasar ini, 

media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

kemampuan pola pikir siswa. 

2) Pemahaman Konsep 

 Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan agar 

peserta didik lebih memahami konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri 

dari dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan  pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Kedua, pembelajaran  pemahaman konsep 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari 

penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap 

sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di kelas sebelumnya. 

3) Pembinaan Keterampilan 

 Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. 

Pembelajaran pembinaan keterampilan ini bertujuan agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada 

pemahaman konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri dari dua pengertian. 

Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan 

pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Kedua, pembelajaran pembinaan 
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keterampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut 

penanaman dan pemahaman komsep dianggap sudah disampaikan pada 

pertemun sebelumnya di kelas sebelumnya. 

4. Materi Denah dan Skala 

a. Mengenal Denah 

1) Pengertian Denah 

Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu 

tempat. Denah juga diaetikan sebagai gambaran sederhana tentang suatu 

tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat, 

dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. 

2) Membaca Denah Sedarhana 

Mita ingin bermain ke rumah Siska temannya, karena belum pernah ke 

rumah Siska, Mita meminta denah rumah Siska. Perhatikan rumah Siska 

berikut (Nuharini dan Priyanto, 2016 : 100). 

 

 

 

 

                       

           

 

Gambar 2.1 Contoh Denah 
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Berdasarkan denah di atas, tentu kamu dapat mencari rumah Siska. 

Rumah Siska terletak di sebelah timur lapangan dan sebelah barat kantor 

polisi. 

b. Mengenal Skala 

1) Pengertian Skala 

Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak 

sebenarnya. Skala dapat kita jumpai pada peta atau denah. 

2) Hubungan Skala dan Jarak Sebenarnya 

Nuharini dan Priyanto (2016 : 105) 

Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dan jarak 

sebenarnya. Rumus skala ditulis sebagai berikut. 

Skala = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑛𝑎ℎ

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
 

Skala biasanya ditulis 1 : …. 

Misalnya =  1 : 1.000 

  1 : 1.500 

1 : 1.000 artinya setiap 1 cm pada peta mewakil 1.000 cm jarak 

sebenarnya. 

Salah satu cara menentukan skala, yaitu dengan menyederhanakan 

pecahan. 

Contoh : 

Kota A dan kota B berjarak 150 km, sedangkan jarak pada peta 15 cm. 

tentukan skala pada peta ? 

Jawab : 
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Skala peta dapat ditentukan sebagai berikut. 

Skala = jarak pada peta  : jarak sebenarnya 

 = 15 cm  : 150 cm 

 = 15 cm  : 15.000.000 cm 

 = 1   : 1.000.000 

 

Rumus mencari jarak sebenarnya 

Jarak Sebenarnya = jarak pada peta × Skala 

Contoh : 

Jarak pada peta dari kota A ke kota B adalah 4 cm. jika skala peta  1 : 

250.000 maka tentukanlah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. 

Jawab : 

Jarak Sebenarnya  = Jarak pada peta  × Skala 

   = 4 cm   × 250.000 

   = 10 km 

 

Rumus mencari jarak pada denah 

Jarak pada denah = jarak sebenarnya : skala 

Contoh : 

Seorang arsitek menggambar denah di bukunya. Skala yang digunakan 

adalah 1 : 40.000 m, Apabila jarak kedua tempat adalah 800 m, tentukan 

jarak kedua tempat tersebut dalam denah. 

Jawab : 

Jarak pada denah  = jarak sebenarnya  : skala 
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   = 800 m  : 40.000 

   = 80.000 cm  : 40.000 

   = 2 cm 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Media MIDELING merupakan media pembelajaran kelas V semester 1 mata 

pelajaran matematika materi denah dan skala. Penelitian ini pernah dilakukan oleh 

penetili yang relevan dari peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah jenis penelitian dan pengembangan dengan judul “Pengembangan 

Media Miniatur Denah Lingkungan (MIDELING) Pada Mata Pelajaran 

Matematika Materi Denah dan Skala Kelas V” penelitian yang dikembangkan 

oleh peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan 

dan persamaan pengembangan peneliti dengan peneliti sebelumnya dapat dilihat 

dari tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Peneliti Terdahulu 

Pengarang Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Widya 

Iswara 

2018 Pengaruh penggunaan 

media miniatur 

lingkungan (rumha-

rumahan 3D) 

terhadap hasil belajar 

peserta didik pada 

mata pelajaran IPA 

kelas 3 MIN 4 Banjar 

kabupaten Banjar 

1. Menggunakan 

media 3D 

2. Pengembangan 

media dibuat 

untuk tingkat 

sekolah dasar 

3. Media yang 

dikembangkan 

sama-sama 

berupa miniatur 

rumah 

1. Pengembangan 

dirancang untuk kelas 

V, peneliti terdahulu 

dirancang untuk kelas 

III 

2. Digunakan untuk mata 

pelajaran matematika, 

sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan 

mata pelajaran IPA 

3. Jenis penelitian 

menggunakan 

Pengembangan, 

penelitian terdahulu 

menggunakan 

penelitian lapangan atau 

eksperimen 

Nur Aini 

Ratnasari 

2018 Pengembangan Media 

PANGAN 3D (Papan 

1. Pengembangan 

media 3D 

1. Pengembangan 

dirancang untuk kelas 
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Lingkungan Tiga 

Dimensi) Subtema 

Keberagaman 

Makhluk Hidup 

dilingkunganku Kelas 

IV Sekolah Dasar 

2. Media yang 

dikembangkan 

sama-sama 

berupa miniatur 

lingkungan 

3. Pengembangan 

dibuat untuk 

tingkat sekolah 

dasar 

4. Menggunakan 

jenis penelitian 

dan 

pengembangan 

V, peneliti terdahulu 

dirancang untuk kelas 

IV 

2. Digunakan untuk 

tematik, subtema 

keberagaman makhluk 

hidup dilingkunganku 

Ratna 

Wahyu 

Hendratni 

2016 Pengembangan Media 

Pembelajaran Bangun 

Datar Berbasis 

Miniatur Rumah pada 

Mata Pelajaran 

Matematika SD 

1. Menggunakan 

media 3D 

2. Pengembangan 

dibuat untuk 

tingkat sekolah 

dasar 

3. Media yang 

dikembangkan 

sama-sama 

berupa miniatur 

rumah 3D 

4. Sama-sama 

digunakan 

untuk mata 

pelajaran 

matematika 

5. Sama-sama 

menggunakan 

penelitian dan 

pengembangan 

1. Pengembangan terdahulu 

dirancang untuk kelas VI 

2. Digunakan untuk materi 

denah dan skala, 

sedangkan peneliti 

terdahulu digunakan 

untuk materi bangun 

datar 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal : 

Menurut Heruman (2007) 

penggunaan media dalam 

pembelajaran matematika sangat 

penting digunakan untuk 

memperjelas konsep matematika 

yang bersifat abstrak, agar mudah 

dipahami oleh siswa 

Kondisi di Lapangan : 

1. Keterbatasan media, guru hanya 

menggunakan gambar 

2. Siswa cenderung pasif, karena 

pembelajaran masih berpusat pada guru, 

tidak melibatkan aktifitas siswa secara 

langsung 

3. Siswa kurang memahami soal cerita dan 

rumus materi denah dan skala 

 

Minimnya fasilitas yang ada di kelas serta 

keterbatasan media yang ada di SDN Tulusrejo 3 

Malang kelas V 

Model pengembangan yang digunakan menggukan model 

ADDIE : Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation 

Teknik Pengumpulan data : 

Wawancara, observasi, dan angket 

Teknik analisis data : 

Kualitatif dan kuantitatif 

Hasil yang diharapkan : 

Menghasilkan media MIDELING menjadi sarana 

pembelajaran bagi siswa di sekolah dasar kelas V 

mata pelajaran matematika materi denah dan skala 

Pengembangan media pembelajaran berupa miniatur denah 

lingkungan (MIDELING) untuk mata pelajaran matematika SD 


