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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dalam kehidupan yang di alaminya tidak terlepas dari dunia 

pendidikan. Setiap manusia tentu membutuhkan pendidikan. Dengan adanya 

pendidikan, manusia melakukan kegiatan belajar yaitu memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman berupa berubahnya tingkah laku maupun kemampuan yang 

dimilikinya yang relatif permanen karena adanya interaksi, baik dengan manusia 

yang lain maupun dengan lingkungan. Dalam kegiatan belajar, terjadi interaksi 

peserta didik dengan guru dan sumber belajar. Kegiatan belajar dapat dikatakan 

berhasil apabila peserta didik terjadi perubahan tingkah laku pada diriya. 

Perubahan tersebut terjadi jika selama belajar peserta didik melakukan aktifitas 

fisik, mental dan emosional. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003). Artinya pendidikan nasional menginginkan peserta didik dapat mencakup 

segala aspek dalam kehidupan diri manusia dan masyarakat sehingga peserta didik 

dapat bertahan dalam berbagai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan seiring dengan 

berkembangnya zaman. Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Dasar pun ikut 

berubah. Kurikulum terbaru dirubah dari KTSP diganti menjadi Kurikulum 2013 
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(K13) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. 

Berlakunya kurikulum 2013 di SD/MI yang digunakan dalam proses 

pembelajaran diselenggarakan secara interaktif. Peserta didik harus dimotivasi 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan 

menyenangkan dan menginspirasi sehingga peserta didik dapat berpartisipasi 

secara aktif dan mengembangkan kreatifitas dan bakat minat yang dimiliki. Oleh 

karena itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran agar dapat 

mengingkatkan efisiensi dan efektifitas ketercapaian kompetensi peserta didik. 

Guru mempunyai tugas yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru mempunyai 

tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang berkualitas didalam proses 

pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut guru dapat menggunakan media 

pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Dengan adanya media yang 

menarik peserta didik dapat termotivasi untuk belajar, meningkatkan semangat 

belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik 

sehingga mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali (Miarso  dalam Sumanto, 2012). Media pembelajaran merupakan 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 
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proses belajar untuk menambah informasi beru pada diri peserta didik (Haryono, 

2015:48) 

Media memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu 

menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak yang kemudian dapat dikomunikasikan 

oleh guru sebagai alat dalam materi pembelajaran. Memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu media 

berperan penting dalam proses pembelajaran. Melalui media, materi yang bersifat 

abstrak akan menjadi konkret. 

Alat peraga merupakan media yang dirancang dan dibuat dengan sengaja 

sesuai konsep yang ada pada materi. Guru membuat alat bantu tersebut agar 

memudahkan dalam mempelajari dan memahami materi yang akan diajarkan 

kepada peserta didik. Penggunaan alat peraga akan mengkonkretkan hal-hal yang 

bersifat abstrak menjadi suatu hal yang bersifat konkret. Hal tersebut cocok 

digunakan dalam mata pelajaran matematika. 

Depdiknas (2006) telah menyatakan bahwa tujuan pembelajaran mata 

pelajaran 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 kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

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

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

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari peserta 

didik dalam lembaga pendidikan dari mulai jenjang Sekolah Dasar hingga ke 

jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya bahwa mata pelajaran ini merupakan mata 

pelajaran yang amat penting dalam membentuk pola pikir peserta didik maupun 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Matematika dapat membantu peserta 

didik untuk mengkaji suatu hal yang sifatnya logis dan sistematis. Untuk 

menunjang kemampuan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran 

matematika, peserta didik akan lebih cepat memahami jika menggunakan berbagai 

macam sumber dan juga media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta 

didik dalam menangkap konsep sehingga menambah kemampuannya untuk lebih 

interaktif, berpikir secara logis, kreatif, dan sistematis. 

Menurut Heruman (2007:02) Usia perkembangan kognitif, peserta didik di 

SD masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. 

Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, peserta didik memerlukan alat 

bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh peserta 

didik. 

Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2018 di SDN Giripurno 02 

Batu dengan guru kelas V menyatakan bahwa pada saat proses pembelajaran 

matematika berlangsung, guru jarang dalam pemakaian media. Adapun media 

pembelajaran yang digunakan adalah alat-alat seadanya yang biasa ditemui 



5 
 

 
 

peserta didik seperti penggaris, penggaris busur kayu ataupun penggaris segitiga 

yang ada di kelas. Proses pembelajaran terjadi seperti umumnya yaitu dengan 

buku dan soal-soal yang diberikan oleh guru. Guru juga menerangkan jika 

menggunakan media pembelajaran/alat peraga peserta didik akan lebih tertarik 

dan cenderung memperhatikan guru dengan seksama, karena peserta didik merasa 

penasaran untuk menggunakan media yang telah disediakan. Oleh karena itu tidak 

dapat dipungkiri bahwa media berperan sangat penting dalam memotivasi peserta 

didik untuk belajar. 

Guru menyadari, kurikulum 2013 yang mengaitkan pembelajaran satu 

dengan lainnya menjadikan pembelajaran menjadi sedikit timpang. Pasalnya 

materi dasar matematika seperti bangun datar yang seharusnya diberikan 

pengajaran terlebih dahulu kepada peserta didik harus tersalip dengan materi 

bangun ruang terlebih dahulu karena tuntutan tema. Guru juga menuturkan bahwa 

tidak adanya waktu dalam pembuatan media pembelajaran. Dalam satu hari saja 

guru dituntut untuk konsentrasi ke semua mata pelajaran sehingga media yang ada 

pun dimanfaatkan dan tidak membuat lagi. Adapun jika guru benar-benar 

membutuhkan maka dibuatlah media tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V nilai matematika peserta 

didik di kelas V termasuk rendah jika dibanding dengan mata pelajaran yang lain. 

Daya nalar peserta didik juga kurang, jika diberikan soal cerita mereka cenderung 

kesusahan, apalagi materi perbandingan skala yang sudah di bolak-balik. Peserta 

didik kelas V juga sebenarnya dalam satu bahasan dan diberi soal oleh guru bisa, 

namun jika soalnya sudah semua mata pelajaran maka peserta didik akan lupa dan 

kesusahan. 
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Kondisi tersebut hendaknya dapat kita atasi dengan adanya media 

pembelajaran yang mampu dijadikan guru sebagai alat bantu untuk tersampainya 

materi kepada peserta didik sehingga lebih mudah untuk dipahami. Media ini juga 

mampu mengatasi daya ingat peserta didik karena seorang Filsuf Cina Confisius 

mengatakan “saya mendengar saya lupa, saya melihat saya ingat, saya melakukan 

saya paham” maka dengan peserta didik melakukan sesuatu materi dengan 

bantuan alat peraga peserta didik akan paham dengan apa yang dilakukan, hal 

tersebut akan terus diingat oleh peserta didik walaupun banyak mata pelajaran 

baru yang di dapat peserta didik tidak akan melupakan pembelajaran yang pernah 

tersampaikan. 

Ada berbagai macam jenis media pembelajaran. Salah satunya adalah alat 

peraga. Menurut Haryono, (2015:53) alat peraga merupakan benda maupun alat-

alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini 

yang lebih ditekankan pada fungsi alat peraga yakni dalam hal mengingat materi 

atau informasi yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik. hal ini dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. 

Oleh karenanya dari berbagai jenis media pembelajaran peneliti memilih alat 

peraga untuk mencapai tujuan pembelajaran  mata pelajaran matematika materi 

perbandingan skala. 

Media ini merupakan media yang dibuat dalam bentuk peta 3 dimensi yang 

di kemas semenarik mungkin sehingga peserta didik tertarik untuk melakukan 

pengukuran secara langsung pada media pembelajaran. Dengan pembelajaran 

yang aktif dan peserta didik juga terlibat langsung itulah menjadikan media ini 

dapat menjadi alternatif agar peserta didik memiliki daya ingat lebih dalam 
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memahami materi. Materi perbandingan skala dalam mata pelajaran matematika 

yang biasanya peserta didik merasa susah dalam bernalar dalam soal cerita, 

dengan adanya media ini peserta didik seakan tidak berhadapan langsung dengan 

soal-soal yang biasa dikerjakan, namun dengan terjun langsung dalam menghitung 

sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan yang 

memerlukan adanya pengembangan yang berkaitan dengan media pembelajaran 

matematika. Sehingga penulis membuat penelitian pengembangan ini dengan 

judul “Pengembangan Media Matematika MERATA (Menghitung Secara Nyata) 

pada Materi Perbandingan Skala di Kelas V SD” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pengembangan media matematika MERATA 

(Menghitung Secara Nyata) pada materi perbandingan skala di kelas V SD?” 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui pengembangan media 

matematika MERATA (Menghitung Secara Nyata) pada materi perbandingan 

skala di kelas V SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini akan menghasilkan produk untuk guru dan peserta didik berupa 

media matematika pada materi perbandingan skala dengan nama MERATA 

(Menghitung Secara Nyata). Produk yang dihasilkan dari pengembangan media 

pembelajaran ini diharapkan mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 
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1. Konten atau Isi media 

 Media MERATA (Menghitung Secara Nyata) menggunakan materi 

perbandingan skala pada mata pelajaran matematika di kelas V SD. Penyajian 

isi media pembelajaran MERATA dengan materi perbandingan skala ini 

disampaikan oleh guru kemudian peserta didik mempraktikkan secara 

langsung perhitungan dengan menggunakan media. 

KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang digunakan pada pengembangan 

ini yaitu: 

a) Kompetensi Dasar 

3.4 Menjelaskan skala melalui denah. 

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. 

b) Indikator 

3.4.1 Mengetahui perbandingan skala 

4.4.2 Menjelaskan perbandingan skala 

4.4.1 Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. 

4.4.2 Melatih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan skala pada 

denah. 

c) Tujuan 

1) Melalui kegiatan menyimak peserta didik mampu Mengetahui 

perbandingan skala dengan baik. 

2) Melalui kegiatan Tanya jawab peserta didik mampu Menjelaskan 

perbandingan skala dengan benar. 

3) Melalui kegiatan berdiskusi peserta didik mampu Menjelaskan 

perbandingan skala dengan benar. 
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4) Melalui kegiatan presentasi peserta didik mampu Melatih 

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan skala pada denah 

dengan baik. 

2. Konstruk atau Desain media 

a) Tampilan depan media MERATA berupa koper yang terbuat dari triplek 

dengan ukuran 50 cm x 80 cm dan lebar 27 cm. Cover depan di desain 

dengan aplikasi photoshop dan dicetak dengan menggunakan kertas 

stiker dan dilaminasi agar tidak mudah tergores. 

b) Tampilan dalam jika koper dibuka akan terlihat ikon-ikon yang ada di 

Kota Malang yaitu: tugu Malang, tulisan alun-alun Malang, patung 

singa, stasiun, jodipan, masjid, sekolah dan balai kota Malang. Ikon-ikon 

tersebut dibentuk menyerupai peta timbul yang terdapat juga jalan dan 

pepohonan. Terdapat mobil mainan untuk dipakai ke arah mana akan 

melaju melewati jalan dan terdapat pula meteran kain untuk menghitung 

jarak mobil melaju. 

c) Media MERATA juga disertai buku panduan penggunaan media. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media MERATA (Menghitung Secara Nyata) materi 

perbandingan skala mata pelajaran matematika untuk kelas V SD diharapkan 

dapat membantu dalam proses belajar dan mengajar di SDN Giripurno Batu. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya media pembelajaran 

MERATA peserta didik mampu memahami materi perbandingan skala dengan 

baik. Selain itu dengan adanya pembelajaran menggunakan media MERATA 

diharapkan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari setiap 
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kegiatan yang dilakukan. Peserta didik juga mampu bekerja sama antar kelompok 

untuk menyelesaikan masalah dan memacu kreatifitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

matematika, guru belum secara maksimal dalam menggunakan media 

pembelajaran padahal media pembelajaran berperan penting dalam proses 

pembelajaran sebagai alat untuk menyampaikan pesan pada materi terkait. Maka 

dari itu peserta didik diharapkan dapat memahami secara lebih mudah materi yang 

disampaikan menggunakan media MERATA. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyampaikan pentingnya 

pengembangan media MERATA guna membantu peserta didik untuk memahami 

materi secara lebih mudah dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik sebuah produk yang dihasilkan dan pembenaran 

pemilihan model serta prosedur pengembangannya (Pedoman Penulisan Skripsi, 

2017:5). Berdasarkan definsi tersebut, maka asumsi dalam pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Media Pembelajaran ini didisain sekreatif mungkin, sehingga peserta didik 

tidak merasa bosan dan jenuh saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Media pembelajaran ini akan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam 

proses pembelajaran sehingga akan meningkatkan pemahaman peserta didik. 

3. Dengan media pembelajaran MERATA  yang membahas tentang materi 

perbandingan skala pada mata pelajaran matematika, peserta didik mampu 
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belajar dengan menikmati setiap proses yang terjadi sehingga tidak merasa 

bosan 

4. Peserta didik sebagai subyek penelitian, akan mengikuti pembelajaran 

matematika dengan media pembelajaran MERATA yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti 

5. Pembelajaran dengan media pembelajaran ini akan meningkatkan pemahaman 

dan imajinasi peserta didik karena didukung dengan benda yang konkrit. 

6. Proses pembelajaran akan dikenang oleh peserta didik karena peserta didik 

akan mencoba secara langsung media pembelajaran yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti. 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari produk yang akan dihasilkan. 

Pedoman penulisan skripsi (2017:5) mengungkapkan bahwa keterbatasan produk 

yag dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khusunya konteks 

masalah yang lebih luas. Beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan 

pengembangan ini adalah: 

1. Produk pengembangan media pembelajaran ini hanya terbatas pada mata 

pelajaran matematika materi perbandingan skala. 

2. Materi pokok dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan hanya 

pada perbandingan skala untuk peserta didik kelas V SD. 

3. Kompetensi Dasar pada pengembangan media yang akan dikembangan hanya 

pada KD Kurikulum 2013 (3.4 dan 4.4) 
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G. Definisi Operasional 

1. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research 

and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut  

2. Media Pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri peserta didik. 

3. Materi Perbandingan Skala dalam Kurikulum K13 dengan Kompetensi Dasar 

yang digunakan pada penelitian ini adalah KD (3.4;4.4)  


