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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika  

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Secara etimologi, matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau 

mathemata yang artinya ‘belajar atau hal yang dipelajari’ (“things that are 

learned”). Di dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pati yang artinya 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran (Supatmono, 2019: 5).  

Matematika merupakan salah satu pengetahuan yang sangat bermanfaat di 

dalam kehidupan, karena setiap bagian dari kehidupan mengandung matematika. 

Dengan demikian, siswa membutuhkan suatu pengalaman yang tepat untuk bisa 

memahami bahwa matematika merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan 

oleh manusia di dalam kehidupannya. Aktivitas ini penting dilakukan untuk 

kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang. 

Prinsip dari pembelajaran matematika yakni dengan membentuk logika 

berpikir bagi siswa, logika berpikir ini bukan hanya sekedar siswa pandai dalam 

berhitung. Tetapi, disini siswa mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Oleh karena itu, siswa di dalam belajar matematika harus memiliki 

pemahaman yang benar-benar bisa dipahami. Serta dengan cara yang 

menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika ini. 

Matematika mengajarkan logika berpikir yang berdasarkan akal dan nalar, 

namun sifat umum dari matematika itu sendiri yaitu abstrak atau tidak nyata 
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karena di dalamya terdiri atas simbol-simbol. Sehingga, cara terbaik untuk 

mengajarkan matematika kepada siswa yakni siswa diajak untuk melakukan suatu 

aktivitas yang akan membantu siswa untuk lebih memahami suatu materi yang 

dipelajarinya (Fatimah, 2009: 8). 

 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di SD berdasarkan lampiran Permendiknas RI 

No. 22 (2006, 416) menyebutkan bahwa dalam setiap kesempatan pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi. Pembelajaran matematika di sekolah dasar hendaknya mencakup tiga 

konsep (Heruman, 2008: 2) yaitu: 

1) Penanaman konsep dasar 

Penanaman konsep dasar merupakan pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, saat siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. pembelajaran 

penanaman konsep dasar adalah suatu perantara yang dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang 

abstrak. 

2) Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada 

siswa mengenai suatu konsep matematika. Pemahaman konsep yakni merupakan 

kelanjutan dari pembelajaran penananaman konsep dalam satu pertemuan atau 

pembelajaran pemahaman konsep yang dilakukan pada pertemuan yang berbeda, 

tetapi masih merupakan kelanjutan dari penanaman konsep. 
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3) Pembinaan keterampilan 

Pembinaan keterampilan merupakan kelanjutan dari pembelajaran 

penanaman dan pemahaman konsep yang memiliki tujuan untuk memberikan 

keterampilan yang lebih kepada siswa dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika.  

Selain memahami karakteristik matematika, guru di sekolah dasar 

hendaknya juga mengetahui karakteristik siswa. Siswa sekolah dasar mempunyai 

usia berkisar antara 6 sampai 13 tahun. Menurut Piaget dalam usia tersebut, siswa 

sekolah dasar masih berada pada fase operasional konkret artinya kemampuan 

yang terlihat berupa kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika walaupun masih terikat dengn objek yang bersifat konkret 

(Heruman, 2008: 1). 

Keberhasilan pembelajaran matematika di sekolah dasar tergantung 

bagaimana siswa dapat memahami konsep-konsep yang dipelajari. Oleh karena itu 

guru sebagai fasilitator perlu menciptakan kondisi dan menyediakan sarana agar 

siswa dapat mengkonstruksi dan menemukan pengetahuan secara individual. 

Mengingat di sekolah dasar merupakan awal kegiatan wajib belajar dan 

merupakan jenjang pendidikan yang berdurasi paling lama maka pemahaman guru 

terhadap karakteristik siswa menjadi sangat penting demi mewujudkan 

pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Karakteristik siswa kelas tinggi, Maslichah Asy’ari (2006: 42) juga 

mngemukakan pendapatknya tentang karakteisik siswa kelas atas (kelas 4 – 6) 

yaitu: 
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1) Dapat berpikir reversibel atau bolak balik artinya siswa dapat berpikir kembali 

ke titik awal. 

2) Dapat melakukan pengelompokkan dan menentukan urutan tentang sesuatu. 

3) Mampu melakukan operasi logis walaupun pengalaman yang dimilikinya 

masih terbatas sehingga dapat memecahkan masalah yang bersifat formal atau 

verbal. 

 

c. Volume Bangun Ruang 

Bangun ruang merupakan suatu bangun geometri dalam bentuk 3 dimensi. 

Contoh dari bangun ruang yaitu bangun ruang bersisi lengkung misalnya, tabung, 

kerucut dan bola. Sedangkan, bangun ruang yang bersisi lurus misalnya, kubus, 

balok, limas, prisma (Untoro, 2010: 163).  

 

2. Teori Belajar Matematika 

a. Teori Piaget 

Menurut Piaget siswa sekolah dasar berusia sekitar 6 – 12 tahun berada 

pada periode operasi konkret. Periode ini disebut operasi konkret sebab berpikir 

logiknya didasarkan pada manipulasi fisik-fisik objek konkret. Siswa yang masih 

berada pada periode ini untuk berpikir abstrak masih membuthkan bantuan 

memanipulasi objek-objek konkret atau pengalaman yang langsung dialaminya. 

Struktur kognitif yang dimiiki seseorang terjadi karena proses asimilasi 

dan akomodasi. Jadi belajar tidak hanya menerima informasi dan pengalaman 

lama yang dimiliki siswa untuk mengakomodasikan informasi dan pengalaman 

baru. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pada tahap operasi konkret adalah 
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pembelajaran yang didasarkan pada benda-benda konkret agar mempermudah 

siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. 

Menurut Piaget perkembangan balajar siswa melalui 4 tahap, yaitu 

konkret, semi konkret, semi abstrak dan abstrak. Berikut penjelasannya: 

1) Tahap konkret adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk mendapatkan 

pengalaman langsung atau memanipulasi objek-objek konkret. 

2) Tahap semi konkret sudah tidak perlu memanipulasi objek-objek konkret, 

tetapi cukup dengan gambaran dari objek yang dimaksud. 

3) Pada semi abstrak memanipulasi/ malihat tanda sebagai ganti gambar untuk 

dapat berpikir abstrak. 

4) Tahap abstrak siswa sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat 

lambang/ simbol atau membaca/ mendengar secara verbal tanpa kaitan dengan 

objek-objek konkret. 

 

b. Teori Bruner 

Teori belajar bruner disebut juga degan teori belajar penemuan. Bruner 

yang memiliki nama lengkap Jerome S Bruner adalah seorang ahli psikologi dari 

Universitas Harvars, Amerika Serikat yang telah mempelopori aliran psikologi 

kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada 

pentingnya perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau 

memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Jerome Bruner 

menekankan bahwa belajar siswalah yang harus bertindak aktif dan guru 

hendaknya memberikan situasi masalah yang menstimulasi siswa untuk 

menemukan struktur masalah subyek untuk diri mereka sendiri. Ketika siswa 



19 
 

 

benar-benar memahami struktur dasar, maka siswa akan mampu untuk 

mengungkapkan banyak ide-ide deri pengertian siswa sendiri (Fathurrohman, 

2017: 178). 

Menurut Bruner, manusia memiliki kapasitas dan kecenderungan untuk 

berubah karena menghadapi kejadian yang umum. Ingatan mempunyai beberapa 

fase, yaitu waktunya sangat singkat/ ingatan segera (item hanya dapat disimpan 

beberapa detik), ingatan jangka pendek (item dapat ditahan beberapa detik) dan 

ingatan jangka panjang (penyimpanan item berlangsung beberapa jam sampai 

seumur hidup) (Lefudin, 2017: 99). 

Bruner mengatakan bahwa perkembangan kognitif yang terjadi pada siswa 

ternyata melalui tiga tahapan yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan 

disekitarnya yakni enaktif, ikonik dan simbolik. 

1) Pada tahap enaktif yaitu siswa melakukan aktivitas dalam upaya untuk 

memahami lingkungan yang ada disekitarnya. Artinya untuk memahami 

lingkungan tersebut, siswa menggunakan pengetahuan motoriknya. Misalnya 

melalui sentuhan ataupun pegangan yang dilakukan secara langsung oleh siswa 

terhadap benda yang konkrit. 

2) Tahap ikonik yaitu tahapan dimana siswa memahami objek-objek atau 

dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Artinya siswa 

memahami dunia disekitarnya untuk belajar menggunakan bentuk 

perumpamaan sebagai pengganti dari bentuk benda konkrit tersebut. 

3) Tahap simbolik yaitu tahapan dimana siswa telah mampu memiliki ide-ide atau 

gagasan abstrak dalam dirinya yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 
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berbahasa dan logika. Artinya dalam memahami dunia disekitarnya siswa 

belajar melalui simbol-simbol bahasa. 

 

c. Teori Dienes 

Perkembangan konsep matematika menurut Dienes dapat dicapai melalui 

pola berkelanjutan yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar berjalan dari 

konkret ke simbolik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk 

permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika 

jika dimanipulasi dengan baik. Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 

tahap, yaitu: 

1) Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak 

berstruktur dan tidak diarahkan. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur 

benda, selama permainan pengetahuan siswa muncul. Guru dapat 

mengarahkan pengetahuan dan mempertajam konsep yang sedang dipelajari. 

2) Permainan yang disertai aturan, siswa mulai meneliti pola-pola dan 

keteraturan yang terdapat atau tidak terdapat dalam konsep matematika 

tertentu. Melalui permainan siswa mulai mengenal dan memikirkan 

bagaimana struktur matematika. Tahap ini siswa sudah mulai 

mengabstraksikan konsep. 

3) Permainan kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan untuk 

mencari sifat-sifat yang sama dari permainan yang sedang diikuti. Untuk itu 

perlu diarahkan pada pentranslasian kesamaan struktur dari bentuk permainan 

lain. Translasi yang dilakukan tentu saja tidak boleh mengubah sifat-sifat 

abstrak dari permainan semula. 
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4) Representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi 

yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu, 

representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan melakukan 

representasi, siswa telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang 

bersifat abstrak pada topik-topik yang sedang dipelajari. 

5) Simbolisasi adlaah tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan 

simbol matematika atau melalui perumusan verbal.  

6) Formalisasi adalah tahap belajar konsep yang terakhir, siswa dituntut untuk 

menurunkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat rumus 

tersebut. 

 

d. Teori Van Hiele 

Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Van Hiele menguraikan 

tahap-tahap perkembangan mental anak didik dalam bidang geometri. Menurut 

Van Hiele ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometru yaitu waktu, materi 

pengajaran dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga hal tersebut ditata 

secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada 

tingkatakn berpikir yang lebih tinggi. 

Van Hiele juga menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar siswa dalam 

belajar geometri, yaitu: 

1) Tahap pengenalan dimana siswa mulai belajar mengenal suatu bentuk 

geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-

sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. 
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2) Tahap analisis ini siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki benda 

geometri yang diamati. Siswa sudah mampu menyebutkan keteraturan yang 

terdapat pada benda geometri tersebut. 

3) Tahap pengurutan siswa sudah mulai mampu melakukan penarikan 

kesimpulan, dikenal dengan sebutan berpikir deduktif. Namun kemampuan ini 

belum berkembang secara penuh, satu hal yang perlu diketahui adalah siswa 

pada tahapp ini sudah mampu mengurutkan. 

4) Tahap deduksi ini siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, 

yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal 

yang bersifat khusus. Demikian pula siswa telah mengerti betapa pentingnya 

peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan disamping unsur-unsur yang 

didefinisikan. 

5) Tahap akurasi siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari 

prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian.  

Dari beberapa teori pembelajaran yang telah dijelaskan, disimpulkan 

bahwa teori bruner merupakan teori yang sesuai dengan materi volume bangun 

ruang, dikarenakan pada materi ini siswa akan mencari hubungan antar rumus 

yang ada pada masing-masing bangun ruang. Teori bruner juga menjelaskan 

bahwa terori tersebut mempelajari tentang bagaimana mencari hubungan antar 

konsep-konsep matematika. 

 

3. Karakteristik Siswa kelas 5 Sekolah Dasar 

Masa kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9/10 – 12/13 

tahun, biasanya siswa berada di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Rita Eka Izzaty, 
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dkk ( dalam Utama, 2008: 135), juga menyebutkan ciri-ciri khas masa kelas tinggi 

sekolah dasar, adalah sebagai berikut. 

a. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. 

b. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. 

c. Timbul minat pelajaran-pelajaran khusus. 

Rita juga mengemukakan bahwa selama tahapan operasional konkrit, 

siswa dapat berpikir logis, mengklasifikasikan benda, dan berpikir tentang relasi 

kelas-kelas benda. Kemampuan berpikir pada tahap ini ditandai dengan aktivitas 

mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah.  

Piaget mengemukakan bahwa siswa sekolah dasar berada pada tahap 

operasional konkrit (7-11 tahun), dimana konsep yang ada pada awal usia ini 

yakni konsep yang samar-samar dan sekarang lebih konkrit. Siswa usia sekolah 

dasar mampu menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah-masalah 

aktual. Selain itu, siswa mampu menggunakan kemampuan mentalnya untuk 

memecahkan masalah yang bersifat konkrit. 

Menurut Sri Anitah dkk (dalam Samsiyah, 2016: 11), pada pembelajaran 

kelas tinggi di sekolah dasar merupakan suatu pembelajaran yang dilaksanakan 

secara logis serta sistematis untuk membelajarkan suatu konsep, dan generalisasi 

hingga penerapannya. Artinya, di dalam pembelajaran siswa akan menyelesaikan 

soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, 

melipat, dan membagi. 

Pada kelas tinggi, siswa dapat dibimbing dengan menggunakan 

pembelajaran konstruktivis, artinya siswa dibimbing untuk mencari, menemukan, 

menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri 
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atau secara berkelompok tentang materi yang dipelajarinya. Karakterisitik 

pembelajaran pada kelas tinggi di sekolah dasar terlihat bahwa selain dituntut 

aktivitas yang tinggi, kemampuan siswa bisa digunakan dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran seperti tahapan penyelidikan, melakukan pemecahan 

masalah, dan sebagainya. 

 

4. Bahan Ajar 

a. Pengertian  Bahan Ajar  

Bahan merupakan perangkat lunak (Software) yang mengandung pesan-

pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu apapun 

oleh dirinya sendiri, contohnya buku teks, modul, transpantasu (OHT), kaset 

program video, program slide suara, programed instruction, CAI (pembelajaran 

berbasis komputer, film dan lain-lain). Menurut Satrianawati (2018: 31), bahan 

ajar adalah segala bentuk konten baik teks, audio, foto, video, animasi dan lain-

lain yang dapat digunakan untuk belajar. 

Widodo dan Jasmadi (2008: 40) mengemukakan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Andi Prastowo (2013: 17) menyatakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis 

dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa serta 

digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran.  
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Satrianawati (2018: 31) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah segala 

bentuk konten baik teks, audio, foto, video, animasi dan lain-lain yang dapat 

digunakan untuk belajar. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan untuk membantu guru 

serta siswa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran.   

 

b. Karakteristik Bahan Ajar 

Menurut Linda Astrini (2013: 23-24) mengemukakan bahwa menurut 

Pusat Perbukuan Depdiknas ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam 

menulis sebuah buku yakni, 1) aspek isi atau materi, 2) aspek penyajian materi, 3) 

aspek bahasa dan keterbacaan, dan 4) aspek grafika. 

1) Aspek isi atau materi 

Aspek ini merupakan bahan pembelajaran yang harus jelas, akurat dan 

spesifik dari segi penerbitan. Perincian materi juga harus mempertimbangan 

keseimbangan dalam penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan 

pengembangan makna, pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan 

praktek serta keterampilan maupun pemahaman yang sesuai dengan kemampuan 

siswa. 

2) Aspek penyajian materi 

Aspek penyajian materi ini termasuk aspek yang sangat harus diperhatikan 

dalam penyusunan buku, baik yang berkenaan dengan penyajian tujuan 

pembelajaran, keteraturan urutan penguraian, kemenarikan minat dan perhatian 

siswa, kemudahan untuk siswa memahaminya, keaktifan siswa, hubungan 

bahannya, maupun latihan serta soalnya. 
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3) Aspek bahasa dan keterbacaan 

Aspek bahasa merupakan sarana penyampaian dan penyajian bahan seperti 

kosakata, kalimat, paragraf dan wacana. Sedangkan, aspek keterbacaan berkaitan 

dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraf dan wacana) bagi 

kelompok atau tingkatan siswa. 

4) Aspek grafika 

Aspek grafika ini berkaitan dengan fisik dari buku tersebut, seperti ukuran 

buku, kertas yang digunakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi dan lain-lainnya. Pada 

umumnya, penulis buku tidak terlibat secara langsung dalam mewujudkan grafika 

buku, namun bekerja sama dengan penerbit. 

 

c. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Ditinjau dari subjeknya, bahan ajar dapat dikategorikan menjadi dua jenis, 

yakni bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar dan bahan yang tidak 

dirancang namun dapat dmanfaatkan untuk belajar. Banyak bahan yang tidak 

dirancang untuk belajar, namun dapat digunakan untuk belajar, misalnya kliping 

koran, film, sinetron, iklan, berita dan lain-lain. Karena sifatnya yang tidak 

dirancang, maka pemanfaatan bahan ajar seperti ini perlu diseleksi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang dirancang adalah bahan yang sengaja 

disiapkan untuk keperluan belajar. 

Ditinjau dari sisi fungsinya, bahan ajar dirancang dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu bahan presentasi, bahan referensi dan bahan belajar 

mandiri. Sedangkan ditinjau dari media, bahan ajar dikelompokkan menjadi bahan 

ajar cetak, audio, video, televisi, multimedia dan web (Tasri, 2011). 
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       Amri dan Ahmadi (dalam Awalludin, 2017: 12) membagi jenis bahan ajar 

menjadi empat yaitu, (1) bahan ajar pandang (visual); (2) bahan ajar dengar 

(audio); (3) bahan ajar pandang-dengar (audiovisual), (4) bahan ajar multimedia 

interaktif. Menurut Depdiknas (dalam Awalludin, 2017: 13) menyatakan bahan 

ajar bisa saja berupa bahan yang tertulis (cetakan) maupun bahan ajar yang tidak 

tertulis yaitu audio, audiovisual dan multimedia interaktif. Di dalam bentuk bahan 

ajar tertulis yakni bahan ajar yang berbentuk buku, modul, LKS, brosur, handout, 

leafleat, walchart, dan foto ataupun gambar. Sedangkan, di dalam bentuk audio 

visual berupa VCD dan film, dan di dalam bentuk multimedia interaktif misalnya 

CIA (Computer Assisted Instruction), CD (Compact Disk), multimedia 

pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis dari bahan ajar 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni bahan ajar cetak dan bahan ajar 

noncetak. Jenis bahan ajar cetak yakni modul, handout, buku, dan lembar kerja. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis bahan ajar noncetak adalah tape realia, 

bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana, bahan ajar diam dan 

display, video, dan overhead transparencies (OHP). 

Dilihat dari uraian diatas, jenis bahan ajar yang akan dikembangkan pada 

penelitian ini adalah jenis bahan ajar cetak yang berbentuk seperti buku teks 

namun berbasis salah satu teori belajar yakni teori Bruner. 

 

d. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Menurut Ahmadi, Khoirun & Sofan Amri (2014: 159) menjelaskan tujuan 

pembuatan bahan ajar sebanyak tiga poin, sebagai berikut. 
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1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta 

menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa yaitu bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. 

2) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif sumber belajar lainnya yang 

tidak hanya buku yang berasal dari pemerintah. 

3) Membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Sedangkan, menurut Prastowo (2015: 26) menyatakan tujuan pembuatan 

bahan ajar setidaknya ada empat hal pokok yang ada di ruang lingkupnya antara 

lain. 

1) Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya 

rasa bosan pada diri siswa. 

3) Memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4) Supaya kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi 

siswa. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan bahan 

ajar adalah untuk membantu guru di dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa 

tidak merasa bosan serta membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang 

lebih. 

 

e. Manfaat Pembuatan Bahan Ajar 

Adapun beberapa manfaat dari pembuatan bahan ajar dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi siswa. (Prastowo, 

2015: 27-28) 
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1) Manfaat bagi guru 

Ada tiga manfaat dari pembuatan bahan ajar bagi guru sebagai berikut: 

a) Guru akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu di dalam proses kegiatan 

pembelajaran di kelas; 

b) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka 

kredit guru guna keperluan kenaikan pangkat; 

c) Menambah penghasilan bagi guru apabila karyanya sampai diterbitkan. 

2) Manfaat bagi siswa 

Apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif dan menarik maka paling 

tidak ada tiga manfaat dari pembuatan bahan ajar ini yaitu: 

a) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik; 

b) Siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

dengan bimbingan dari guru; 

c) Siswa mendaptkan kemudahan dalam memepelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasainya. 

 

f. Kelebihan dan Kelemahan 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari bahan ajar cetak sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan 

Kelebihan Kelemahan 

Tidak diperlukan alat khusus dan mahal dalam 

memanfaatkannya 

Tidak mempu menyajikan gerakan 

Dapat memaparkan kata-kata, angka, notasi musik, 

gambar dua dimensi dan diagram 

Pemaparan materi bersifat linear  

Bersifat self sufficient atau dengan kata lain mudah 

untuk dibawa-bawa 

Diperlukan biaya yang cukup banyak 

dalam pembuatannya 

       (Sumber: Prastowo, 2018: 58) 
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5. Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan 

produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono. 2015: 

407). 

Suhadi Ibnu menjelaskan penelitian dan pengembangan sebagai salah satu 

jenis penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk software atau 

produk hardware melalui berbagai prosedur yang khas dan biasanya diawali 

dengan need assessment, atau analisis kebutuhan yang dilanjutkan dengan proses 

pengembangan serta diakhiri dengan evaluasi.  Dari beberapa pengertian dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang akan menghasilkan sebuah produk baru maupun produk yang 

sudah ada dan dapat dikembangkan kembali. 

Model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) merupakan salah satu model desain pembelajaran yang sistematik. 

Romiszowski (1996) mengemukakan bahwa pada tingkat desain materi 

pembelajaran dan pengembangan, sistematik sebagai aspek prosedural pendekatan 

sistem telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi untuk desain dan 

pengembangan teks, materi audiovisual dan materi pembelajaran berbasis 

komputer.  
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Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoretis desain 

pembelajaran. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan 

yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan 

sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar. Model 

ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan suatu produk. Model ini dapat 

digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, 

buku ajar, strategi pembelajaran, modul pembelajaran, video pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, multimedia dan bahan ajar.  

Model ADDIE memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap 

aktivitas pengembangan pada setiap tahapannya, hal ini berdampak positif bagi 

kualitas produk pengembangannya. Adapun dampak postif yang ditimbulkan 

dengan adanya evaluasi ini yaitu meminimalisir tingkat kesalahan atau 

kekurangan produk pada tahap akhir model ini. Dengan demikian, tahap kelima 

dari model ini yaitu tahap evaluasi merupakan tahap evaluasi terhadap kesatuan 

atau keseluruhan produk pengembangan. 

Model ADDIE terdiri atas lima langkah yaitu analyze (analisis), design 

(desain), development (pengembangan), implementation (implementasi) dan 

evaluation (evaluasi) dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tahap Analisis 

Tahap ini meliputi kegiatan menganalisis kompetensi yang dituntut kepada 

siswa, melakukan analisis karakteristik siswa tentang kapasitas belajarnya, 

pengetahuan, keterampilan, sikap yang dimiliki siswa serta aspek lainnya yang 
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terkait, dan melakukan analisis materi yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

Serta mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian dalam 

pembelajaran.  

 

b. Tahap Perancangan 

Pada tahapan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari 

menetapkan tema yang akan dipilih, sasaran dari pengguna produk, tujuan 

pembuatan produk. Merancang isi dari bahan ajar dan juga bentuk cover yang 

sesuai dengan karakteristik siswa kelas v.  

c. Tahap Pengembangan 

Tahapan ini intinya yaitu kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam bentuk fisik, sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype produk 

pengembangan. Segala hal yang dilakukan pada tahap perancangan, yakni 

pemilihan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan tututan kompetensi, 

strategi pembelajaran yang diterapkan dalam bentuk serta metode asesmen dan 

evaluasi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk prototype. Kegiatan tahap 

pengembangan ini yakni pencarian dan pengumpulan segala sumber atau referensi 

yang dibutuhkan untuk pengembangan materi, pembuatan bagan dan tabel-tabel 

pendukung, pembuatan gambar-gambar ilustrasi, pengetikan, pengaturan layoout, 

penyusunan instrumen evaluasi dan lain-lain. 

d. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini diimplementasikan rancangan dan metode yang telah 

dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Selama implementasi, 

rancangan model/ metode yang dikembangkan diterapkan pada kondisi yang 
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sebenarnya. Materi disampaikan sesuai dengan model, metode baru yang 

dikembangkan. Setelah penerapan metode kemudian dilakukan evaluasi awal 

untuk memberi umpan balik pada penerapan model/ metode berikutnya. 

e. Tahap Evaluasi 

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi formatif. 

Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang 

digunakan untuk penyempurnaan produk. Data yang diperoleh yaitu data dari 

hasil validasi serta angket respon siswa. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan bahan 

ajar matematika ini, yaitu penelitian yang berjudul. 

1. Pengembangan Bahan Ajar Wallchart untuk Pembelajaran Matematika 

Pecahan pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar oleh Winda Pratiwi pada tahun 

(2017). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahan ajar wallchart yang 

digunakan untuk pembelajaran matematika materi pecahan efektif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil analisis uji validator bahan ajar, ahli 

materi, minat siswa, dan respon guru terhadap bahan ajar ini.  

2. Pengembangan Bahan Ajar Teks Percakapan Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan Media Gambar di Kelas V SDN Pokoh 1 Ngemplak Sleman 

DIY oleh Tri Oktaviani Khasanah (2015). 
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahan ajar secara keseluruhan 

mendapatkan presentase yang baik. Serta minat dan juga respon siswa dengan 

bahan ajar tersebut masuk ke dalam kategori sangat menarik. 

3. Penerapan Teori Bruner Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Simetri Lipat di Kelas IV SDN 02 Makmur Jaya Kabupaten 

Mamuju Utara pleh Dewi Lestari (2014). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan teori bruner 

mendapatkan presentase yang baik. Artinya dengan menerapkan pembelajaran 

dengan teori bruner dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan 

Nama/ Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Winda 

Pratiwi/ 2017 

Pengembangan Bahan Ajar 

Wallchart untuk 

Pembelajaran Matematika 

Pecahan pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar 

1. Penelitian 

dilakukan pada 

kelas V sekolah 

dasar 

2. Mengembangkan 

bahan ajar 

1. Bahan ajar yang 

dikembangkan 

berbentuk Wallchart 

2. Materi yang 

digunakan yaitu 

pecahan 

Tri Oktaviani 

Khansah/ 

2015 

Pengembangan Bahan Ajar 

Teks Percakapan Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan Media Gambar di 

Kelas V SDN Pokoh 1 

Ngemplak Sleman DIY 

1. Penelitian 

dilakukan pada 

kelas V sekolah 

dasar 

2. Mengembangkan 

bahan ajar 

1. Bahan ajar yang 

dikembangkan 

berupa teks  

2. Materi yang 

digunakan mengenai 

teks percakapan 

pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia 

Dewi Lestari, 

2014 

Penerapan Teori Bruner 

Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada 

Pembelajaram Simetri Lipat 

di Kelas IV SDN 02 

Makmur Jaya Kabupaten 

Mamuju Utara 

1. Penelitian 

menggunakan 

teori Bruner 

1. Materi simetri lipat 

2 Penelitian dilakukan 

pada kelas IV 

sekolah dasar 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada kerangka pikir ini menggambarkan bagaimana pembelajaran 

matematika kelas V di sekolah dasar dengan berbagai permasalahan yang sering 

terjadi. Permasalahan yang ada salah satunya yaitu pada proses pembelajaran 
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hanya seperti biasa siswa membuka buku, mendengarkan penjelasan dari guru, 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan begitu seterusnya walaupun 

terkadang guru juga ada menggunakan media dalam kegiatan pembelajarannya. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti ini kadang membuat siswa kurang 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, apalagi itu pembelajaran 

matematika yang rata-rata kebanyakan dari siswa tidak menyukainya. Hal ini 

dikarena mata pelajaran matematika  berhubungan dengan angka dan siswa harus 

melakukan perhitungan untuk mendapatkan hasilnya serta jawabannya yang sudah 

pasti. Berdasarkan permasalahan yang telah diamati khususnya pada siswa kelas 

V SD Muhammadiyah 4 Batu yang menjadi latar belakang dalam pengambilan 

keputusan ini untuk melakukan penelitian dan pengembangan bahan ajar dengan 

beberapa kriteria seperti praktis, mudah dipahami, serta tentunya menarik bagi 

siswa. 
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Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan melalui gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan 

Kondisi Ideal 

Pada pembelajaran matematika, 

guru tidak bisa hanya sekedar 

menjelaskan kepada siswa. Tetapi, 

guru juga harus mencatatnya di 

papan tulis. Serta kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa, salah satunya dengan 

menggunakan teori belajar bruner 

Kondisi Nyata 

1. Kurangnya sumber belajar yang 

digunakan guru saat kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan metode ceramah 

3. Kegiatan pembelajaran hanya 

bersumberkan dari buku yang diberikan 

oleh pemerintah saja. 

Analisis Kebutuhan 

Membutuhkan pengembangan bahan ajar yang dapat membantu guru dan juga siswa 

untuk lebih memahami lagi mengenai materi volume bangun ruang serta menjadikan 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak cepat membosankan. 

Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan Bahan Ajar Matematika berbasis Teori Bruner Materi Volume 

Bangun Ruang Kelas V Sekolah Dasar. 

Tahapan Penelitian Model ADDIE 

Analisis (Analysis), Desain (Design), Pengembangan (Development), Penerapan 

(Implementation), Evaluasi (Evaluation). 

 


