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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini konstruktivisme menjadi landasan dalam dunia pendidikan 

di Indonesia. Pembelajaran konstruktivistik menuntut siswa agar mampu 

mengembangkan pengetahuan sendiri, dan belajar mandiri. Pembelajaran 

konstruktivistik bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pengajar 

kepada siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa mampu 

membangun sendiri pengetahuannya. Hal ini menuntut perubahan 

paradigma dalam pembelajaran yang awalnya pengajaran yang berpusat 

pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Meskipun 

pembelajaran konstruktivistik menempatkan siswa sebagai subyek 

pembelajaran, tidak membuat tugas guru menjadi lebih ringan. Guru harus 

dapat berperan sebagai fasilitator, mediator dan manajer dalam 

pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru diharapkan memfasilitasi terjadinya 

pembelajaran yang baik, salah satunya guru harus mampu menyediakan 

berbagai fasilitas belajar agar siswa dengan mudah bisa memperoleh 

informasi. 

Kondisi di atas adalah kondisi ideal yang diharapkan dapat diperankan 

oleh guru di dalam pembelajaran. Keterampilan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran menjadi faktor utama capaian hasil belajar di Indonesia (Dikti, 
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2007 dalam Asyhar, 2012: 14). Kenyataan inilah yang menjadi sebuah 

tantangan yang harus dijawab dengan tindak nyata oleh guru. Salah satu hal 

yang patut menjadi perhatian oleh guru saat ini adalah guru harus memiliki 

wawasan yang luas dan mampu memanfaatkan teknologi modern, serta 

potensi lingkungan sekitar untuk dijadikan sumber belajar dan media 

pembelajaran, di samping juga bahan-bahan pustaka yang sudah ada. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Seiring dengan semakin 

berkembangnya teknologi, pemerintah juga telah menyediakan berbagai 

sarana bagi guru untuk mendukung pembelajaran. Beberapa sekolah saat ini 

telah dilengkapi dengan TV, Komputer, Laptop, LCD Proyektor, dan alat-alat 

lainnya. Ketersediaan alat-alat ini juga didukung oleh beragamnya software 

media pembelajaran. Selain software media pembelajaran yang sudah jadi, 

dan dapat dibeli di pasaran, banyak juga tersedia software komputer yang 

dapat dimanfaatkan sendiri oleh guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran. Kondisi ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saja guru harus pintar-pintar memilih 

dan memanfaatkan sarana yang ada agar tepat guna bagi pembelajaran. 

Tepat guna disini dimaksudkan, dalam memanfaatkan teknologi, guru harus 

berhati-hati agar jangan teknologi yang digunakan justru membuat siswa 

pasif dalam pembelajaran. 
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Tim Depdiknas (2013: 3) memberikan penjelasan yang menjadi 

karakteristik pembelajaran. Pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus 

dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan 

belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan 

ruang lingkup materi.  

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi 

tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap 

diperoleh melalui aktivitas“ menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“ 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

mencipta. Keterampilan diperoleh melaluia ktivitas“ mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta” (Tim Depdiknas, 2013: 2). 

Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 

mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan 

ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan 

tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran 

berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk 

mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 
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kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning). 

Tjipto Subadi (2013: 59-63) mengemukakan 5 faktor yang perlu 

diperhatikan dalam menciptakan inovasi pembelajaran. 

1. Guru, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan 
merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar 
mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan 
kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di 
luar kelas. 

2. Siswa, sebagai objek utama dalam pendidikan terutama dalam 
proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat 
dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat 
menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan 
intelejensia, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen 
yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. 

3. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah 
meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan 
pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di 
sekolah. 

4. Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa 
diabaikan dalam proses pendidikan khususnya dalam proses 
belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja 
fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan 
inovasi yang akan diterapkan. 

5. Lingkup sosial masyarakat, dalam menerapkan inovasi pendidikan, 
ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam pembaruan 
tersebut tapi tidak bisa membawa dampak, baik positif maupun 
negatif, dalam pelaksanaannya pembaruan pendidikan. 

 
Sejalan dengan inovasi dalam pembelajaran di atas, Tim Depdiknas 

(2013: 55) menyatakan bahwa mata pelajaran Matematika mempunyai 10 

tujuan. 

1. Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, kritis, cermat dan 
teliti, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam 
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menyelesaikan masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan 
dalam inkuiri dan eksplorasi Matematika. 

2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada 
Matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 

3. Bersikap terbuka dan santun menghadapi perbedaan sudut 
pandang dan mengemukakan kemungkinan sudut pandang yang 
berbeda dari yang dimilikinya. 

4. Menemukan pola bangun datar untuk menarik kesimpulan atau 
menyusun bukti/justifikasi sederhana. 

5. Memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian 
bilangan bulat dan pecahan. 

6. Mengelompokkan benda ruang menurut sifatnya. 
7. Memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya 

dengan hasil perhitungan. 
8. Memberikan visualisasi dan deskripsi proporsi dan 

menggunakannya dan penyelesaian masalah. 
9. Mengumpulkan data yang relevan dan menyajikannya dalam 

bentuk tabel, gambar, daftar. 
10. Menggunakan simbol dalam pemodelan, mengidentifikasi 

informasi, menggunakan strategi lain bila tidak berhasil. 
 
Salah satu cara yang dapat ditempuh guru dalam menciptakan situasi 

pembelajaran yang baik seperti yang dikemukakan di atas, adalah 

pemanfaatan media pembelajaran dan ketepatan menggunakannya dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran yang tidak baik hanya akan mengubah 

pembelajaran teacher-centered menjadi media-centered, artinya siswa justru 

hanya pasif menonton apa yang ditampilkan oleh media. Hal ini tidak efektif 

karena tidak adanya interaksi antara media yang digunakan dengan siswa. 

Khususnya dalam mata pelajaran Matematika, media pembelajaran yang 

digunakan hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, serta 

mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan 
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penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. 

Sekolah-sekolah di Kabupaten Grobogan, khususnya Sekolah Dasar 

(SD) sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam mendukung 

pembelajaran. Sebagai contoh, dalam analisis masalah yang dilakukan di SD 

Negeri 3 Karangasem dan SD Negeri 2 Wirosari ditemui bahwa dalam 

pembelajaran Matematika, guru sudah memanfaatkan media berupa laptop, 

dan LCD-proyektor. Dari wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV 

diketahui bahwa di sekolah ini sudah terdapat media pembelajaran berbasis 

komputer baik itu yang berupa VCD maupun software pembelajaran. 

Selanjutnya bersama guru kelas yang ada, dilakukan pengamatan dan 

observasi kelas terhadap penggunaan media pembelajaran yang sudah ada. 

Dari pengamatan dan observasi kelas yang dilakukan diperoleh 5 informasi. 

1.  Isi yang ditampilkan oleh media yang ada sudah sesuai dengan konsep-

konsep Matematika yang ingin dicapai. 

2.  Dari segi penampilan dan animasi yang ditampilkan, media 

pembelajaran yang digunakan dirasakan sudah dapat meningkatkan 

minat siswa dalam pembelajaran Matematika. 

3.  Media yang digunakan hanya bersifat memberi informasi saja kepada 

siswa. Siswa ditempatkan sebagai penerima informasi yang diberikan 

lewat media pembelajaran dan bukan sebagai pembangun konsep, 



7 
 

sesuai dengan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran. Posisi siswa 

yang pasif sudah tentu mengurangi aktivitasnya dalam pembelajaran. 

4.  Media pembelajaran yang digunakan tidak memberi peluang interaksi 

antara siswa dengan media. Media yang digunakan menampilkan semua 

materi yang dibahas dalam pembelajaran, siswa hanya menyimak dan 

mencatat materi-materi yang dianggap penting. 

5.  Media yang digunakan justru menjadi pengganti guru dalam 

pembelajaran konvensional. Siswa hanya pasif menonton tampilan 

media di depan. 

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran di sekolah ini belum mampu membelajarkan siswa. Ini 

diakibatkan karena semua simulasi yang ditampilkan sudah diatur 

sedemikian rupa. Siswa hanya menjadi penonton saja tanpa dapat 

melakukan eksplorasi yang lebih luas dalam pembelajaran. Dengan demikian 

paradigma pembelajaran “teacher centered” seolah-olah berubah menjadi 

“media centered” bukan “student centered”. Hal ini menyebabkan posisi 

siswa yang pasif/aktivitas siswa dalam pembelajaran masih kurang. 

Untuk menghindari pasifnya siswa dalam pembelajaran guru 

memerlukan suatu media yang mampu memberikan komunikasi dua arah 

dengan siswa (interaktif). Hal ini bertalian dengan pernyataan Gerlack 

(dalam Asyhar, 2012: 27) yang menyebutkan interaktivitas sebagai salah satu 

prinsip penting dalam pemilihan media pembelajaran. Akan tetapi, 
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ketersediaan media pembelajaran yang interaktif menjadi salah satu kendala 

yang ditemui guru dalam memilih media pembelajaran. Guru terpaksa 

menggunakan media yang tidak interaktif karena memang hanya media 

tersebut yang dimiliki sekolah. Berkaitan dengan kondisi inilah perlu 

dilakukan inovasi pembelajaran dengan mengembangkan media 

pembelajaran interaktif dalam pembelajaran Matematika yang diharapkan 

dapat membantu pembelajaran Matematika dalam meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar Matematika siswa. 

Dengan demikian, peneliti memilih judul: Pengembangan Multimedia 

Interaktif dalam Pembelajaran Bangun Datar Matematika Kelas IV SDN 3 

Karangasem Grobogan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya masalah yang masih perlu 

mendapat penanganan dalam proses pembelajaran Matematika.  

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih rendah.  

2. Siswa hanya pasif menunggu informasi yang disampaikan melalui media 

yang digunakan oleh guru.  

3. Media pembelajaran dalam hal ini software pembelajaran bersifat satu 

arah. 

4. Pada umumnya guru belum menguasai penggunaan media 

pembelajaran. 

5. Media pembelajaran tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.  
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6. Media pembelajaran tidak memfasilitasi adanya kerjasama dalam 

kelompok. 

7. Siswa tidak diberi kesempatan memanipulasi objek-objek yang 

ditampilkan dalam media.  

8. Latihan soal dalam media tidak diberikan pembahasan atau 

penyelesaian dalam pengerjaannya. 

9. Siswa seakan-akan dipaksa menerima begitu saja apa yang ditampilkan 

oleh media, tanpa diberi kesempatan mengeksplorasi kondisi-kondisi 

lain yang muncul. 

10. Media pembelajaran belum dilengkapi dengan fasilitas perbaikan dan 

pengayaan. 

C. Pembatasan Masalah 

Lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada 

kegiatan mengembangkan media pembelajaran interaktif pada materi 

keliling dan luas segitiga dan jajargenjang di Kelas IV SD. Masalah ini dipilih 

karena media pembelajaran yang ada belum dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar Matematika siswa kelas IV yang dalam hal ini dilaksanakan 

di SD Negeri 3 Karangasem dan SD Negeri 2 Wirosari. Media pembelajaran 

yang dikembangkan berisikan tujuan, materi, simulasi, latihan dan 

pembehasan, evaluasi, perbaikan dan pengayaan. Media dilengkapi dengan 

buku petunjuk penggunaan serta dikembangkan berbasis komputer dan 

mobile learning. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat 

diajukan dua rumusan masalah. 

1. Bagaimanakah karakteristik media pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika Kelas IV yang valid, praktis, dan efektif? 

2. Bagaimanakah karakteristik pembelajaran yang menggunakan media 

pembelajaran interaktif hasil pengembangan? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan 

penelian. 

1. Mendeskripsikan karakteristik media pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika Kelas IV yang valid, praktis, dan efektif. 

2. Mendeskripsikan karakteristik pembelajaran yang menggunakan media 

pembelajaran interaktif hasil pengembangan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

menambah khazanah inovasi pembelajaran bagi para guru untuk 

mengembangkan ide-idenya secara kreatif tentang media pembelajaran 

interaktif berbasis komputer dan aplikasi mobile learning. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Media pembelajaran yang dapat digunakan secara praktis 

oleh guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran Matematika 

terutama bagi siswa SD kelas IV. Media pembelajaran ini juga 

bermanfaat sebagai pemacu kreativitas guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran sendiri. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya media pembelajaran ini, pembelajaran 

Matematika yang dilaksanakan di sekolah dapat berjalan lebih baik 

dan pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya hasil siswa di 

sekolah bersangkutan. 

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

yang akan datang dalam mengembangkan media pembelajaran 

interaktif berbasis komputer dan mobile learning. 

G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

1. Lingkup materi 

Media pembelajaran interaktif Matematika berjudul “Asyik Belajar 

Matematika” berisi tentang konsep, animasi, simulasi, latihan dan 

evaluasi. Program ini diperuntukkan siswa kelas IV SD Semester 1. 
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2. Fungsi dan Manfaat 

a. Sebagai media pembelajaran bagi siswa yang dimanfaatkan untuk 

belajar secara mandiri di rumah. 

b. Membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran pada materi 

bangun datar segitiga dan jajargenjang. 

c. Melalui simulasi, siswa dapat mengidentifikasi jenis maupun 

menghitung keliling dan luas segitiga dan jajargenjang. 

d. Melalui latihan, siswa dapat mengukur kompetensinya dalam 

memahami konsep pembelajaran. 

e. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur kompetensi siswa. 

3. Sasaran Program 

a. Guru lebih mudah menerangkan materi tentang bangun datar 

segitiga dan jajargenjang. 

b. Siswa dapat memanfaatkan program tersebut untuk belajar mandiri 

di rumah dengan menyenangkan. 

c. Siswa lebih mudah menerima pelajaran dari guru. 
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