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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu  mata pelajaran yang dipelajari 

siswa dijenjang pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar (SD). Mata 

pelajaran matematika sampai  saat ini masih dianggap sebagai pelajaran 

yang sulit oleh sebagian siswa di SD. Kesulitan tersebut yang 

menyebabkan hanya ada sebagian siswa yang dapat atau mampu untuk 

menerima dan mencerna pelajaran matematika yang diberikan disekolah 

dengan baik. Anggapan tersebut membuat siswa malas mempelajari 

pelajaran matematika sehingga sering kali siswa kurang memahami materi 

pelajaran. 

 Dari hasil wawancara di SD N 1 Karangtalun kidul diperoleh 

keterangan bahwa nilai untuk pelajaran matematika khususnya pada materi 

bangun ruang sederhana masih kurang memuaskan, hal itu dapat dilihat 

dari nilai ulangan harian siswa yang sebagian masih dibawah KKM. Dari 

25 siswa kelas IV di SD N 1 Karangtalun kidul  hanya 10 siswa yang nilai 

matematika di atas KKM dan 15 siswa lainnya memperoleh nilai dibawah 

KKM. Rendahnya nilai ulangan siswa di SD N 1 Karangtalun Kidul 

khususnya pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang 
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sederhana disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu media 

pembelajaran yang kurang menunjang dalam proses belajar mengajar.  

 Pembelajaran akan berjalan lebih efektif apabila menggunakan 

media atau alat pembelajaran. “Media pembelajaran adalah segala sesuatu 

seperti alat, lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan 

untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menanamkan 

keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya” (Sanjaya, 2012: 

61). Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan 

membuat siswa lebih banyak melakukan kegiatan dan siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru melainkan siswa juga melakukan 

aktifitas lain yaitu mengamati, melakukan, dan menemukan.  

Dari hasil wawancara dengan guru kelas IV SD N 1 Karangtalun 

Kidul diperoleh keterangan bahwa di SD tersebut kurang memiliki media 

pembelajaran yang menunjang untuk materi bangun ruang sederhana. 

Kurang tersedianya media pembelajaran yang menunjang di SD N 1 

Karangtalun Kidul khususnya pada materi bangun ruang sederhana 

mengakibatkan siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru, 

sehingga prestasi belajar siswa kurang memuaskan. Selain penggunaan 

media pembelajaran yang menyebabkan proses belajar mengajar akan 

lebih efektif, namun pemilihan metode pembelajaran  juga harus tepat. 

 Penggunaan metode yang tepat merupakan salah satu faktor dalam 

keberhasilan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dari hasil wawancara di SD N 1 Karangtalun Kidul diperoleh keterangan 
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bahwa di SD tersebut proses belajar mengajar masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa 

melakukan kegiatan. Proses belajar mengajar dengan metode ceramah 

menyebabkan minat siswa berkurang, sehingga prestasi belajar siswa juga 

kurang memuaskan. 

 Dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk  

mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis multimedia. 

Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

sehingga dalam proses pembelajaran akan lebih menarik dalam 

penyampaian materi. Penggunaan media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia diharapkan akan lebih membuat siswa memahami 

materi yang diajarkan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana validitas media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia oleh pakar pada materi bangun ruang sederhana di kelas IV 

SD? 

2. Bagaimana respon guru dan respon siswa terhadap pengembangan 

media pembelajaran matematika berbasis multimedia pada materi 

bangun ruang sederhana di kelas IV SD? 

3. Bagaimana hasil pengembangan media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia pada materi bangun ruang sederhana di SD N 1 

Karangtalun Kidul? 
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C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kevalidan pengembangan media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia pada materi bangun ruang sederhana di kelas IV 

SD. 

2. Mengetahui respon guru dan respon siswa terhadap pengembangan 

media pembelajaran matematika berbasis multimedia pada materi 

bangun ruang sederhana di kelas IV SD. 

3. Mengembangkan  media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia  pada materi bangun ruang sederhana di kelas IV SD. 

D. Manfaat  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi siswa 

Media pembelajaran matematika berbasis multimedia dapat digunakan 

oleh siswa sebagai salah satu media pembelajaran yang menarik dalam 

proses belajar mengajar. 

2. Bagi guru 

Guru dapat memperoleh media pembelajaran matematika yang baru 

dan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Menambah tersedianya media pembelajaran matematika yang dapat 

digunakan pada proses belajar. 
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4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan media 

pembelajaran matematika berbasis multimedia. 
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