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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Media pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Indriana (2011: 13), kata media berasal dari bahasa 

Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara 

harafiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber 

pesan (asource) dengan penerima pesan (a receiver). Proses belajar 

mengajar membutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam penyampaian suatu informasi kepada para 

siswa. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat 

merangsang minat siswa untuk lebih memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

 Menurut Sanjaya (2012: 61) “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”. “Media pembelajaran adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran” (Arsyad, 2009: 4). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 
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pembelajaran adalah semua bahan dan alat peraga yang digunakan 

oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan 

pesan-pesan atau  informasi kepada para siswa.  

“Media pembelajaran terdiri atas dua unsur, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan  yang 

dibawanya (message/software). Software merupakan informasi atau 

bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan 

hardware berupa peralatan atau sarana yang digunakan untuk 

menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut” (Indriana, 2011: 21).  

b) Faktor-faktor yang Menentukan Ketepatan Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Menurut Indriana (2011 : 28-31), beberapa faktor yang sangat 

menentukan tepat atau tidaknya suatu dijadikan media 

pembelajaran antara lain: 

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran adalah 

menyesuaikan media pembelajaran dengan tujuan 

instruksional umum atau khusus yang ada dalam setiap 

mata pelajaran. Dapat juga disesuaikan dengan tujuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Atau, bahkan kita bisa 

menyesuaikannya dengan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan berbagai indikatornya. 
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2) Kesesuaian dengan materi yang diajarkan (instructional 

content) 

Media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan, yakni bahan atau yang akan disampaikan dalam 

proses belajar dan mengajar. Selain itu, juga harus 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat 

kedalaman yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. 

3) Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi 

lingkungan, dan waktu 

Fasilitas pendukung, lingkungan, dan waktu yang tersedia 

merupakan faktor yang sangat penting dalam efektivitas dan 

efisiensi penggunaan media pembelajaran. Betapapun 

bagusnya media yang digunakan, apabila lingkungan dan 

fasilitas pendukung serta waktu yang ada tidak mendukung, 

maka tujuan pembelajaran menggunakan media tersebut 

tidak akan tercapai dengan baik. 

4) Kesesuaian dengan karakteristik siswa 

Sebuah media bisa sesuai dan cocok dengan karakteristik 

siswa tertentu, tapi ada kalanya tidak cocok dengan siswa 

yang lain. Karena itu, pendidik harus mengetahui 

karakteristik siswa untuk bisa disesuaikan dengan media 

yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. 
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5) Kesesuaian dengan gaya belajar siswa 

Gaya belajar siswa juga sangat mempengaruhi efektivitas 

penggunaan media pembelajaran. Siswa yang memiliki 

gaya belajar tipe visual akan dengan mudah memahami 

materi jika media yang digunakan adalah media visual 

seperti televisi, video, grafis dan semacamnya. Sedangkan 

siswa yang memiliki gaya belajar auditif akan sangat 

merespons dengan baik media pembelajaran yang 

menggunakan media auditoris. Ia akan lebih responsif 

dengan mendengarkan dari pada melihat tayangan atau 

menulis.  Sedangkan gaya belajar siswa yang kinestetik 

lebih suka melakukan dibandingkan membaca atau 

mendengarkan, sehingga media pembelajaran yang sifatnya 

langsung melakukan atau praktik langsung akan menjadi 

lebih disukai oleh siswa kinestetik ini. 

6) Kesesuaian dengan teori yang digunakan 

Teori sangat menentukan dalam pemilihan media. Teori 

menjadi faktor penting digunakannya sebuah media. 

Penggunaan media tidak boleh dilakukan dengan hanya 

merujuk pada pilihan dari seorang guru, sehingga 

mengabaikan teori yang memang sudah tepat digunakan 

dalam pembelajaran. Ketidaksesuaian antara media dengan 

teori yang digunakan akan berakibat fatal. Mungkin saja, 
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tujuan pembelajaran bisa dicapai, akan tetapi hal itu tidak 

akan efektiv dan efisien, serta kurang memuaskan berkaitan 

dengan tujuan pembelajaran. 

c) Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Suprihatiningrum (2013: 320) media pembelajaran 

memiliki tiga ciri, sebagai berikut : 

1) Ciri fiksatif, berarti media harus memiliki kemampuan untuk 

merekam, menyimpan dan mengkonstruksi objek atau kejadian. 

2) Ciri manipulatif, berarti media harus memiliki kemampuan 

dalam memanipulasi objek atau kejadian.  

3) Ciri distributif berarti media harus memiliki kemampuan untuk 

diproduksi dalam jumlah besar dan disebarluaskan. 

2. Tujuan Pelajaran Matematika 

Merujuk pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah. 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 
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menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. 

3. Multimedia  

a) Pengertian Multimedia 

Menurut Munir (2013 :2) “multimedia berasal dari kata multi 

dan media. Multi berasal dari bahasa latin yaitu nouns yang berarti 

banyak atau bermacam-macam. Media berasal dari bahasa latin, 

yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai 

untuk meghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu”.  

Gayestik (1993) dalam Munir (2013:2) “multimedia sebagai 

kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi yang 

memiliki peran untuk membangun, menyimpan, menghantarkan 

dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, video, 

dan sebagainya”. “Multimedia merupakan penyatuan dua atau 

lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio dan 

video dengan ciri-ciri interaktivitas komputer untuk menghasilkan 

satu presentasi menarik” menurut Oblinger (1993) dalam Munir 

(2013 :2). 
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 Dari pengertian di atas mengenai multimedia maka dapat 

disimpulkan bahwa multimedia adalah perpaduan antara beberapa 

media yang berupa teks, gravik, video, animasi, dan sebagainya 

yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada 

publik. 

b) Komponen Multimedia 

Menurut Munir (2013: 16-18) berikut ini merupakan beberapa 

komponen multimedia antara lain:  

1) Teks  

Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk suatu kata 

atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi 

pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang 

membacanya. 

2) Grafik  

Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. 

Grafik berarti juga gambar (image, picture, atau drawing). 

Gambar merupakan sarana yang tepat untuk menyajikan 

informasi, apalagi pengguna sangat berorientasi pada gambar 

yang berbentuk visual (visual oriented). 

3) Gambar (Images atau Visual Diam) 

Gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk 

visual. Gambar digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu 

dengan lebih jelas. Gambar digunakan dalam presentasi atau 

penyajian multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat 

mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. 

4) Video (Visual Gerak) 

Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat 

menunjukkan simulasi banda nyata. Video pada multimedia 

digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi.  
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5) Animasi  

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara 

media teks, grafik dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan.  

6) Audio (Suara, Bunyi) 

Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam 

bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang 

dapat didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan 

duka, sedih, semangat, dan macam-macam disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi. 

7) Interaktivitas  

Elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif. Elemen 

ini sangat memanfaatkan kemampuan komputer sepenuhnya. 

Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, 

simulasi, permainan dan latihan. 

c) Desain Teks dan Tata Letak dalam Media Pembelajaran Berbasis 

Multimedia 

Dalam Winarno dkk (2009: 62) beberapa pertimbangan mendesain 

teks dalam tampilan multimedia antara lain : 

1) Pertimbangan format, teks dirancang untuk mudah dibaca 

2) Desain teks adalah hirarki visual, orang cenderung membaca 

elemen yang terbesar baru kemudian yang terkecil 

3) Susunan teks harus menyempurnakan kemudahan dibaca 

4) Semua faktor dari spasi huruf, spasi kata, dan spasi garis 

mudah dibaca, komunikatif dan ekspresif 

5) Pertimbangan bentuk huruf, pakailah huruf yang asli pikirkan 

tentang hubungan positif/negatif spasi 

6) Bila melakukan pencampuran permukaan teks, harus 

disesuaikan dengan etnis terhadap pesan, kontras, bobot, skala 

dan hirarki visual 

7) Hindari sesuatu yang baru atau tipe huruf yang dekoratif 
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Menurut Winarno dkk (2009: 63-64) dalam menyusun tata letak 

tampilan multimedia pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut  : 

1) Balance (keseimbangan) 

Keseimbangan asimetris sangat sulit untuk diukur, karena kita 

harus mengasah keselarasan pandangan bukan hanya pada 

bentuk dan bobotnya tetapi juga pada berat ringannya dalam 

visual kita 

2) Contrast (kontras) 

Unsur kontras merupakan penerapan sesuatu yang berlawanan 

untuk mendapatkan tampilan indah dan menarik. 

3) Harmony (keselarasan) 

Harmony bertolak belakang dengan kontra, kalau harmoni 

dilakukan dengan menyatukan semua unsur dalam publikasi 

secara visual sehingga menjadi satu kesatuan. 

4) Proximity (kesatuan bentuk) 

Prinsip kesatuan dalam desain grafis multimedia adalah prinsip 

cara mengorganisasi seluruh elemen dalam bentuk tampilan 

multimedia. 

5) Repetitiaon (pengulangan) 

Unsur pengulangan diperlukan guna menjaga konsistensi 

produk tertentu agar mudah dikenali pengguna (user), misal 

logo lembaga, tombol navigasi. 

6) Emphasis (penekanan) 

Penekanan perlu dilakukan agar informasi atau pesan pokok 

yang disampaikan dapat dipahami oleh pengguna. 
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d) Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Menurut Sanjaya (2012 :219) pembelajaran melalui multimedia 

adalah pembelajaran yang didesain dengan menggunakan berbagai 

media secara bersamaan seperti teks, gambar (foto), film (video), 

dan lain sebagainya yang kesemuanya saling bersinergi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. 

Media pembelajaran berbasis multimedia digunakan bukan secara 

kebetulan, akan tetapi dilaksanakan melalui proses perencanaan 

pengembangan dan uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Siswa adalah titik sentral dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

apa yang dilakukan oleh guru diarahkan untuk keberhasilan siswa.  

e) Kelebihan Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis 

Multimedia  

Menurut Sanjaya (2012 :222) kelebihan penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia dalam kegiatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

1) Penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia dalam 

proses pembelajaran dapat melayani perbedaan gaya belajar.  

2) Pembelajaran akan lebih bermakna, artinya multimedia 

memungkinkan mengajak siswa untuk lebih aktif belajar.  

3) Media pembelajaran berbasis multimedia dapat digunakan 

untuk pembelajaran individual, yang berarti dalam hal tertentu 

sebagian tugas guru khususnya yang berhubungan dengan 

menanamkan pengetahuan (imparting knowlagde) dapat 

diwakili dengan multimedia. 

4) Media pembelajaran berbasis multimedia dapat memberikan 

wawasan yang lebih luas untuk mempelajari topik tertentu. 
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5) Multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran, 

artinya melalui multimedia siswa dapat mempelajari data dan 

fakta, konsep, generalisasi, bahkan teori dan keterampilan. 

f) Kelemahan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Beberapa kelemahan penggunaan media pembelajaran berbasis 

multimedia dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Membuat media pembelajaran berbasis multimedia bukan 

pekerjaan yang mudah, butuh keahlian khusus dalam 

pembuatannya. 

2) Pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia harus 

dibuat semenarik  mungkin sehingga memerlukan waktu yang 

lama dalam pembuatannya. 

4. Materi Bangun Ruang Sederhana 

Tabel 2.1 

Materi Bangun Ruang Sederhana 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8. Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan 

hubungan antar bangun datar 

8.1 Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana 

 

Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana 

a. Bangun Ruang Kubus 

1. Sisi Kubus 

2. Rusuk Kubus 

3. Titik Sudut Kubus 
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b. Bangun Ruang Balok 

1. Sisi Balok 

2. Rusuk Balok 

3. Titik Sudut Balok 

c. Bangun Ruang Tabung 

d. Bangun Ruang Kerucut 

e. Bangun Ruang Bola 

5. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2001: 92) dalam Trianto (2012: 177) “ untuk 

melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan model-

model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan. 

Pengembangkan perangkat pembelajaran terdapat beberapa model 

pengembangan yang dapat dijadikan pegangan, salah satunya adalah 

model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Thiagarajan, 

Semmel dan Semmel. Menurut Thiagarajan, Semmel dan Semmel 

(Trianto, 2012: 189) bahwa model pengembangan perangkat 

pembelajaran terdiri dari 4 tahap yang dikenal dengan sebutan Four-D 

model (4D), yaitu tahap pendefinisian (Define), perancangan (Design), 

pengembangan (Develop), dan penyebaran (Dissaminate). Model ini 

dapat digambarkan seperti diagram berikut 
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Diagram 2.1 Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D 

Thiagarajan (Trianto, 2011) 
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Model ini terdiri atas empat tahap, yaitu : Define, Design, Develop, 

dan Disseminate. 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran di awali dengan analisis tujuan dan batasan 

materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 

langkah pokok yaitu : 

a) Analisis ujung depan 

 Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. 

Analisis ujung depan diawali dengan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap awal yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan akhir 

yaitu tujuan yang tercantum dalam kurikulum.   

b) Analisis Siswa 

 Tujuan analisis siswa adalah menelaah karakteristik siswa 

yang sesuai dengan rancangan dan perkembangan materi pelajaran. 

c) Analisis Tugas 

 Analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk 

menentukan isi dalam satu pembelajaran. Analisis tugas dilakukan 

untuk merinci isi materi ajar dalam bentuk garis besar. 

d) Analisis Konsep 

 Analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci 

dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang 

Pengembangan Media Pembelajaran..., Dwi Nur Isnainingsih, FKIP UMP, 2014



20 

 

akan diajarkan berdasarkan analisis awal-akhir. 

e) Perumusan Tujuan Pembelajaran  

 Perumusan tujuan pembelajaran ditujukan untuk 

mengkonversikan tujuan dari analisis tugas dan analisis konsep 

menjadi tujuan-tujuan pembelajaran khusus, yang dinyatakan 

dengan tingkah laku. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

  Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan propotipe 

perangkat pembelajaran yang meliputi tiga langkah, yaitu : 

a) Penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal yang 

menghubungkan antara tahap define dan tahap design. Tes ini 

merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar. 

b) Pemilihan media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi 

pelajaran. 

c) Pemilihan format, dalam pemilihan format dapat dilakukan dengan 

mengkaji format-format perangkat yang sudah ada dan yang sudah 

dikembangkan dinegara-negara lain yang lebih maju. 

d) Desain awal (rancangan awal) 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan para pakar. 

Tahap ini meliputi:  
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a) Validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi 

b) Simulasi yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran 

c) Uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya.   

4. Tahap Pendiseminasian (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas. Tujuan lain adalah untuk 

menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM. 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran di sekolah dasar terdapat banyak unsur yang saling 

berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Unsur-unsur tersebut antara lain: pendidik (guru), peserta didik (siswa), 

media pembelajaran, metode pembelajaran, kurikulum, dan lingkungan. 

Salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aktif 

dan dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersemangat. 

Oleh karena itu guru harus memiliki kemampuan untuk memilih metode 

dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa 

sehingga siswa akan lebih memahami materi pelajaran. 

Media pembelajaran adalah semua bahan dan alat peraga yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan 

informasi kepada para siswa. Pembelajaran matematika di SD memiliki 

tujuan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru serta dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Mata pelajaran matematika di SD masih dianggap sulit oleh 
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sebagian siswa, hal itu dikarenakan metode dan media pembelajaran yang 

digunakan masih kurang tepat dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar khususnya pelajaran matematika masih 

banyak guru menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi, 

sehingga siswa akan cepat merasa jenuh dan minat siswa juga akan 

berkurang. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga dapat 

berpengaruh pada proses belajar mengajar, karena dengan menggunakan 

media pembelajaran siswa akan lebih fokus dan aktif. 

Upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman  

siswa terhadap materi adalah dengan melakukan pengembangan media 

pembelajaran matematika berbasis multimedia. Melalui pengembangan 

media pembelajaran matematika berbasis multimedia diharapkan guru 

dapat membuat siswa lebih memahami materi yang disampaikan. 

C. Hipotesis 

1. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

pada materi bangun ruang sederhana di kelas IV SD N 1 Karangtalun 

Kidul sudah diterima. 

2. Respon guru dan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis multimedia pada materi bangun ruang sederhana 

di kelas IV SD N 1 Karangtalun Kidul diterima. 

3. Hasil pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia pada materi bangun ruang sederhana di kelas IV SD N 1 

Karangtalun Kidul diterima. 
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