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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Media pembelajaran setiap tahun selalu mengalami perkembangan. Sebab 

masing-masing media itu mempunyai kelebihan dan kelemahan, berdasarkan 

penggunaannya perlu diadakan penemuan baru dan pemanfaatan media yang 

diperbaharui. Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata ”medius” yang artinya tengah, perantara atau penghantar. 

Menurut Djamarah (2010: 120) dalam bahasa Arab, media dalah wasail atau 

wasilah yang berarti perantara atau penghantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.  

Gagne dalam Sadiman (2008: 6), media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Selain itu 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar. Menurut Criticos dalam Daryanto (2013: 4) media 

merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas yang dikemukakan Criticos dalam Daryanto 

media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan 
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untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dalam proses 

belajar. 

 

Media dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyalurkan pesan dalam 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif menggunakan media dapat 

menunjang keaktifan dan motivasi siswa di dalam pembelajaran. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara peserta didik, guru dan 

bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan saran penyampaian 

pesan atau media. 

 

Penggunaan media mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi kepada 

peserta didik. Selain itu media juga harus merangsang peserta didik untuk 

mengingat apa yang sudah dipelajari sehingga memberikan rangsangan 

belajar baru yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Media yang baik 

juga akan mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan 

balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik 

dengan benar. Sadiman, dkk (2008: 7) mengungkapkan media dalam proses 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

minat, dan perhatian peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada peserta didik.  

Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik mampu mampu 

menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah 

ada untuk digunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam 



16 
 

kehidupannya. Artinya peserta didik dengan mudah mengerti dan memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang dikemukakan Sadiman, dkk 

(2008: 7) bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau saluran komunikasi antara guru dan 

siswa, yang bisa merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perasaan, 

perhatian, dan minat siswa. Sehingga meningkatkan proses pembelajaran 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran menjadi lebih mudah dan 

mempertinggi hasil belajar siswa.  

 

Media yang akan digunakan untuk pembelajaran harus memperhatikan 

beberapa ketentuan dengan pertimbangan bahwa,  penggunaan media harus 

benar-benar berhasil dan berdaya guna untuk meningkatkan dan memperjelas 

pemahaman siswa. 

 

2.1.1 Prinsip Media Pembelajaran  

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. 

Menentukan maupun memilih media pembelajaran, seseorang guru 

harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam 

mengoptimalkan pembelajaran. Rusman, dkk (2011: 175) 
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mengungkapkan prinsip-prinsip media pembelajaran diantaranya 

adalah: 

a. Efektivitas 

Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada 

ketepatgunaan (efektivitas) dalam pembelajaran dan 

pencapaian tujuan pembelajaran atau pembentukan 

kompetensi. Guru harus dapat berusaha agar media 

pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi 

secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. 

b. Relevansi 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan 

tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan 

perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. 

c. Efisiensi 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-

benar memerhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat 

biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud, 

persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang 

singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 

d. Dapat digunakan 

Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat 

digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga 

dapat menambah pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

e. Kontekstual 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa. 

Alangkah baiknya jika mempertimbangkan aspek 

pengembangan pada pembelajaran life skills. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka prinsip media pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian ini adalah efektivitas, relevansi dan efisien. 

Pemilihan media harus berdasarkan ketepatan, tujuan, karakteristik 

materi pelajaran, perkembangan siswa, dan hemat biaya tetapi dapat 

menyampaikan inti pesan yang dimaksud. 
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2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategis dalam 

pembelajaran. Banyaknya siswa yang tidak memahami materi 

pelajaran yang disampaikan guru dan pembentukan kompetensi yang 

diberikan kepada siswa kurang optimal dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Rusman, dkk (2011: 175-176) ada beberapa fungsi 

media pembelajaran di antaranya: 

a. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

b. Sebagai komponen dari subsistem pembelajaran. 

c. Sebagai pengarah dalam pembelajaran. 

d. Sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan 

motivasi siswa. 

e. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. 

f. Mengurangi verbalisme. 

g. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya 

indra. 

 

 

Kempt & Dayton dalam Rusman, dkk (2011: 172) fungsi utama media 

pembelajaran adalah: 

a. Memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan dengan 

teknik drama atau hiburan. 

b. Menyajikan informasi, digunakan dalam rangka penyajian 

informasi di hadapan sekelompok siswa. 

c. Memberi instruksi, informasi yang terdapat dalam media 

harus melibatkan siswa. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas fungsi media pembelajaran menurut 

Rusman, dkk (2011: 175-176) dalam penelitian ini yaitu  dapat 

meningkatkan hasil dan proses pembelajaran yang efektif, efisien. 

Membuat permainan dalam pembelajaran yang membangkitkan 

perhatian dan motivasi siswa. 
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2.1.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Kehadiran media sangat membantu siswa untuk memahami suatu 

konsep tertentu yang sulit dijelaskan dengan bahasa verbal, dengan 

demikian pemanfaatan media dan kemampuan pengajar guru dapat 

membuat siswa memahami cara kerja media tersebut, sehingga pada 

akhirnya media dapat dipergunakan dan dikembangkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Rusman, dkk (2011: 171) 

pemanfaatan media harus terencana dan sistemmatik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai dalam Arsyad (2007: 24) manfaat 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Meteri pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan 

siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 

c. Metode pembelajaran akan lebih bervarias, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi bila gurumharus mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemontrasikan dan lain-

lain. 

 

Berdasarkan pendapat di atas manfaat media pembelajaran yang baik 

dapat membantu siswa untuk memahami suatu konsep tertentu yang 

sulit dijelaskan dengan bahasa verbal, dengan memanfaatkan media 
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sebagai alat bantu dalam pembelajaran akan lebih menarik perhatan 

siswa sehingga pembelajaran lebih cepat dipahami siswa dan 

meningkatkan aktifitas, kreatifitas, dalam proses pembelajaran. 

2.1.4 Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Ada lima landasan dalam media pembelajaran yaitu, landasan teoretis, 

landasan psikologis, landasan historis, landasan teknologis, dan 

landasan empiris, yaitu sebagai berikut: 

2.1.4.1 Landasan Teoritis 

Menurut Bruner dalam Arsyad (2009: 7), ada tiga tingkatan 

utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung 

(enactive), pengalaman pictorial atau gambar (iconic), dan 

pengalaman abstrak (symbolic). Menurut Levie dan Levie 

dalam Arsyad (2009: 9), belajar melalui stimulus visual 

membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-

tugas seperti mengingat, menghubungkan antar fakta-fakta 

dan konsep serta mengenali dibandingkan dengan belajar 

melalui stimulus verbal saja. 

2.1.4.2 Landasan Psikologis 

Memperhatikan komplek dan uniknya proses belajar maka 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Persepsi 

siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh 

sebab itu dalam pemilihan media harus memperhatikan 
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kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami 

makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara 

optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif. Artinya untuk maksud tersebut, perlu: 

a. diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat 

menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan 

objek yang diamatinya. 

b. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan 

dengan pengalaman siswa. 

 

 

Menurut Daryanto (2013: 13-15) kajian psikologis 

menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajarai 

hal yang kongkrit dibandingkan yang abstrak. Berkaitan 

dengan hubungan kongkrit-abstrak dan kaitannya dengan 

penggunaan media pembelajaran, ada beberapa pendapat 

antara lain: 

1. Jerome Bruner, mengemukakan bahwa dalam proses 

pembelajaran hendaknya  menggunakan urutan dari 

belajar dengan gambar atau film (iconic representation 

of experiment) kemudian ke belajar dengan simbol 

yaitu menggunakan kata-kata (simbolic representation).  

2. Charles F. Haban, mengemukakan bahwa sebenarnya 

nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam 

proses penanaman konsep, membuat jenjang berbagai 

jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling 

abstrak. 

3. Edgar Dale, membuat jenjang kongkrit-abstrak dengan 

dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam 

pengalaman nyata, kemudia menuju siswa yang 

berpartisipasi dalam pengalaman nyata, dilanjutkan ke 

siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang 

disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai 

pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. 

Jenjang konkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan 
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dalam bentuk kerucut pengalaman (cone of 

experiment). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Dari gambaran kerucut pengalaman tersebut, siswa akan 

lebih konkret memperoleh pengatahuan melalui pengalaman 

langsung, melalui benda-benda tiruan, pengalaman melalui 

drama, demontrasi wisata, dan melalui pameran. Hal ini 

memungkinkan karena siswa dapat secara langsung 

berhubungan dengan objek yang dipelajari, sedangkan 

siswa akan lebih abstrak memperoleh pengetahuan melalui 

benda atau alat perantara seperti televisi, gambar 

hidup/film, radio atau tape recorder, lambang visual, dan 

lambang verbal.  
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Memperhatikan kerangka pengetahuan ini, maka kedudukan 

komponen media pengajaran dalam sistem proses belajar 

mengajar mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebab, 

tidak semua pengalaman belajar dapat diperoleh secara 

langsung. Sehingga dalam hal ini media dapat digunakan 

agar lebih memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat 

serta mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Olsen bahwa prosedur belajar dapat ditempuh dalam tiga 

tahap yaitu: 

1. Pengalam langsung melalui pengalaman langsung. 

Pengajaran ini diperoleh dengan teknik karyawisata, 

wawancara, resource visitor. 

2. Pengalam tidak langsung, dapat melalui alat 

peraga.pengalaman ini diperoleh melalaui gambar, 

peta, bagan, objek, model, slide, film, TV, dramatisasi 

dan lain-lain. 

3. Pengalaman tidak langsung melalui lambang kata, 

misalnya melalui kata-kata dan rumus-rumus.  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas landasar 

psikologis terhadap pengetahuan itu dapat diperoleh melalui 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. 

Semakin langsung objek yang dipelajari maka semakin 

konkret pengetahuan diperoleh, semakin tidak langsung 

pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak 

pengetahuan siswa.  

2.1.4.3 Landasan Historis 

Landasan historis ialah rational penggunaan media 

pembelajaran ditinjau dari sejarah konsep istilah media 
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digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep 

media pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya 

konsepsi pengajaran visual. Alat bantu visual dalam 

konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, 

benda atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual 

yang nyata kepada siswa. 

2.1.4.4 Landasan Teknologis 

Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek 

perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan 

penilaian proses dan sumber belajar. Teknologi 

pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang 

melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi 

untuk menganalisis masalah, mencari cara pembelajaran, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan 

masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu 

mempunyai tujuan dan terkontrol. Teknologi pembelajaran 

dalam pemecahan masalah dilakukan dengan bentuk: 

kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang 

telah disusun dalam fungsi disain atau seleksi dan 

pemanfaatan dapat dikombinasikan sehingga menjadi 

sistem pembelajaran yang lengkap. 

2.1.4.5 Landasan Empiris 

Ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan 

karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar 
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siswa. Artinya siswa akan mendapat keuntungan yang 

signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang 

sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya 

visual akan lebih mendapat keuntungan dari penggunaan 

media visual, seperti media gambar. Berdasarkan landasan 

rasional empiris tersebut, maka pemilihan media 

pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, 

tetapi mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik 

siswa, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik 

media itu sendiri. 

 

Lima landasan penggunaan media yang telah dijelaskan di 

atas bisa dijadikan pedoman dalam pengunaan media 

gambar. Karena isi dari kelima landasan tersebut bisa 

memberikan gambaran hal-hal apa yang harus 

dipertimbangkan dan diperhatikan dalam rangka pengunaan 

media gambar. Yang pertama yaitu, alasan mengapa media 

pembelajaran digunakan dalam proses belajar karena belajar 

melalui stimulus visual akan lebih membuahkan hasil yang 

baik bagi siswa. kemudian selanjutnya yang harus 

diperhatikan yaitu, sebaiknya dalam pemilihan atau 

penggunaan media gambar tidak berdasarkan pada 

kesenangan guru, melainkan harus memperhatikan 

karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, dan 
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karakteristik media itu sendiri. Pemilihan media yang tepat 

siswa akan lebih cepat mendapatkan keuntungan. 

Penggunaan media gambar harus memperhatikan 

keseluruhan dari landasan-landasan penggunaan media 

pembelajaran yang telah dijelaskan di atas. Sehingga 

membantu siswa untuk lebih cepat memahami apa yang 

disampaikan oleh guru, karena mengingat karakteristik 

siswa kelas I yang masih membutuhkan benda-benda 

konkrit untuk memahami suatu konsep matematika yang 

abstrak yang dijelaskan oleh guru. 

 

2.1.5 Jenis Media Pembelajaran 

Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, media 

pembelajaran juga mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis 

media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (2010: 3-4) yaitu: 

1) Media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, komik, dan lain-lain. 

2) Media tiga dimensi seperti model padat, model penampang, 

model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. 

3) Media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan 

OHP, dan lain-lain. 

4) Lingkungan  

 

Seel & Glasgow dalam Arsyad (2007: 35) menyebutkan bahwa jenis 

media pembelajaran dibagi ke dalam dua kategori luas yaitu media 

tradisional dan media teknologi mutakhir sebagai berikut : 
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2.1.5.1 Media Tradisional 

a. Media visual diam yang diproyeksikan : proyeksi 

opaque (tak tembuspandang), proyeksi overhead 

(OHP), slides, film strips. 

b. Media visual diam yang tak diproyeksikan : gambar, 

poster, foto, charta,grafik, diagram, papan pameran, 

papan info, papan bulu. 

c. Media audio : rekaman piringan, pita kaset, cartridge. 

d. Multimedia : slide plus suara (tape), multi image. 

e. Media visual dinamis yang diproyeksikan : film, 

televisi, video. 

f. Media cetak : buku teks, modul teks terprogram, 

workbook, majalahilmiah berkala, lembaran lepas 

(hand out). 

g. Media permainan : teka-teki, simulasi, permainan 

papan. 

h. Media realita : model, specimen (contoh), manipulatif 

(peta, boneka). 

 

2.1.5.2 Media Teknologi Mutakhir 

 

a. Media berbasis telekomunikasi : telekonferens, kuliah 

jarak jauh, 

b. Media berbasis mikroprosesor: computer-assisted 

instruction, permainancomputer, sistem tutor intelijen, 

interaktif, hypermedia, video compact disc(VCD), 

digital video disc (DVD). 

 

Berdasarkan pendapat di atas jenis media yang digunakan pada 

penelitian ini adalah media tradisional yaitu media visual diam yang 

tak diproyeksikan berupa gambar. Gambar sangat membatu siswa 

dalam memahami materi pelajaran khususnya matematika, yang 

disampaikan guru sehingga diharapkan media gambar dapat 

membantu siswa sebagai perantara penyalur pesan yang disampaikan 

guru kesiswa. 
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2.2 Media Gambar 

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, salah satunya adalah 

media visual yaitu media gambar. Gambar berfungsi untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan/ memberi variasi pada fakta. Di 

antara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling umum 

dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan 

dinikmati dimana-mana. 

 

Gambar adalah simbol komunikasi manusia yang seolah-olah dapat mewakili 

benda yang sebenarnya. Sedangkan Kosasih (2007: 26) menyatakan bahwa 

media gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang memanfaatkan 

rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-

hari, misalnya yang menyangkut manusia, peristiwa, benda-benda, tempat 

dan sebagainya. 

 

Penggunaan media gambar secara efektif memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Media mempunyai tujuan yang dapat memberikan 

motivasi kepada peserta didik. Selain itu media juga harus merangsang 

peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan 

rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta 

didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong 

peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Menurut 

Sadiman, dkk (2008: 7) media dalam proses pembelajaran adalah segala 
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sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada 

peserta didik. 

 

Menurut Sudjana (2007: 68), pengertian media gambar adalah media visual 

dalam bentuk grafis. Media grafis didefinisikan sebagai media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu 

kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Sedangkan Arsyad 

(2009: 83), mengatakan bahwa media gambar adalah berbagai peristiwa atau 

kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, kata-

kata, simbol-simbol, maupun gambaran. 

 

Media merupakan salah satu alat komunikasi dalam menyampaikan pesan 

tentunya sangat bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses 

pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran ini salah satu komponen 

proses belajar mengajar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan proses belajar. 

 

Menurut Arsyad (2009: 2), disamping mampu menggunakan alat-alat yang 

tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan ketrampilan 

membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media 

tersebut belum tersedia. Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik 

mampu mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan 
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sesuatu yang telah ada untuk digunakan dengan bentuk dan variasi lain yang 

berguna dalam kehidupannya. Artinya peserta didik dengan mudah mengerti 

dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta 

didik.  

 

Berdasarkan pendapat Sadiman, dkk (2008: 7) dapat disimpulkan bahwa 

media gambar adalah alat atau perantara (medium) untuk menyampaikan 

pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gambar merupakan gambaran 

visual yang konkrit tentang masalah yang digambarkan dan juga dapat 

membuat orang menangkap ide-ide atau informasi yang terkandung 

didalamnya dengan jelas. Gambar dalam bentuk yang menarik akan 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran 

yang disampaikan. 

 

2.2.1 Kelebihan Media Gambar 

Penggunaan media gambar tidak terlepas dari kelebihan penggunaan 

media tersebut. Menurut Sadiman, dkk. (2006: 29) kelebihan dalam 

menggunakan media gambar adalah: 

1. Sifatnya konkret. 

2. Gambar dapat mengatsi ruang dan waktu. 

3. Media gambar dapat mengatsi keterbatasan pengamatan. 

4. Media gambar dapat memperjelas suatu masalah. 

5. Gambar harganya murah dan mudah didapat serta digunakan 

tanpa memerlukan peralatan khusus.  
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2.2.2 Kelemahan Media Gambar 

 

 

Selain mempunyai kelebihan media gambar juga mempunyai 

kelemahan yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam membuat 

suatu media gambar. Kelemahan media gambar antara lain:  

1. Gambar hanya menekankan presepsi indra mata.  

2. Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif 

untuk kegiatan pembelajaran  

3. Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar.  

 

 

2.2.3 Ciri Media Gambar 

Menurut Rahardi (2004: 23) menyatakan bahwa ciri-ciri media 

gambar yang baik yaitu: 

a. Cocok dengan tingkat umur/kemampuan anak. 

b. Bersahaja, dalam artian tidak terlalu kompleks karena dengan 

gambar itu anak akan mendapat gambaran yang pokok. Kalau 

gambar kompleks, perhatian anak akan terbagi akibatnya ada 

sesuatuyang justru penting tetapi malah tidak tertangkap oleh 

anak. 

c. Realistis, maksudnya gambar itu seperti benda sesungguhnya 

sesuai dengan apa yang ada digambar. Sudah tentu 

perbandingan ukuran juga harus diperhatikan. 

d. Gambar dapat diperlukan dengan tangan. Bahwa ada orang yang 

menganggap gambar sebagai sesuatu yang suci, tetapi sebagai 

media pengajaran gambar harus dapat dipegang, diraba oleh 

anak. 

 

 

2.2.4 Sasaran Penggunaan Media Gambar 

Setiap guru Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas yang kompleks. 

Tugas tersebut antara lain adalah memahami dengan baik materi 

matematika yang akan diajarkan, karna banyak persepsi siswa yang 

menganggap matematika adalah pelajaran yang rumit dan 
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membosankan. Artinya seorang guru harus memahami dan 

memanfaatkan dengan baik cara peserta didik dalam belajar 

matematika, memahami cara mengajarkan matematika yang efektif 

dan menggunakan cara-cara pembelajaran matematika yang efektif.  

 

Pada dasarnya kegiatan pembelajaran matematika dapat dilakukan 

dengan berbagai setrategi dan variasi sajian. Misalnya permainan, 

diskusi, pemecahan masalah, praktek dan lain-lain yang menarik, 

sesuai dengan pokok bahasan yang ditunjang dengan media yang 

sesuai dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta kebutuhan 

siswa. Proses belajar mengajar memiliki dua unsur yang paling penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran.  

 

Pemilihan salah satu metode tertentu akan mempengaruhi jenis media 

yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih media, misalnya tujuan pembelajaran, 

respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran 

berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. 

Arsyad, (2009: 15) fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

 

Pada kenyataannya menurut pengalaman, dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan setiap siswa, seorang guru biasanya mengelola kelasnya 



33 
 

secara klasikal. Cara ini tentu mengalami kelemahan, kelemahannya 

adalah guru memenuhi kebutuhan siswa dengan cara yang sama, 

padahal diketahui bahwa setiap siswa mempunyai perbedaan 

kebutuhan dan kemampuan.  

 

Idealnya cara ini harus dikurangi dan dicari alternatif lain dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap siswa. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar masih diperlukan adanya 

media pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa 

yang berbeda-beda, memberikaan pengalaman dan persepsi yang sama 

pada seluruh siswa dan membantu siswa dalam memahami konsep 

matematika yang abstrak.  

 

Heruman (2007: 1) mengingat karakteristik anak sekolah dasar yang 

masih pada tahap berpikir operasional konkret yaitu, kemampuan yang 

tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk 

mengoprasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkret. Jean Piaget dalam Ruseffendi, (1992: 143) 

berpendapat bahwa siswa yang tahap berpikirnya masih ada pada tahap 

operasional konkret 7 tahun sampai sekitar 11/12 tahun atau 13 tahun 

yaitu tahapan umur pada anak-anak SD tidak dapat memahami operasi 

logis dalam konsep matematika tanpa dibantu oleh benda-benda 

konkret. Anak-anak pada tahap berpikir ini dapat dikelompokan 

kedalam empat taraf berpikir yaitu: 
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a) Taraf berpikir konkret, yaitu dalam belajar selalu memerlukan 

benda-benda konkret. 

b) Taraf berpikir semi konkret, yaitu dapat mengerti dalam 

belajarnya, bila dibantu dengan gambar benda konkret. 

c) Taraf berpikir semi abstrak dapat mengerti belajar matematika 

dengan bantuan diagram, torus, dan sebagainya. 

d) Taraf berpikir abstrak, yaitu sudah dapat memahami suatu 

konsep tanpa adanya media lagi. 

 

Taraf berpikir konkret pada siswa sekolah dasar masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Heruman (2007: 

2) pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat 

bantu berupa media yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahaminya. Mengingat karakteristik siswa sekolah dasar yang 

masih berada pada tahap berpikir operasional konkret, yaitu masih 

membutuhkan benda-benda konkret untuk memahami suatu konsep 

matematika. Maka masih sangat perlu adanya bantuan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu akan sangat 

tepat dan efektif membantu siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga siswa akan lebih cepat memahami suatu 

konsep yang diajarkan oleh guru dengan adanya alat bantu 

pembelajaran berupa media pembelajaran.  

 

Hamalik dalam Arsyad (2009: 15) berpendapat bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta membawa pengaruh-
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pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses belajar dan penyampaian 

pesan serta isi pembelajaran.  

 

Maka berdasarkan uraian di atas, sasaran penggunaan media gambar 

yang paling tepat dalam penelitian ini adalah siswa SD, khususnya 

siswa kelas I atau kelas awal. Mengingat karakteristik siswa kelas 

awal yang masih membutuhkan benda-benda konkrit untuk membantu 

proses berpikir dalam memahami suatu konsep matematika. Oleh 

karena itu siswa kelas I atau kelas awal masing sangat membutuhkan 

alat bantu berupa media untuk memahami konsep yang baru 

diterimanya (Heruman, 2007: 2). 

 

2.3 Hasil Belajar Matematika Kelas 1 SD 

Hasil belajar merupakan hal yang paling terpenting dalam pembelajaran. 

Sudjana (2009: 3), mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, dalam pengertian yang lebih 

luas mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan 

Mudjiono (2006: 3-4), juga mendefinisikan hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tidak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar 
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Menurut Sanjaya (2010: 107) asumsi yang mendasari pembelajaran berfikir 

yakni pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya melainkan pengetahuan 

yang dibentuk oleh individu itu sendiri dalam struktur kognitif yang 

dimilikinya. Perubahan belajar dapat dilihat dari berbagai prilaku, perubahan 

perilaku tersebut dari ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotor.  

 

Perubahan yang terjadi akibat belajar berlangsung lama dan tidak akan 

kembali seperti keadaan semula atau keadaan sebelum belajar, perubahan 

yang terjadi sesaat seperti keadaan lelah, sakit dan sebagainya tidak dapat 

mempengaruhi keadaan akibat belajar tersebut. Perubahan tersebut tidak 

terjadi secara spontan mengikuti pengalaman belajar tetapi yang segera terjadi 

umumnya tidak dalam bentuk perilaku, hanya dalam potensi seseorang untuk 

berperilaku.  

 

Sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler 

maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah 

yaitu ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotor. Hasil belajar pada penelitian ini 

menggunakan ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup 

kegiatan otak. Artinya menurut Sudaryono (2012: 43) segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak termasuk kedalam ranah in. Instrumen yang akan 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes. 

Menurut Sudjana ( 2009: 22) ranah kognitif adalah proses mental yang 
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berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat evaluasi. Ranah ini berkaitan 

dengan kemampuan intelektual dan kompetensi seseorang dalam berfikir.  

Menurut Sudjana (2009: 23-28) terdapat enam tingkatan dalam kawasan 

kognitif  yaitu: 

a. Tingkat pengetahuan : kemampuan siswa dalam mengingat atau 

menghafal 

b. Tingkat pemahaman : kemampuan siswa menafsirkan atau 

menerjemahkan 

c. Tingkat penerapan : kemampuan siswa menerapkan suatu 

pemecahan masalah 

d. Tingkat analisis : kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

e. Tingkat sintesis : kemampuan siswa mengaitkan suatu hal dengan 

pengetahuan sehingga terbentuk suatu hal baru 

f. Tingkat evaluasi : kemampuan dalam membuat keputusan yang 

tepat 

 

Jenjang ingatan sampai penerapan disebut dengan jenjang berfikir tingkat 

sederhana, sedangkan jenjang analisis sampai evaluasi sebagai jenjang 

berfikir tingkat tinggi. Siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) kemampuan tingkat kognitifnya hanya sampai pada jenjang berfikir 

tingkat sederhana, mereka belum sampai pada jenjang berfikir tingkat tinggi. 

Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif untuk siswa Sekolah Dasar 

(SD) berada pada tahap operasional konkret yaitu antara umur 7 – 11 tahun.  

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan 

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar aspek 
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kognitif yang mencakup tiga tingkatan dalam domain kognitif taksonomi 

bloom yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3). 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif adalah tes. 

 

2.4 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan berperan penting 

dalam pembentukan pribadi dan perilaku induvidu. Sebagian besar 

perkembangan induvidu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar adalah 

suatu proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang 

dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan 

di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya. 

Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian 

tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru.  

 

James O, Whitaker dalam Rusman (2011: 8) “ Belajar adalah proses di mana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman.” Kata 

“diubah” merupakan kata kunci pendapatannya Whitaker, sehingga dari kata 

tersebut mengandung makna bahwa belajar adalah sebuah perubahan yang 

direncanakan secara sadar melalui suatu program yang disusun untuk 
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menghasilkan perubahan perilaku positif tertentu. Intinya bahwa belajar 

adalah proses perubahan. Howard L. Kingskey mengatakan bahwa: 

learning is the process by which behavior (in the broader sence) is 

originated or changed through practice or training. 

Belajar adalah proses di mana tingkah laku ( dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. 

 

Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in behavior as a 

result of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Makna dari definisi yang 

dikemukakan oleh Cronbach ini lebih dalam lagi, yaitu belajar bukanlah 

semata-mata perubahan dan penemuan tetapi sudah mencakup kecakapan 

yang dihasilkan akibat perubahan dan penemuan tadi. Setelah terjadi 

perubahan dan menemukan sesuatu yang baru, maka akan timbul suatu 

kecakapan yang memberikan manfaat bagi kehidupannya. Intinya belajar 

adalah outcome. 

 

 

Adapun menurut Burton dalam Usman dan Setiawati (1993: 4) belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri induvidu berkat adanya 

interaksi antara induvidu dengan induvidu lain dan induvidu dengan 

lingkungannnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas interaktif yang dilakukan oleh induvidu dengan 

melibatkan lingkungan dengan cara melihat, mengamati dan memahami 

sesuatu sehingga terjadi perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik 

melalui latihan dan pengalam untuk memperoleh tujuan tertentu. 

Pembelajaran pada umumnya harus mempunyai tujuan yang jelas untuk 

memberikan arah dan menuntut peserta didik dalam mencapai prestasi yang 

diharapkan. Menurut Suyitno (2004: 2) Pembelajaran adalah upaya 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 
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bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan 

peserta didik. Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 yaitu: 

Pembelajaran adalah proses interaksi oeserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 

Menurut Miarso (2004: 545) dalam Yamin (2013: 15) pembelajaran adalah 

suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar 

atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha 

tersebuat dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

memiliki kemampuan atau kompetensi dalam merancang dan 

mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Dapat pula dikatakan 

bahwa pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau orang 

dewasa lainnya untuk membuat pelajar dapat belajar dan mencapai hasil 

belajar yang maksimal. Menurut Hamalik (2003: 30) menyatakan bahwa: 

Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur 

manusia, meterial, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sudjana (2004: 28) mengungkapkan bahwa: 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif 

antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan 

pendidik ( suber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru, dan peserta 

didik untuk membentuk dan meningkatkan keaktifan, minat, peserta didik 
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sesuai kebutuhan dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang 

didukung oleh lingkungan belajar. 

2.5 Pembelajaran Matematika 

Banyak orang yang mempertukarkan antara matematika dengan aritmetika 

atau berhitung. Padahal, matematika memiliki cakupan yang lebih luas 

daripada aritmetika. Aritmetika hanya merupakan bagian dari matematika. 

Dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan 

bidang studi yang dianggap paling sulit oleh peserta didik, baik yang tidak 

berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar. 

 

Standar kurikulum Depdiknas 2004 dalam Susanto (2013: 184) disebutkan 

bahwa standar kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki 

siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan 

matematik, namun bersaing, dan berhasil dalam kehidupan.  

 

Menurut Depdiknas (2001: 7) dalam Susanto (2013: 184) kata matematika 

berasal dari bahasa latin, manthanein atau mathena yang berarti “belajar atau 

hal yang dipelajari,” sedang dalam bahasa Belanda, matematika disebut 

wiskunde atu ilmu pasti, yang kesemuannya berkaitan dengan penalaran. 

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, 

penalaran yang jelas dan sistematis dan struktur atau keterkaitan antar konsep 

yang kuat.  
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Belajar matematika merupakan tentang konsep-konsep dan struktur abstrak 

yang terdapat dalam matematika serta mencari hubungan antara konsep-

konsep dan struktur matematika. Belajar matematika harus melalui proses 

yang bertahap dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. 

Proses berfikir siswa yang perlu diukur dapat berfungsi dalam berbagai 

kemampuan yaitu menemukan, membuktikan, kreatifitas, dan melukis.  

 

Menurut Hamalik (2005: 162) konsep merupakan suatu kategori yang 

memiliki ciri secara umum tidak dibatasi pada bentuk dan warna. Mata 

pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek 

seperti bilangan, pengolahan data dan geometri. Salah satu cabang mata 

pelajaran matematika yaitu geometri pada pokok bahasan mengenal bangun 

datar sederhana. Menurut Iswandi (1999: 1) geometri merupakan cabang 

matematika yang mempelajari titik, garis, bidang dan benda - benda ruang 

serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungannya satu sama lain. Jadi 

geometri dapat dipandang sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang 

ruang.  

 

Bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. 

Bangun ruang disebut juga bangun berdimensi tiga karena mengandung tiga 

unsur, yaitu panjang, lebar dan tinggi. Bangun-bangun yang terbentuk oleh 

perpotongan ruas garis mempunyai bagian-bagian sisi, rusuk dan titik sudut. 

Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun 

ruang dengan ruangan di sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi 
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yang berupa ruas garis pada bangun ruang sedangkan titik sudut adalah titik 

dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah tiga atau lebih. 

 

Sebelum siswa memahami dalam menghitung luas ataupun volumenya 

sebaiknya siswa memahami konsep mengenai bangun-bangun ruang tersebut. 

Bahwa bangun ruang merupakan gabungan dari beberapa bangun datar 

(segiempat, persegi panjang) yang tersusun menjadi bangun ruang. Siswa 

dikenalkan pada benda-benda disekitar mereka yang menyerupai bangun-

bangun ruang. Agar mereka mudah mengenali bangun ruang dan 

mengaitkannya dengan benda yang mereka lihat sehari-hari. Sehingga 

kegiatan pembelajaran bersifat konkret atau nyata.  

 

Salah satu dari Standar Kompetensi Lulusan SD pada mata pelajaran 

matematika yaitu memahami konsep pada setiap materinya. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman guru tentang hakekat 

pembelajaran matematika di SD dapat merancang pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, 

penggunaan media dan pendekatan yang sesuai pula. Sehingga guru dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta terselenggaranya 

kegiatan pembelajaran yang efektif.  

 

Sesuatu dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, guru dapat 

menggunakan media dalam pembelajaran. Media banyak sekali macamnya 

terkait dengan geometri bangun ruang yang terdiri dari segitiga, segi empat 
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dan lingkaran. Media yang dapat digunakan salah satunya media gambar. 

Melalui media gambar ini diharapkan dapat membuat minat siswa dalam 

pembelajaran lebih optimal karena menggunakan bentuk-bentuk bangun 

ruang yang dituangkan melalui gambar.  

 

Menurut Arsyad (2009: 16) penggunaan media pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses belajar dan penyampaian pesan serta isi 

pembelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dengan memperhatikan karakteristik siswa 

sekolah dasar yang masih pada fase operasional konkret yaitu fase berpikir 

yang masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca 

indra dan mempertimbangkan manfaat yang cukup efektif dari media gambar 

dalam proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa, media gambar 

merupakan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung hasil belajar 

siswa kelas rendah terutama pada mata pelajaran matematika yang abstrak. 

Sehingga pembelajarannya masih memerlukan alat bantu berupa media, dan 

alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru 

sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Artinya hasil 

belajar matematika siswa bisa mencapai tujuan instruksional yang telah 

ditentukan sebelumnya secara maksimal. 
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2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Adi Ismanto (2012) mengemukakan dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Media Gambar Acak terhadap Kemampuan Menulis Narasi 

Siswa Kelas 4 SDN Muara 1 Kab Tangerang.  Uji persyaratan analisis 

data dilakukan dengan uji normalitas (Liliefors), diperoleh Lhitung = 

0,1443 pada kelas eksperimen dan Lhitung = 0,0962 pada kelas control, 

sedangkan L tabel pada taraf signifikan a = 0,05 adalah 0,161. Lhitung < 

Ltabel, maka data dinyatakan normal. Hasil uji homogenitas (uji Barllet) 

diperoleh X2 hitung sebesar 2,67 dan X2 tabel pada taraf signifikan a = 

0,05 adalah 3,84. Karena X2 hitung < X2 tabel 2,67 < 3,84, maka data 

dinyatakan homogen. Hasil analisis data dengan uji-t diperoleh t hitung 

sebesar 4,79, sedangkan t tabel pada taraf signifikan a = 0,05 adalah 1,67. 

Karena t hitung > t tabel, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media 

gambar acak berpengaruh terhadap kemampuan menulis narasi siswa 

Sekolah Dasar. 

2. Diah Nuriza Siatan (2014) mengemukakan dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh pembelajaran matematika dengan menggunakan 

media puzzle dalam materi bangun Ruang terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SD Poris Gaga 3 Kota Tangerang. Berdasarkan data 

uji hipotesis terhadap kedua kelompok dengan menggunkan Tes-U Mann 

Whitney, perbedaan rata-rata tes penggunaan media puzzle dengan media 

karton memiliki taraf signifikansinya 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa 

signifikansinya 0,007 < 0,025 sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. 
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3.  Winda kurniawati (2013) mengemukakan dalam penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan hasil belajar matematika tentang pecahan dengan 

menggunakan media gambar siswa kelas III Mis. Miftahul Ulum 

Pontianak”. Berdasarkan data siklus 1 (70,0) dan meningkat disiklus 2 

(95,8) terjadi peningkatan sebesar 25,8 dibanding pelaksanaan pada siklus 

1.  

 

Penelitian di atas dapat menegaskan bahwa media gambar sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga pada 

penelitian ini diharapkan bisa memperjelas bahwa media gambar sangat 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

 

2.7 Kerangka Pikir 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku baik aspek pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap. Belajar matematika adalah suatu kegiatan 

mental yang tinggi karena matematika berkenaan dengan ide abstrak sehingga 

memerlukan suatu pola pikir yang terorganisir dalam mempelajari dan 

memahami konsep-konsep yang ada.  

 

Guru harus pandai memilih, mengembangkan dan menggunakan media 

pembelajaran untuk mengajarkan suatu konsep pada diri siswa secara 

bijaksana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar siswa 

tinggi. Terutama pada mata pelajaran matematika yang abstrak, sangat 

membutuhkan objek yang konkret untuk mengajarkan konsep yang abstrak 
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dalam matematika, sehingga siswa akan lebih mudah memahami konsep apa 

yang disampaikan oleh guru dengan bantuan media yang konkret, dan hasil 

belajar siswa menjadi tinggi.  

 

Pembelajaran matematika diperlukan pengetahuan dan pemahaman guru yang 

baik tentang matematika sebagai wahana pendidikan, sehingga proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 

peran guru tidak terlepas dari berbagai macam pendekatan, media dan strategi 

dalam pembelajaran. Selama ini metode pembelajaran yang biasa digunakan 

guru adalah metode yang berpusat pada guru, guru mendominasi kegiatan 

siswa yang menyebabkan siswa selalu pasif sedangkan guru aktif bahkan 

segala inisiatif berasal dari guru, siswa hanya didikte untuk melakukan 

sesuatu.  

 

Pemilihan dan pemanfaatan media harus sesuai dengan materi dan tingkat 

perkembangan siswa. Mengingat karakteristik siswa kelas rendah yang masih 

pada tahap operasional konktret awal, sehingga dalam proses 

pembelajarannya masih membutuhkan suatu perantara yang bisa 

menggambarkan hal-hal yang abstrak ke dalam bentuk yang konkret, yaitu 

yang bisa ditangkap oleh panca indera agar siswa mudah memahami konsep 

yang diajarkan oleh guru. Banyak sekalih jenis media pembelajaran yang bisa 

dikembangkan oleh guru. Sehingga hasil belajar siswa dalam ranah 

pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dapat berpengaruh terhadap hasil 
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belajar siswa. Salah satu media yang paling sering dipakai dan bahasa umum, 

serta bisa dinikmati dimana saja adalah media gambar.  

 

Media gambar dalam materi geometri bangun ruang sederhana yang 

mencakup segitiga, persegi panjang dan lingkaran ini guru bisa 

memanfaatkan ruang kelas sebagai penghantar dalam membawa siswa ke 

pembelajaran matematika terutama materi geometri. Menggunakan pengantar 

melalui pengamatan sekitar bisa mempermudah siswa memahami materi 

seperti  jam untuk contoh lingkaran, jendela untuk contoh segi empat, 

penggaris segitiga untuk contoh segitiga itu semua merupakan benda-benda 

yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Media gambar merupakan salah satu media yang cukup efektif yang dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

terutama pada mata pelajaran matematika yang abstrak. Media gambar 

merupakan media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas 

dan kuat melalui suatu pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Artinya 

dengan memperhatikan gambar, siswa akan tertarik untuk belajar dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa akan 

tinggi, karena konsep yang diajarkan oleh guru cepat dipahami oleh siswa.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar : 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Belajar mengenai 

Pengetahuan: 

1. Menyebutkan 

2. Menjelaskan 

3. mengidentifikasi 

Hasil Belajar mengenai 

Pemahaman: 

1. Membedakan 

2. Mencontohkan 

3. menyimpulkan 

Hasil Belajar mengenai 

Penerapan: 

1. Mengurutkan 

2. Menentukan 

3. Membuat gambar 

Penggunaan Media Gambar 

Matematika materi 

Geometri mengenal bangun 

datar sederhana (Segitiga, 

Segi empat dan Lingkaran). 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan media gambar 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika materi pokok Geometri 

tentang “Mengenal Bangun Datar Sederhana” siswa kelas 1 Sekolah Dasar  

Negeri 1 Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 


