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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Sementara Amir (73:2014) mengungkapkan 

bahwa matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, 

maka konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol-simbol itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika merupakan suatu upaya untuk memfasilitasi, 

mendorong, dan mendukung terjadinya proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar untuk memahami konsep 

abstrak dari matematika. 

Kaitannya dengan pembelajaran matematika, selain untuk 

menguasai keterampilan dasar berhitung (penjumlahan, pengurangan, dan 

pembagian) diharapkan siswa juga mampu menemukan penyelesaian dalam 

pemecahan masalah secara logis dan kreatif. Oleh karena itu guru harus 

lebih banyak berperan sebagai pembimbing dibandingkan sebagai pemberi 

tahu. Sebagaimana menurut Amir (2014:77) mata pelajaran matematika 

diberikan pada tingkat SD selain untuk mendapatkan ilmu matematika itu 

sendiri, juga untuk mengembangkan daya berpikir siswa yang logis, analitis, 
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sistematis, kritis, kreatif dan mengembangkan pola kebiasaan bekerjasama 

dalam memecahkan masalah.  

 

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Matematika  

Menurut Amir (2014:76) mengajar akan lebih efektif jika 

kemampuan berpikir anak diperhatikan, karena itu perhatian ditujukan 

kepada kesiapan struktur kognitif siswa. Perhatian guru diperlukan untuk 

mengasah pengetahuan atau pengalaman kognitif siswa sehingga semua 

tujuan dari konsep pembelajaran termasuk tujuan konsep pembelajaran 

matematika tercapai secara maksimal. Berdasarkan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BNSP) tentang standar isi SD/MI pada lampirannya 

menegaskan  bahwa  tujuan  pembelajaran  matematika adalah:    

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar  konsep  

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,  

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi  

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau  

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  tabel,  diagram,  atau  

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
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5. 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. 

 

2.1.3 Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Menurut Sholekhah (2009:3) bahwa salah satu karakteristik 

matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak, artinya objek 

matematika berada di dalam alam pikir manusia, sedangkan realisasinya 

menggunakan benda-benda disekitar kita. Meskipun secara umum 

matematika bersifat abstrak, tetapi menurut Amir (2014:78) pembelajaran 

matematika di SD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral.  

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan 

pendekatan yang selalu menghubungkan suatu topik sebelumnya yang 

menjadi prasyarat untuk mempelajari topik matematika berikutnya.  

2. Pembelajaran matematika bertahap. 

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu dimulai 

dari konsep yang sederhana, sampai kepada konsep yang lebih sulit. 

Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, 

dilanjutkan ke semi konkret dan akhirnya menuju konsep abstrak. 

3. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. 

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai tahap 

perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran matematika di 
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SD digunakan pendekatan induktif. Contoh: Pada materi bangun datar 

dan bangun ruang. Pengenalannya tidak dimulai dari definisi, tetapi 

dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut 

dan mengenal namanya. Menentukan sifat-sifat yang terdapat pada 

bangun tersebut sehingga didapat pemahaman konsepnya. 

4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

Kebenaran matematika merupakan konsisten artinya tidak ada 

pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang 

lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan kepada 

pernyataan sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. 

5. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. 

Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi 

pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam 

pembelajaran bermakna siswa mempelajari matematika mulai dari 

proses terbentuknya suatu konsep kemudian berlatih menerapkan dan 

memanipulasi konsep pada situasi baru. 

 

2.1.4 Langkah Pembelajaran Matematika  

Tujuan akhir pembelajaran matematika di Sekolah Dasar yaitu agar 

siswa terampil menggunakan berbagai konsep matematika yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heruman (2007:2), 

menyampaikan langkah-langkah yang ditekankan pada pembelajaran 

matematika: 
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1. Penanaman Konsep Dasar 

Pembelajaran penanaman konsep baru merupakan jembatan yang 

harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang 

kongkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

2. Pemahaman Konsep 

Pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

3. Pembinaan Keterampilan 

Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih 

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika.  

 

2.1.5 Materi Pembelajaran Matematika Kelas V 

Nisa (2011:36) berpendapat bahwa tugas utama guru adalah 

mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, sebab inti dari 

pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah. Berbagai kompetensi 

dasar yang disampaikan oleh guru kepada siswa melalui pembelajaran 

matematika merupakan standar minimal tentang pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan penerapan kurikulum dari masing-

masing sekolah. SDN Babat 7 Lamongan merupakan salah satu sekolah 

yang masih menggunakan kurikulum KTSP dengan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk kelas V sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.   Melakukan operasi hitung bilangan  

bulat dalam pemecahan masalah 

1.1  Melakukan operasi hitung bilangan 

bulat termasuk penggunaan sifat-

sifatnya, pembulatan dan penaksiran 

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2006. 

 

1. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat merupakan bentuk perluasan dari bilangan cacah. Artinya 

bilangan bulat merupakan contoh bilangan yang lebih lengkap dari 

bilangan cacah (Yusmaneli, 2012:270). Operasi hitung bilangan bulat itu 

meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian bilangan 

bulat. 

2. Operasi Hitung Perkalian 

Perkalian adalah operasi matematika penskala satu bilangan dengan  

bilangan lain. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di 

dalam aritmatika dasar penjumlahan, pengurangan dan pembagian 

(Arulan, 2013:49). Sehingga perkalian dapat dikatakan sebagai salah satu 

dari operasi dasar aritmatika yang diajarkan pada tahap awal siwa dengan 

menanamkan konsep menjumlahkan angka secara berulang dari angka 

yang lainnya. 

3. Perkalian Bilangan dengan Dua Angka 

Salah satu materi perkalian yang dipelajari yaitu perkalian bilangan dua 

angka dengan bilangan dua angka. Langkah perkaliannya adalah satu kali 

perkalian dan dua kali perkalian. 
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a. Perkalian bilangan dua angka dengan dua angka  

Amatilah contoh perkalian dua angka dengan dua angka berikut 

ini ! 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sesuatu perantara dari pengirim ke 

penerima dalam proses belajar mengajar (Anam, 2015:7). Kedudukan media 

sebagai bagian dari proses pembelajarann sehingga guru diharapkan dapat 

memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran.  

Sedangkan Menurut Hafid (2015:4), media merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi, proses interaksi komunikasi 

edukasi antara guru (atau pembuat media) dan siswa dapat berlangsung 

secara tepat guna dan berdaya guna. 

 

2.1.7 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu anak 

dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Penggunaan 
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media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami 

sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit. Keberadaan media 

pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan 

suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Guru sebagai penyampai pesan 

memiliki kepentingan yang besar untuk memudahkan tugasnya dalam 

menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik 

(Muhson, 2010:3). Sementara menurut Hafid (2015:4) Penggunaan media 

pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya serap 

siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari.  

Fungsi-fungsi media pembelajaran menurut Munadi (2008:37), 

sebagai berikut : 

1. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar 

yang bermakna sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-

lain. 

2. Fungsi semantik, merupakan kemampuan media dalam menambah 

perbendaharaan kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya 

benar-benar dipahami anak didik (tidak verbalistik). 

3. Fungsi manipulatif, media berfungsi untuk mengatasi batas-batas ruang 

dan waktu serta mengatasi keterbatasan inderawi. 

4. Fungsi Psikologis,beberapa diantara fungsi media dilihat dari aspek 

psikologis meliputi : 

a. Fungsi atensi, media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian 

(attention) siswa terhadap materi ajar. 
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b. Fungsi afektif, media pembelajaran dapat menggugah perasaan, 

emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap 

sesuatu. 

c. Fungsi kognitif, media pembelajaran berfungsi sebagai 

representasi mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek 

berupa orang, benda atau peristiwa. 

d. Fungsi Imajinatif, media berfungsi untuk meningkatkan dan 

mengembangkan imajinasi siswa. 

e. Fungsi motivasi, berfungsi untuk mendorong, mengaktifkan dan 

menggerakkan siswa secara sadar untuk terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

5. Fungsi sosio-kultural, mengatasi hambatan sosio-kultural antara peserta 

di dalam komunikasi pembelajaran.  

 

2.1.8 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Setiap jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga guru 

tidak harus mengikat pada penggunaan satu jenis media. Guru bebas 

menentukan jenis media yang digunakan dalam pembelajaran. Dilihat dari 

kesiapan pengadaannya, media menurut Sadiman (2006:83) dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu: 

1. Media by utilization, yang merupakan media yang menjadi komoditi 

perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam kedaan siap pakai.  
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2. Media by design, yaitu media rancangan karena perlu dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran 

tertentu. 

Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan keterbasan, 

untuk media pembelajaran rintik (Jaring-jaring stik) termasuk ke dalam jenis 

media by design, karena media dipersiapkan dan dirancang khusus untuk 

memenuhi tujuan dan kebutuhan tertentu dalam pembelajaran serta 

diperlukan serangkaian validasi prototipenya.  

 

2.1.9 Prinsip-prinsip Media Pembelajaran  

Sudjana (Sundayana, 2015:16) mengemukakan bahwa dalam 

memilih dan menggunakan media pembelajaran hendaknya memperhatikan 

sejumlah prinsip-prinsip, diantaranya: 

1. Menentukan jenis media yang tepat.  

2. Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat.  

3. Menyajikan media dengan tepat.  

4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat. 

 

2.1.10 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

 Menurut Sundayana (2015:17) beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, antara lain :  
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1. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi, sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik. 

2. Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan; artinya 

media yang diperlukan mudah diperoleh.  

3. Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan, syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam 

proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada 

medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat 

terjadinya interaksi belajar siswa dengan lingkungannya. 

4. Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut 

dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

5. Sesuai dengan tarap berfikir siswa; memilih media untuk pendidikan 

dan pengajaran harus sesuai dengan tarap berfikir siswa sehingga 

makna yang terkandung di dalamnya mudah dipahami oleh siswa. 

 

2.1.11 Landasan Media Pembelajaran 

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sadiman (Sundayana, 

2015:19) mengenai landasan media pembelajaran sebagai berikut : 

1. Landasan Psikologis 

Landasan Psikologis merupakan alasan atau rasional mengapa media 

pembelajaran digunakan, ditinjau dari kondisi siswa dan bagaimana 

proses belajar itu terjadi. 
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2. Landasan Historis 

Penggunaan media pembelajaran dilihat dari sejarah konsep media 

digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep media 

pembelajaran berawal dari lahirnya konsepsi pengajaran visual atau 

alat bantu visual pada tahun 1923. 

3. Landasan Teknologis  

Landasan teknologi dalam media pembelajaran digunakan sebagai 

bagian yang memiliki enam manfaat potensial dalam memecahkan 

masalah pembelajaran, yaitu : 

a. Meningkatkan produktivitas pendidikan 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih 

individual 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran  

d. Memberikan pemantapan pembelajaran 

e. Media membuat proses pembelajaran terjadi secara langsung atau 

seketika 

f.  Memungkingkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas 

4. Landasan Empiris 

Landasan empiris merupakan landasan dari berbagai temuan 

penelitian yang menunjukkan adanya interaksi antara penggunaan 

media pembelajaran dan karakteristik siswa dalam menentukan hasil 

belajar siswa. 
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2.1.12 Desain Media Jaring-jaring Stik 

Media didesain dengan prinsip untuk mengkongkritkan operasi 

perkalian bilangan bulat sesuai dengan tahap perkembangan siswa sekolah 

dasar. Alat yang digunakan bersifat sederhana berupa papan persegi sebagai 

alas disertai stik bambu dengan dua variasi warna yang berbeda, yaitu: 

warna biru sebagai puluhan dan warna merah sebagai satuan. Media juga 

dilengkapi dengan stik kayu berbentuk tanda positif (+) dan stik kayu 

berbentuk negatif (-), tabung warna-warni serta gelang pengait warna-warni. 

Desain media ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.2 Desain Media Jaring-jaring Stik (RINTIK) 

No  Gambar Keterangan 

1   

Bagian alas terbuat dari papan 

triplek yang disesuaikan dengan 

kegunaan media, yang dapat 

digunakan di atas meja. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Pipa paralon berfungsi untuk 

mempermudah siswa menentukan 

hasil perkalian bilangan bulat. 

 

 

3  

 

 

 

Stik bambu terdiri dari dua warna, 

yaitu merah sebagi satuan dan biru 

sebagai puluhan. 

4   

Gelang pengait terdiri dari dua 

warna dan setiap gelang pengait 

memiliki fungsi  yang berbeda. 

5   

Tanda bilangan terdiri dari tanda 

postif (+) dan negatif (-) 

               Sumber: Olahan peneliti 
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2.1.13 Cara Penggunaan Media Jaring-jaring Stik (RINTIK) 

1. Sebelum Penggunaan 

a. Susunlah media rintik (Jaring-jaring Stik) menjadi sebuah 

media yang siap digunakan. 

b. Siapkan stik berwarna biru dan merah sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

c. Gunakan gelang pangait warna- warni yang terdapat pada 

kotak alas media sebagai pengait antara kedua stik.  

2. Pelaksanaan dalam pembelajaran 

a. Perkenalkan media rintik (Jaring-jaring Stik) kepada siswa 

kemudian jelaskan bagian-bagiannya. 

b. Jelaskan dan berilah contoh cara menggunakan media. 

3. Setelah Penggunaan 

a. Lepas dan letakkan rangkaian media pada tempat yang 

aman. 

 

2.2 Kajian Penelitian Relevan 

Literatur relevan dari penelitian terdahulu, merupakan skripsi yang di tulis 

oleh Lusianisa (2014) “Pengembangan Media Kartu Kwartet dalam Pembelajaran 

Matematika Kelas III SDN Kiduldalem 1 Bangil”. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama dalam melakukan 

pengembangan media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika sekolah 

dasar, sedangkan perbedaan terletak pada jenis media, materi serta kelas yang 

menjadi objek dari penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada materi bangun 
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datar sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada materi perkalian 

bilangan bulat. 

Kajian penelitian relevan yang kedua yaitu skripsi oleh Wijayanti (2014) 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Adobe 

Flash CS3 Untuk SD/MI Kelas V Semester II Materi Penjumlahan dan 

Pengurangan Pecahan”. Fokus yang sama dalam mengembangkan media untuk 

mata pelajaran matematika kelas V merupakan persamaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sedangkan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah jenis media serta materi pelajaran yang 

menjadi objek penelitian.  

Kajian penelitian relevan yang ketiga yaitu skripsi oleh Romadhoni (2016) 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Papan Stik Pada Materi 

Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II MI Al-Ikhsan Turen Kabupaten 

Malang”. Fokus yang sama dalam mengembangkan media untuk mata pelajaran 

matematika materi perkalian merupakan persamaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan, sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan ialah jenjang kelas yang menjadi objek penelitian serta 

pengembangan media yang digunakan untuk materi perkalian bilangan bulat dua 

angka dengan dua angka atau lebih. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan 

pembelajaran matematika kelas V masih menggunakan metode hafalan, guru 

menerapkan penggunaan media konkrit tetapi belum optimal. Kondisi ideal yang 

diharapkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran ialah tersedianya media 

konkrit dengan tujuan siswa aktif, kreatif, dan tertarik mengikuti pembelajaran 

secara maksimal.  

Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis kebutuhan untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran matematika 

materi perkalian bilangan bulat, kemudian perencanaan desain produk media 

rintik (Jaring-jaring Stik) dengan mengembangkan konsep media yang sudah ada 

yaitu media papan stik agar sesuai untuk materi perkalian bilangan bulat kelas V 

dengan hasil perkalian ratusan atau ribuan, sehingga langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengembangan media rintik (Jaring-jaring Stik) pada materi    

perkalian bilangan bulat kelas V di SDN Babat 7 Lamongan, dengan 

menggunakan Sembilan alur/prosedur penelitian dan pengembangan (Research and 

Developmet/ R & D) yang meliputi: (1) Potensi dan Masalah, (2) Pengumpulan 

Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Uji coba 

Produk, (7) Revisi Produk, (8) Uji coba Pemakaian, kemudian (9) Revisi Produk 

sebagai langkah terakhir untuk menghasilkan inovasi media rintik (Jaring-jaring 

Stik) yang dapat diterapkan pada materi perkalian bilangan bulat kelas V. Konsep 

pengembangan media rintik (Jaring-jaring Stik) ditunjukkan pada gambar 2.1 

kerangka pikir berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka pikir 

Hasil 

Inovasi media kongkrit berupa 

Jaring-jaring Stik (RINTIK)  

 

Pengembangan produk lama 

dari media papan stik 

 

Pengembangan Media Rintik (Jaring-jaring Stik)  

pada Materi Perkalian Bilangan Bulat Kelas V  

di SDN Babat 7 Lamongan 

Analisis Kebutuhan 

Siswa merasa kesulitan 

untuk memahami materi 

perkalian bilangan bulat 

Alur/Prosedur penelitian: 

1. Potensi dan Masalah 

2. Pengumpulan Data 

3. Desain Produk 

4. Validasi Desain 

5. Revisi Desain 

6. Uji coba Produk 

7. Revisi Produk 

8. Uji coba Pemakaian  

9. Revisi Produk 


