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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar   

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

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih 

luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono 

(2013:4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi belajar. Sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar yang mencakup bidang 

kognitif, afektif, serta psikomotorik. 

Pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 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 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Tipe Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari 
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sebelumnya. Bloom (Dimyati & Mudjiono,2012:7) menyebutkan hasil belajar 

atau tingkat kemampuan yang dapat dikuasai oleh siswa mencakup tiga aspek 

yaitu : 

1) Kemampuan Kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau nalar. 

kemampuan ini terdiri dari : (a) Pengetahuan (C-1) mencapai kemampuan 

ingatan tentang hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan; (b) 

Pemahaman (C-2) mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang 

hal yang dipelajari; (c) Penerapan (C-3) mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah utuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

Contohnya dalam menggunakan prinsip; (d) Analisis (C-4) mencakup 

kemampuan menganalisis atau menguraikan suatu situasi tertentu ke dalam 

komponen-komponen pembentuknya. Pada tingkat ini siswa diharapkan dapat 

memahami dan menguraikan bagaimana proses, cara kerja, atau sistematika 

suatu permasalahan; (e) Sintesis (C-5) mencakup kemampuan membentuk 

suatu pola baru. Dengan kemampuan sintesis ini siswa dituntut untuk dapat 

menemukan hubungan kasual atau urutan tertentu; (f) Evaluasi (C-6) 

mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan suatu situasi, keadaan, nilai 

atau ide, pernyataan atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu.  

2) Kemampuan Afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral. 

Kemampuan ini terdiri dari: (a) Kemampuan Menerima (Receiving), mengacu 

pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan respon terhadap stimulasi 

yang tepat; (b) Sambutan (Responding), merupakan sikap siswa dalam 
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memberikan respon aktif terhadap stimulus yang datang dari luar; (c) 

Penghargaan (Valving), mengacu pada penilaian terhadap objek atau kejadian 

tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak 

memperhitungkan; (d) Pengorganisasian (Organization), mengacu pada 

penyatuan nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan; (e) 

Karakteristik nilai (Characterization by value), mencakup kemampuan untuk 

menghayati nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi pegangan nyata dan jelas 

dalam mengatur kehidupannya. 

3) Kemampuan Psikomotorik (The psikomotor domain) adalah kemampuan 

yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi 

sistem syaraf, otot dan fungsi psikis. kemampuan ini terdiri dari: (a) Persepsi, 

mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua 

perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas 

pada masing-masing rangsangan; (b) Kesiapan, mencakup kemampuan untuk 

menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau 

rangkaian gerakan; (c) Gerakan Terbimbing, mencakup kemampuan untuk 

melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan contoh yang 

diberikan; (d) Gerakan yang Terbiasa, mencakup kemampuan untuk 

melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih 

secukupnya, tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan; (e) Gerakan 

Kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan, 

yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien; (f) 

Penyesuaian Pola Gerak, mencakup kemampuan untuk mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi setempat;(g) 
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Kreatifitas, mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik 

yang baru atas dasar diri sendiri. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis atau tipe dalam 

hasil belajar yang harus dikuasai siswa ada tiga yakni aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pada penelitian ini hasil belajar yang diteliti berfokus pada aspek 

kognitif yang mencakup pengetahuan (C-1), pemahaman (C-2), penerapan (C-3), 

analisis (C-4), sintesis (C-5), dan evaluasi (C-6).  

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

dikelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri. Munco Labolo (Farid, 2013:22) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya sebagai berikut : 

1) Faktor internal (dari dalam diri siswa) meliputi : (a) Kondisi 

fisiologi, misalnya siswa mengalami sakit, atau perkembangan tidak 

sempurna; (b) Kondisi psikologis, misalnya intelegensi atau tingkat 

kecerdasan, konsep diri, motivasi belajar, minat, persepsi, sikap, 

bakat, kemandirian belajar, kebiasaan belajar, dan lain-lain. 

2)Faktor eksternal (dari luar diri siswa), meliputi :Faktor 

lingkungan yang terbagi menjadi dua. Pertama adalah lingkungan 

alam, yaitu kondisi alam yang dapat berpengaruh terhadap proses 

dan hasil belajar. Kedua adalah lingkungan sosial, berwujud 

manusia yang langsung dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Faktor instrument, 

yaitu faktor-faktor yang dalam penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor ini meliputi 

kurikulum, sarana & prasarana, model, metode, strategi, dan media 

pembelajaran. 
 

Paparan di atas menunjukkan bahwa faktor instrumen tidak kalah penting 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada media pembelajaran. 

Seorang guru memerlukan media dalam pembelajaran sebagai alat bantu untuk 

memudahkannya dalam mengkomunikasikan pesan berupa materi pelajaran 
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kepada siswa. Hal ini diharapkan proses penyampaian informasi dapat berjalan 

dengan maksimal dan siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajarinya.  

2. Bilangan Bulat  

a. Pengertian Bilangan Bulat 

Menurut Heruman (2007:38) Bilangan bulat adalah semua bilangan cacah 

dengan semua lawan bilangan asli. Sedangkan menurut Gatot (Zurismiati, 

2013:11) Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, 

dan bilangan nol (0). Bilangan bulat positif bisa disebut juga bilangan asli, 

sedangkan bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan asli itu sendiri 

atau bilangan bulat yang bertanda negatif di depannya. Menurut Mangatur Sinaga, 

dkk (2007:21) bilangan bulat adalah merupakan gabungan antara bilangan asli 

dengan bilangan-bilangan negatifnya serta bilangan nol.  

Bilangan bulat dapat dikelompokkan ke dalam bilangan bulat positif yang 

merupakan bilangan asli, bilangan nol serta bilangan bulat negatif. Suatu bilangan 

yang tidak bertanda dapat diartikan bahwa bilangan tersebut adalah positif. 

Sedangkan bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan bulat positifnya. 

Lambang negatif suatu bilangan adalah menunjuk pada kedudukan bilangan 

tersebut yang berada di sebelah kiri dari titik pangkal suatu garis bilangan sejauh 

bilangannya itu sendiri. Kedudukan suatu bilangan pada garis bilangan sangat 

ditentukan oleh tanda bilangannya. Besarnya suatu bilangan sangat ditentukan 

oleh bilangannya juga ditentukan pula oleh macam tandanya (Untari, 2014:14).  

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas mengenai bilangan bulat 

adalah gabungan dari bilangan asli serta bilangan cacah (bilangan positif) dan 

bilangan negatif. Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah dasar, 
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keberadaan bilangan negatif memang perlu dijelaskan. Penggunaan bilangan 

negatif bertujuan agar siswa mampu mengetahui dan memahami pengukuran yang 

bernilai negatif seperti pengukuran suhu, kedalaman laut, dan sebagainya. Selain 

itu pembelajaran materi bilangan bulat bertujuan agar siswa mampu 

menyelesaikan soal-soal terkait dengan operasi hitung pada bilangan bulat 

khususnya pada kelas IV yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan 

negatif. 

Muhsetyo (Farid, 2013:21) menjelaskan bahwa untuk mengenalkan konsep 

operasi hitung pada sistem bilangan bulat dapat dilakukan melalui tiga tahap. 

Tahap pertama adalah pengenalan konsep secara konkrit, tahap kedua pengenalan 

konsep secara semi konkrit atau semi abstrak, dan tahap ketiga pengenalan konsep 

secara abstrak. Dalam tahap pertama ada dua model peragaan yang dapat 

dikembangkan guru, yaitu model dengan menggunakan pendekatan himpunan 

dengan menggunakan media pembelajaran, sedangkan model kedua menggunakan 

pendekatan hukum kekekalan panjang dengan menggunakan alat peraga balok 

garis bilangan atau pita garis bilangan. Pada tahap kedua, proses operasi 

hitungnya diarahkan menggunakan gambar manik-manik. Lalu pada tahap ketiga 

siswa dikenalkan dengan konsep-konsep operasi hitung yang bersifat abstrak. 

Hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membelajarkan 

operasi hitung bilangan bulat kepada siswa sekolah dasar, guru harus 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran, dan 

membimbing siswa agar dapat menggunakan media tersebut agar dapat berpikir 

konkrit terhadap materi operasi hitung bilangan bulat serta menjadikan aktif 

dalam pembelajaran. 
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b. Penjumlahan Bilangan Bulat 

Menurut Ibid (Zurismiati, 2013:13) penjumlahan bilangan bulat 

dipergunakan untuk memperoleh hasil atau jumlah dari dua buah bilangan baik 

bilangan bulat positif maupun negatif. Penjumlahan merupakan operasi hitung 

yang utama diajarkan kepada siswa dikelas IV Sekolah Dasar. Menurut Untari 

(2014:18) Makna dari operasi penjumlahan adalah menggabungkan dua bilangan 

atau lebih. Dalam mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat sering digunakan 

tanda positif (+) dan tanda negatif (-). Sebagaimana telah dikenal, kedua tanda 

tersebut pada suatu bilangan merupakan petunjuk akan kedudukan dari bilangan 

tersebut pada suatu garis bilangan terhadap 0 atau titik pangkal. Untuk 

menjelaskan konsep penjumlahan bilangan bulat kepada siswa dapat 

menggunakan garis bilangan.  

Terdapat beberapa aturan dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 

menurut Heruman (2007:46) diantaranya sebagai berikut: (1) Penjumlahan 

bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif selalu menghasilkan bilangan 

positif; (2) Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif 

selalu menghasilkan bilangan bulat negatif; (3) Penjumlahan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif, jika 

angka bilangan bulat negatif lebih besar dari pada angka bilangan bulat positif. 

Menurut Zurismiati (2013:15) Pada operasi penjumlahan bilangan bulat 

terdapat beberapa sifat- sifat penting yaitu:  

(1)Sifat tertutup, yaitu himpunan bilangan bulat tertutup terhadap 

operasi penjumlahan artinya setiap jumlah dua bilangan bulat 
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hasilnya merupakan bilangan bulat; (2) Sifat pertukaran (komutatif), 

yaitu untuk sembarang dua bilangan bulat a dan b, berlaku  𝑎 + 𝑏 =
𝑏 + 𝑎 ; (3) Sifat pengelompokan (asosiatif), yaitu untuk sembarang 

tiga bilangan bulat a, b, dan c berlaku (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) ; 
(4) Sifat bilangan nol (sebagai unsur identitas penjumlahan), yaitu 

untuk setiap bilangan bulat a selalu berlaku 𝑎 + 0 = 0 + 𝑎 (5) Sifat 

invers penjumlahan (lawan suatu bilangan), yaitu lawan dari –a 

adalah a, sehingga berlaku 𝑎 + (−𝑎) = 0 = (−𝑎) + 𝑎. 

 

c. Kompetensi Dasar & Indikator Bilangan Bulat 

Kompetensi dasar yang digunakan adalah memahami pola penjumlahan & 

pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis 

bilangan. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.1. Kompetensi Dasar & Indikator 

 
Kompetensi Dasar Indikator 

3.8    Memahami konsep bilangan negatif  

      menggunakan hal-hal yang konkrit  

      dan garis bilangan. 

 

 

 

 

3.9   Memahami pola penjumlahan  

        bilangan bulat dengan menggunakan  

        hal-hal yang konkrit dan garis  

        bilangan. 

3.8.1 Mengurutkan bilangan bulat dengan 

menggunakan garis bilangan papan 

wayang 

3.8.2 Membandingkan bilangan positif dan 

bilangan negatif dengan menggunakan 

garis bilangan papan wayang 

 

3.9.1 Menjumlahkan bilangan positif dengan 

bilangan positif 

3.9.2 Menjumlahkan bilangan negatif dengan 

bilangan negatif 

3.9.3 Menjumlahkan bilangan positif dengan 

bilangan negatif atau sebaliknya 

 

 

Sumber : Silabus kelas IV Kurikulum 2013  

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Jauhar (Fajar, 2013:10) menjelaskan bahwa, kata media berasal dari bahasa 

Latin “Medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. 

Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media adalah alat, 

sarana komunikasi, penghubung, atau yang terletak di antara dua pihak (orang, 
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golongan, dan sebagainya). Gerlach dan Ely (Arif, 2014:12) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.  

Seels & Glasgow (Zurismiati, 2013:18) menjelaskan jika ditinjau dari segi 

perkembangan teknologi, media dibagi ke dalam dua kategori luas yaitu media 

tradisional yang terdiri dari visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak 

diproyeksikan, audio, penyajian ultimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, 

cetak, permainan, realita. Kategori kedua yaitu media teknologi mutakhir, yang 

terdiri dari media berbasis telekomunikasi dan mikroprosesor. 

 

Hasil paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu berupa alat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

membantu dan menyalurkan bahan pelajaran antara dua pihak atau lebih sehingga 

terjadi suatu interaksi di antara keduanya. Media dapat berupa benda, lingkungan, 

maupun manusia itu sendiri. 

 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Penggunaan media yang benar dapat mengurangi jumlah kata yang 

diperlukan dalam proses intruksional untuk mengkomunikasikan gagasan yang 

bersifat konkret. Media tidak hanya memberikan pengalaman-pengalaman konkret 

tetapi juga membantu siswa mengintegrasikan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya. Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif 

dan efisien. Tetapi secara khusus ada beberapa manfaat media yang  lebih rinci.  
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Sudjana dan Rivai (Arif, 2014:15) mengidentifikasikan beberapa manfaat 

media pembelajaran diantaranya adalah : (1) Pengajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) Bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik;                

(3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; (4) 

Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan dan lain-lain 

Kemp dan Dayton (Arif , 2014:15) mengidentifikasikan bahwa manfaat 

media pembelajaran sebagai berikut : (1) Penyampaian materi pelajaran dapat 

diseragamkan; (2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik; (3) 

Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif; (4) Efisiensi dalam waktu dan 

tenaga; (5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Menurut penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa memanfaatkan media 

pembelajaran adalah membantu dalam penyampaian bahan pengajaran kepada 

siswa untuk meningkatkan kualitas siswa yang aktif dan interaktif sehingga dapat 

mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran disekolah. 

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka 

media pembelajaran juga semakin berkembang. Berdasarkan banyaknya pendapat 

para ahli, belum ada suatu kesepakatan dalam penggolongan atau taksonomi 
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media yang berlaku umum dan mencakup segala aspek. Media pembelajaran 

merupakan komponen pembelajaran yang meliputi bahan dan peralatan. Dengan 

masuknya berbagai pengaruh kedalam dunia pendidikan, media pembelajaran 

terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format, 

dengan masing-masing ciri dan kemampuannya sendiri.  

Menurut Sukiman (Fajar 2013:14) jenis-jenis media yang dipakai dalam 

kegiatan belajar mengajar dibedakan menjadi media pembelajaran berbasis visual, 

media pembelajaran berbasis audio, media pembelajaran berbasis audio visual dan 

media pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan menurut Heinich & Molenda 

(Hamdani, 2010:72) terdapat enam jenis dasar dari media pembelajaran 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Teks, merupakan elemen dasar untuk menyampaikan suatu informasi yang 

terdiri dari berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya 

tarik dalam penyampaian informasi. 

2) Audio, merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan 

lewat indera pendengaran. Contohnya adalah media rekaman seperti musik, 

suara manusia dan binatang. 

3) Visual, merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan 

lewat indera penglihatan. Secara umum media pembelajaran berbasis visual 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu media grafis dan media cetak. 

Media grafis antara lain meliputi media foto, gambar sketsa, bagan, grafik, 

papan tulis, flannel dan bulletin, poster dan kartun, peta dan globe. Media 

cetak meliputi transparansi (OHT) dan modul.  
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4) Audio visual, merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan pesan-

pesan lewat indera penglihatan sekaligus pendengaran. Jenis media ini 

meliputi media televisi dan media film/video. 

5) Benda-benda tiruan, merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan-pesan lewat indera penglihatan sekaligus peraba. Media ini seperti 

benda tiga dimensi yang dapat disentuh, diraba, serta dimainkan langsung 

oleh siswa. Contohnya adalah herbarium, globe, dan alat-alat peraga lainnya. 

6) Manusia, merupakan media nyata dalam sebuah pembelajaran yang termasuk 

didalamnya adalah guru, siswa, pakar ahli di bidang atau materi tertentu.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengelompokkan media 

sangat bervariasi. Sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli 

untuk mengelompokkan jenis-jenis media. Namun dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa jenis-jenis media yang digunakan dalam sebuah pembelajaran 

meliputi media visual, audio, audio visual, berbasis komputer, benda tiruan, dan 

manusia.  

 

4. Media Garis Bilangan Papan Wayang 

a. Pengertian Garis Bilangan  

Menurut Baharim (Ligasari, 2011:12) garis bilangan adalah garis lurus 

yang ditandai dengan sejumlah titik jarak dari satu titik ke titik lain sama panjang. 

Pada setiap titik tertulis satu bilangan, bilangan-bilangan tersebut merupakan 

rangkaian bilangan berurutan dari bilangan negatif terkecil di sebelah kiri nol 

sampai dengan terbesar di sebelah kanan nol.  
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Gambar 2.1. Garis Bilangan Bulat 

 

Karso (Ligasari, 2011:13) menilai bahwa penggunaan garis bilangan dalam 

proses hitung bilangan bulat akan memudahkan siswa dalam memahami langkah 

kerjanya. Selain itu siswa juga akan lebih tertarik jika garis bilangan ini dibuat 

dalam benda konkret atau nyata. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan siswa 

menurut Jean Piaget (Sunarto & Hartono, 2013:24) yang menyatakan bahwa anak 

usia Sekolah Dasar berada pada masa operasional konkret.  

Aturan-aturan untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan 

menggunakan pendekatan pengukuran atau garis bilangan menurut Turmudi 

(2010:39) sebagai berikut: (a) Penjumlahan diwakili oleh gerakan maju anak 

panah; (b) Arah anak panah ditentukan oleh tanda bilangan; (c) Bila bilangan 

yang akan dijumlahkan positif, maka arah anak panah ke arah bilangan-bilangan 

positif; (d) Sebaliknya, bila bilangan yang akan dijumlahkan adalah bilangan 

negatif, maka arah anak panah adalah ke arah bilangan-bilangan negatif; (e) Hasil 

akhir dari penjumlahan dilihat dari posisi akhir dari ujung anak panah.  

Kusnandar (Nuh, 2012:82) juga mengatakan pedoman atau aturan dalam 

pendekatan garis bilangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :  

(a) Bilangan pertama ditunjukkan dengan anak panah pertama 

dimulai dari nol; (c) Bilangan kedua ditunjukkan dengan anak 

panah kedua dimulai dari ujung anak panah pertama; (3) Hasil 

penjumlahan ditunjukkan oleh ujung anak panah kedua; (4) Anak 

panah bergerak ke kanan jika bilangan positif; (5) Anak panah 

bergerak ke kiri jika bilangan negatif. 
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Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan garis bilangan yang 

digunakan dalam penjumlahan bilangan bulat menjadi benda atau media konkret 

yang dapat dipergunakan secara langsung oleh siswa, yakni media papan wayang. 

Pada papan ini peneliti menggunakan tokoh perwayangan dari Ramayana yang 

berfungsi sebagai simbol atau penanda dari bilangan positif dan perwayangan 

Mahabarata sebagai simbol atau penanda dari bilangan negatif tersebut. 

 

b. Papan Wayang 

Menurut Susetya (2008:2) Wayang adalah salah satu unsur kebudayaan 

bangsa Indonesia yang mengandung nilai seni, filsafat, pendidikan, nilai-nilai 

pengetahuan yang tinggi dan wayang benar-benar sangat berharga untuk dipelajari 

secara seksama dan sedalam-dalamnya. Kata Wayang berarti pertunjukan yang 

bercerita serta menggunakan dialog, yang dimana aktor dan aktrisnya bisa boneka 

atau manusia. Sedangkan menurut Narayan, R.K (2009:1) wayang merupakan 

suatu bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang dengan 

menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan. Wayang 

merupakan seni tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. 

Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003, 

sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan 

warisan yang indah dan sangat berharga.   

Hasil pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

wayang adalah sebuah pertunjukan seni yang berasal kebudayaan bangsa 

Indonesia dan disajikan oleh seorang dalang yang memainkan boneka atau 

sejenisnya serta menggunakan dialog. Menurut Irvine (2005:22) jenis wayang 
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yang dimainkan oleh orang dengan memakai kostum dikenal sebagai wayang 

orang. Sedangkan wayang yang berupa sekumpulan boneka yang dimainkan oleh 

dalang disebut wayang kulit atau wayang golek. Cerita yang dikisahkan dalam 

pagelaran wayang biasanya berasal dari Mahabharata dan Ramayana.  

Penelitian ini mengembangkan garis bilangan yang digunakan dalam 

proses hitung bilangan bulat menjadi benda atau media konkret yang dapat 

dipergunakan secara langsung oleh siswa, yakni media Papan Wayang. Papan 

wayang adalah sebuah papan garis bilangan yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika materi operasi hitung bilangan bulat. Bahan utama dari papan wayang 

ini adalah kayu atau papan dan dilapisi dengan kain batik khas daerah Jawa 

Timur.  

Peneliti menggunakan tokoh perwayangan dari Mahabarata dan Ramayana 

yang berfungsi sebagai simbol atau penanda dari bilangan positif dan negatif 

tersebut. Peneliti menggunakan 10 tokoh perwayangan Ramayana berwatak 

positif sebagai simbol bilangan positif. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah 

Rama Wijaya, Dewi Shinta, Hanoman, Wibisana, Laksmana, Raden Sugriwa, 

Subali, Anggada, Kumbakarna, dan Jembawan Sedangkan untuk simbol bilangan 

negatif peneliti menggunakan 10 tokoh perwayangan Mahabarata berwatak 

negatif. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Duryudana, Patih Sengkuni, 

Dursasana, Citraksa, Adipati Karna, Resi Durna, Dewi Gendari, Kartomarma, 

Aswatama, dan Prabu Salya. 

Petunjuk penggunaan papan wayang berdasarkan teori dari Kusnandar 

(Nuh, 2012:82) & Turmudi (2010:39) diantaranya sebagai berikut: (1) Tokoh-

tokoh  berwatak positif menghadap ke kanan; (2) Tokoh-tokoh berwatak negatif 
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menghadap ke kiri; (3) Jika terdapat bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan 

positif, maka wayang berwatak positif bergerak maju menuju bilangan positif; (4) 

Jika terdapat bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka wayang 

berwatak negatif bergerak maju menuju bilangan negatif; (5) Jika terdapat 

bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif atau sebaliknya, maka 

wayang-wayang berwatak positif akan dipasangkan dengan wayang-wayang  

berwatak negatif atau sebaliknya. Hasilnya ditandai dengan wayang yang tersisa. 

 

Contoh soal:  

1. 4 + 3 = .... 

Jawab : Bilangan 4 dan 3 merupakan bilangan positif, sehingga wayang 

berwatak positif mula-mula diletakkan pada bilangan 4 kemudian bergerak 

maju 3 langkah. Hasilnya akan berhenti pada bilangan 7.  

2. -6  + -2 = .... 

Jawab : Bilangan -6 dan -2 merupakan bilangan negatif, sehingga wayang 

berwatak negatif mula-mula diletakkan pada bilangan -6 kemudian bergerak 

maju 2 langkah. Hasilnya akan berhenti pada bilangan -8. 

3. -4 + 3 = 

Jawab : Bilangan -4 merupakan bilangan negatif dan 3 adalah bilangan 

positif, sehingga 4 wayang berwatak negatif diletakkan pada bilangan -4 lalu 

letakkan pula 3 wayang positif pada bilangan 3. Kemudian kedua bilangan 

tersebut dipasangkan.Wayang yang tersisa adalah 1 wayang berwatak negatif, 

maka hasilnya adalah -1.  

4. 7 + (-9) = …. 

Jawab :  
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Bilangan 7 merupakan bilangan positif dan -9 adalah bilangan negatif. 

Sehingga 7 wayang berwatak positif diletakkan pada bilangan 7 lalu letakkan 

pula 9 wayang negatif pada bilangan -9. Kemudian kedua bilangan tersebut 

dipasangkan. Wayang yang  tersisa 2 adalah wayang berwatak negatif, maka 

hasilnya adalah -2.  

Beberapa keunggulan dari papan wayang ini diantaranya tidak hanya 

berguna bagi materi muatan matematika, namun terdapat unsur kebudayaan di 

dalamnya yakni kebudayaan wayang yang berasal dari Jawa Timur. Siswa 

dikenalkan dengan tokoh-tokoh perwayangan dengan berbagai watak dan bermain 

peran sebagai seorang dalang saat penggunaan media ini. Sehingga selain 

menarik, penggunaan media ini dapat lebih menyenangkan. Selain itu, media ini 

juga berperan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

penjumlahan bilangan bulat. Dengan meningkatnya pemahaman siswa, maka akan 

terciptanya hasil belajar yang maksimal pula. Keunggulan lainnya adalah minat 

dan kreatifitas siswa juga meningkat, hal ini karena media papan wayang dapat 

langsung dimainkan oleh siswa. Media ini juga memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya yakni membutuhkan dana yang lebih besar. Selain itu waktu yang 

dibutuhkan dalam penggunaan media ini lebih lama dibandingkan dengan metode 

ekspositori atau ceramah yang sebelumnya digunakan oleh guru dikarenakan 

siswa memainkan media ini secara bergantian karena keterbatasan jumlah media 

tersebut.  

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut yaitu 

dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama, guru dapat menggunakan 

metode diskusi kelompok saat materi penjumlahan bilangan ini. Hal tersebut 



25 

 

berguna untuk meminimalisir dana yang keluar dalam pembuatan media. 

Kelompok dapat terdiri dari 5-7 siswa. Tindakan kedua, guru dapat mengatur 

waktu proses pembelajaran pada materi ini dengan tepat. Agar tidak memakan 

waktu yang lama tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai 

 

 

5. Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Suyatno (2009:58), pembelajaran berdasarkan masalah adalah 

proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah 

dalam kehidupan nyata. Siswa dirangsang untuk mempelajari masalah 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah dimiliki sebelumnya (prior 

knowledge) untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Sedangkan 

menurut Trianto (2007:68) menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri siswa. 

Pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang diawali dengan 

menghadapkan siswa dalam sebuah permasalahan. Dengan pengalaman 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, siswa dituntut untuk menyelesaikan 

masalah secara mandiri.  

 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 
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Menurut Permendiknas (2006:416) untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, perlu dikembangkan kemampuan siswa dalam: (1) 

memahami masalah; (2) membuat model matematika; (3) menyelesaikan masalah, 

dan; (4) menafsirkan solusinya. Berkaitan dengan pemecahan masalah, menurut 

Polya (2009:12) ada empat langkah penting dalam proses pembelajaran berbasis 

masalah, yaitu: (1) memahami masalahnya, dalam arti menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan; (2) merencanakan cara penyelesaian; (3) 

melaksanakan rencana; (4) menafsirkan atau mengecek hasilnya. Pengertian 

tersebut sejalan dengan pendapat dari Arends (dalam Trianto, 2007:70) yang 

mengemukakan ada lima tahap pembelajaran berbasis sekolah dan sering disebut 

tahap interaktif  diantaranya adalah orientasi masalah, perencanaan cara 

penyelesaian, mengorganisasi siswa untuk belajar, pemecahan masalah/eksplorasi, 

dan proses evaluasi/refleksi. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-

langkah pembelajaran berbasis masalah adalah orientasi masalah dimana guru 

menyajikan permasalahan kepada siswa, perencanaan cara penyelesaian, 

mengorganisasi siswa untuk belajar, pemecahan masalah/eksplorasi, dan proses 

evaluasi/refleksi. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh 

Budiyono Sudiman dengan judul : Peningkatan hasil belajar operasi penjumlahan 

bilangan bulat dengan media wayang kartun di jalan bilangan di Sekolah Dasar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media wayang kartun dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Klangonan 
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Gresik dari aspek kognitif. Peningkatan hasil belajar siswa aspek kognitif dapat 

dilihat dari naiknya nilai rata-rata kelas dari hasil post test pasca tindakan setiap 

siklus. Nilai rata – rata kelas pra tindakan adalah 54, 17% siswa dibawah KKM 

yakni 70. Pada siklus 1 nilai rata – rata kelas mencapai 83% dan pada siklus 2 

meningkat menjadi 90%. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan selama dua siklus, pada siklus I yaitu 62% dan pada siklus II menjadi 

91%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media 

wayang kartun di jalan bilangan dapat meningkatkan hasil belajar operasi 

penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas V SDN Klangonan Gresik. 

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Diah Tri Setyaningrum dengan 

judul : Penerapan media papan wayang pada materi bilangan bulat kelas IV SDN 

Kemloko 01 kecamatan Nglegok kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media wayang kartun pada siswa kelas eksperimen adalah 

33,23 dan 69,41, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 43,35 dan 55,59. 

Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil antara nilai siswa sebelum dan 

sesudah menerima perlakuan pada pembelajaran. Melalui hasil perhitungan 

dengan uji t pada hasil post test maka diperoleh hasil thitung adalah 2,953 dan 

ttabel adalah 2,042 sehingga Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan ada pengaruh 

penggunaan media papan wayang dan pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan kedua penelitian relevan tersebut, terdapat perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan pada penelitian pertama 

terletak pada penggunaan jenis wayang, dimana peneliti sebelumnya 

menggunakan gambar kartun yang disukai siswa lalu diberi pegangan sehingga 
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menyerupai wayang. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan gambar 

perwayangan dari Ramayana. Sedangkan perbedaan pada penelitian kedua terletak 

pada jenis penelitian yakni menggunakan jenis R&D atau eksperimen. 

 

 

 

 

C. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis Tindakan 
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Peneliti mengajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : “Hasil belajar 

penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu dapat 

meningkat melalui penggunaan media papan wayang”.  

 


