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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang 

penting untuk dipelajari siswa. Matematika memiliki hubungan dengan 

kehidupan keseharian siswa, sehingga pembelajaran matematika sebaiknya 

disampaikan dengan mengaitkannya dengan kegiatan sehari-hari. Menurut 

Musetyo (2007: 1.26), pembelajaran matematika yaitu proses pengalaman 

belajar siswa melalui serangkaian kegiatan yang direncanakan, sehingga siswa 

memperoleh kompetensi (pengetahuan) bahan matematika yang dipelajari. 

Komponen penentu ketercapaian kompetensi salah satunya yaitu strategi 

pembelajaran matematika, yang disesuaikan dengan (1) topik yang 

dibicarakan, (2) tingkat perkembangan intelektual siswa, (3) prinsip dan teori 

belajar, (4) keterlibatan aktif siswa, (5) keterkaitan dengan kehidupan siswa 

sehari-hari, (6) pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Freudental (dalam Amir, 2016: 9), bahwa 

matematika merupakan aktivitas insani (manusia) yang berkaitan dengan 

realita (kehidupan nyata). Matematika mengajarkan cara berfikir logis yang 

dipelajari melalui bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan-aturan yang 

berkaitan dengan aktivitas manusia. Pada hakikatnya, matematika berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 



10 
 

 

Pembelajaran matematika selain berkaitan dengan keseharian siswa juga 

digunakan untuk melatih kemampuan berfikir siswa dalam membangun 

pengetahuan matematika. Menurut Amir (2016: 8), pembelajaran matematika 

merupakan proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru dengan tujuan 

mengembangkan kreativitas berfikir siswa sehingga meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, serta meningkatkan kemampuan mengkontruksi 

(membangun) pengetahuan baru sebagai usaha meningkatkan penguasaan 

materi matematika. Guru maupun siswa bersama-sama mencapai 

terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat mencapai hasil 

maksimal jika pembelajaran berjalan efektif. Pembelajaran efektif merupakan 

pembelajaran yang membuat siswa aktif. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan, pembelajaran 

matematika merupakan proses pengalaman belajar materi matematika sesuai 

realita (kehidupan siswa). Pengalaman belajar diberikan kepada siswa melalui 

serangkaian kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan 

keseharian siswa. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa 

dan bermanfaat dalam kehidupannya. Selain itu, siswa mampu mengontruksi 

(membangun) pengetahuan baru materi matematika melalui pengalaman 

belajar. Siswa diajarkan matematika sesuai dengan tahapan usia mereka, 

misalnya pada awalnya belajar bilangan, kemudian mengurutkan bilangan, 

lalu belajar penjumlahan dan pengurangan sederhana. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Piaget, bahwa pembelajaran kognitif anak (siswa) 

berkembang secara bertahap. 
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2. Teori Belajar Piaget (Tingkat Perkembangan Kognitif Anak) 

Piaget mengatakan pembelajaran kognitif (intelegensi) anak berkembang 

melalui tahapan-tahapan. Menurut Piaget (dalam Thobroni, 2015: 81), tahapan 

tersebut dibagi menjadi empat, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-

operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Berikut 

penjabarannya, yaitu: 

a. Tahap Sensori Motor 

Tahap ini terjadi pada usia 0 – 2 tahun, anak mulai belajar meningkatkan 

kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. 

b. Tahap Pra-operasional 

Tahap ini terjadi pada usia 2 – 7 tahun, pengalaman anak masih 

terpengaruh hal yang dilihat oleh indra, sehingga belum dapat 

memperkirakan dan menyimpulkan hubungan-hubungan (keterkaitan) 

sesuatu secara konsisten. 

c. Tahap Operasional Konkret 

Tahap ini terjadi pada usia 7 – 11 tahun, anak dapat menyimpulkan sesuatu 

yang nyata atau melalui benda konkret, serta dapat memperkirakan dua 

aspek situasi nyata, seperti bentuk dan ukuran. 

d. Tahap Operasional Formal 

Tahap ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas, kegiatan kognitif anak tidak 

selalu menggunakan benda nyata (konkret). Tahap ini, kemampuan 

berfikir abstrak meningkat, sehingga anak juga dapat berfikir deduktif 

(menarik kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus). 
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Teori kognitif (intelektual) Piaget kemudian berkembang ke aliran 

konstruktivistik, yang mana belajar ditentukan karena adanya keinginan 

individu. Kesuksesan belajar dan hasil belajar optimal ditentukan oleh 

keaktifan siswa (Thobroni, 2015: 175). Piaget mengatakan melalui proses 

asimilasi dan akomodasi pengetahuan siswa dibangun. Proses asimilasi yaitu 

proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru dengan pengetahuan yang 

ada dalam pikiran siswa. Proses akomodasi yaitu penyelarasan struktur pikiran 

dengan informasi yang baru diterima. 

Berdasarkan pemaparan Piaget diatas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan intelegensi siswa (anak) terjadi secara bertahap. Hal ini perlu 

diketahui supaya dalam mengajarkan sesuatu kepada siswa nantinya melihat 

tingkat perkembangan intelegensinya. Piaget menyatakan bahwa belajar 

ditentukan karena adanya keinginan individu, yang disebut aliran 

konstruktivistik. Siswa membangun pengetahuan yang sudah dimilikinya 

dengan pengetahuan baru yang diterimanya. Hal ini selaras dengan strategi 

pembelajaran PAIKEM, yang mana kegiatan pembelajaran juga disesuaikan 

dengan karakteristik siswa. Karakteristik belajar siswa dapat dilihat 

berdasarkan tahapan kognitif pada usianya. 

 

3. Strategi Pembelajaran PAIKEM 

PAIKEM adalah salah satu strategi pembelajaran dan dapat diterapkan 

pada kegiatan belajar mengajar. Kepanjangan PAIKEM yaitu Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Uno, 2013: 10). 

Penentuan strategi pembelajaran yang tepat sangat penting dalam 
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pembelajaran. Maknanya guru dapat menentukan kegiatan belajar yang efektif 

dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar, serta memberikan fasilitas 

pada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi 

pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa dan sesuai kondisi yang 

diharapkan. Strategi pembelajaran ditentukan dan digunakan oleh guru 

mengacu dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Uno (2013: 4) menuliskan pendapat beberapa ahli tentang strategi 

pembelajaran, yaitu: 

a. Kozma dan Gafur menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

pemberian fasilitas atau bantuan kepada siswa mencapai tujuan 

pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran. 

b. Gerlach dan Ely berpendapat strategi pembelajaran adalah cara-cara yang 

dipilih dalam menyampaikan materi pembelajaran di lingkungan 

pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan jika strategi 

pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara-cara yang dilakukan 

seperti memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa dalam belajar, sehingga 

tujuan pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran tercapai. Fasilitas yang 

diberikan kepada siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. 

PAIKEM menurut Uno (2013: 10 - 16) adalah pembelajaran aktif,  

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berikut penjabarannya, yaitu: 

a. Pembelajaran aktif, aktif memosisikan guru sebagai pencipta suasana 

belajar yang kondusif, sebagai fasilitator dalam belajar, dan siswa sebagai 
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peserta belajar yang aktif. Menciptakan pembelajaran aktif salah satunya 

adanya pengalaman yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dapat mendorong 

siswa membangun pengetahuannya sendiri untuk bertanggung jawab 

terhadap proses belajarnya sendiri 

b. Pembelajaran inovatif, dalam kegiatan pembelajaran terjadi hal-hal baru. 

Guru tidak hanya bergantung pada materi pembelajaran yang ada di buku, 

tetapi mengimplementasikan hal-hal baru tersebut yang dirasa relevan 

dengan masalah yang sedang dipelajari siswa. Membangun pembelajaran 

inovatif dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan 

mengukur kemampuan/daya serap siswa 

c. Pembelajaran kreatif, pembelajaran kreatif bertujuan untuk 

mengembangkan tingkat kemampuan berfikir siswa. Guru dituntut kreatif 

mengembangkan kemampuan mengajar dalam proses pembelajaran, seperti 

menciptakan kegiatan yang beragam 

d. Pembelajaran efektif, mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi ini menghendaki siswa belajar mengembangkan potensi yang 

dimiliki melalui kompetensi yang telah ditetapkan, dan dalam waktu 

tertentu kompetensi belajar dapat dicapai siswa dengan baik dan tuntas. 

Penerapan strategi ini, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik siswa 

e. Pembelajaran menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan tentu 

dibarengi dengan penyiapan suasana pembelajaran yang mendorong siswa 

memperdalam materi yang dipelajari. Hal yang perlu dipersiapkan oleh 

guru adalah (1) media pembelajaran (2) lingkungan belajar diatur sesuai 
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materi yang dipelajari (3) metode pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik siswa (4) memfasilitasi siswa dalam belajar. Inti dari strategi 

yang menyenangkan terletak pada bagaimana guru memberikan pelayanan 

kepada siswa. Siswa mampu menikmati kegiatan pembelajaran, siswa 

merasa nyaman, aman dan asyik. 

Menurut Uno (2013: 10), pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif 

Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan) adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (siswa aktif dalam kegiatan belajar), belajar 

mengembangkan tingkat kemampuan berfikir siswa (mencoba dan belajar lebih 

lanjut), dan belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan dapat 

dilakukan melalui permainan, salah satunya menggunakan permainan Dienes. 

 

4. Teori Belajar Dienes 

Dienes mengembangkan teorinya supaya matematika menjadi lebih 

menarik dan lebih mudah dipahami. Dienes (dalam Amir, 2016: 80) adalah 

seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara mengajar 

matematika kepada siswa. Teori Dienes beracuan pada teori perkembangan 

kognitif Piaget. Dienes mengatakan setiap konsep atau prinsip matematika 

dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk-bentuk konkrit atau pengalaman-

pengalaman nyata kepada siswa. Dienes menekankan pentingnya 

memanipulasi objek-objek dalam bentuk permainan  

Menurut pengamatan Dienes (dalam Amir, 2016: 81) bahwa terdapat 

siswa yang menyukai matematika hanya pada permulaan, mereka masih 

mengenali matematika yang sederhana, semakin tinggi sekolahnya maka 
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semakin “sukar”, dan berdampak pada kurangnya minat belajar mata pelajaran 

matematika, sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit dan rumit. 

Matematika jika disampaikan dengan urutan konsep murni, dilanjutkan 

dengan konsep notasi, dan diakhiri dengan konsep terapan, dan menggunakan 

benda-benda konkrit yang beraneka ragam, misalnya berbagai bentuk dan 

jenis benda akan membuat siswa lebih mudah memahami konsep (struktur) 

matematika. Membangun dan memelihara minat belajar siswa dengan 

menciptakan suasana belajar yang santai, memberikan kesempatan bermain 

kepada siswa dan permainan lebih baik jika dihubungkan dengan pelajaran 

matematika 

Konsep matematika Dienes dipelajari menurut tahap-tahap bertingkat 

seperti tahap periode perkembangan intelektual Piaget (dalam Amir, 2016: 

86). Terdapat enam tahap yang berurutan dalam belajar matematika menurut 

Dienes, yaitu permainan bebas, permainan menggunakan aturan, permainan 

mencari kesamaan sifat, permainan dengan representasi, permainan dengan 

simbolisasi, dan formalisasi. Berikut penjabarannya, yaitu: 

a. Permainan Bebas (Free Play) 

Permainan bebas adalah tahap belajar konsep dengan aktivitas tidak 

terstruktur dan tidak diarahkan, hal ini memungkinkan siswa 

bereksperimen dan memanipulasi benda-benda konkrit dan abstrak dari 

unsur-unsur konsep yang sedang dipelajari. Tahap ini siswa membentuk 

struktur mental dan sikap untuk mempersiapkan diri memahami konsep 

tersebut. Misalnya siswa diberi permainan balok logika (block logic) dan 
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siswa mulai mencari sifat-sifat tentang bentuk, warna, ukuran dan 

ketebalannya. 

b. Permainan Menggunakan Aturan (Games) 

Pada tahap ini, siswa mulai meneliti pola-pola dan keteraturan pada suatu 

konsep. Siswa memperhatikan aturan-aturan tertentu yang yang terdapat 

dalam konsep (permainan). Aturan-aturan tersebut ada kalanya berlaku 

untuk suatu konsep, namun tidak berlaku untuk konsep lain. Siswa dan 

pengajar menentukan aturan pada konsep (permainan), kemudian siswa 

memainkan permainan tersebut. Dengan bermain siswa mulai 

menganalisis struktur matematika. 

c. Permainan Mencari Kesamaan Sifat (Searching for Comunalities) 

Pada permainan kesamaan sifat, siswa dibantu untuk melihat kesamaan 

struktur dengan mentranslasikan (pemindahan) dari suatu permainan ke 

bentuk permainan yang lain. Siswa diarahkan menemukan sifat-sifat yang 

sama dalam permainan. Contoh kegiatan yang diberikan, siswa diberikan 

bangun ruang kubus dan balok, siswa diminta untuk menemukan sifat-sifat 

yang sama dari kedua benda tersebut. 

d. Permainan dengan Representasi (Representation) 

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang 

sama. Pada tahap ini, siswa mencari kesamaan sifat pada situasi yang 

sama. Setelah siswa menemukan kesamaan sifat dari situasi tersebut, siswa 

memerlukan gambaran konsep yang sedang dipelajari. 
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e. Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization) 

Simbolisasi merupakan tahap belajar konsep dimana siswa memerlukan 

kemampuan merumuskan setiap konsep melalui simbol matematika atau 

melalui perumusan verbal. Pengajar dapat mengarahkan siswa dalam 

memilih simbol yang cocok.  

f. Formalisasi (Formalization) 

Tahap permainan ini adalah tahap belajar konsep terakhir. Siswa 

mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling 

berhubungan, siswa mengurutkan sifat-sifat tersebut untuk merumuskan 

sifat-sifat baru. 

Berdasarkan teori Dienes yang disampaikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa teori ini bertujuan memudahkan siswa dalam belajar matematika 

dengan melalui permainan, sehingga siswa pun merasa senang dan berminat 

untuk mempelajari materi matematika. Selain melalui permainan, teori ini juga 

sangat menyarankan dalam mengajar matematika menggunakan benda-benda 

konkrit (nyata), supaya siswa mendapatkan pengalaman langsung (nyata) serta 

lebih mudah memahami materi matematika. Pemahaman siswa terhadap 

materi matematika dapat dilihat dari hasil belajar. 
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5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan kemampuan yang didapatkan siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar. Menurut pemikiran Gagne (dalam 

Thobroni, 2015: 20), hasil belajar terdiri dari 5 jenis yaitu informasi verbal, 

kemampuan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. 

Berikut penjabarannya: 

a. Informasi verbal, yakni menyampaikan pengetahuan dalam bentuk bahasa, 

baik secara lisan maupun tulisan.  

b. Kemampuan intelektual, yakni kemampuan mengembangkan prinsip-

prisip keilmuan, kemampuan menganalisis-sintetis fakta-konsep, serta 

kemampuan melakukan aktivitas kognitif. 

c. Strategi kognitif, yakni kemampuan dalam menggunakan konsep dan 

aturan dalam pemecahan masalah 

d. Keterampilan motorik, yakni kemampuan melaksanakan serangkaian 

aktivitas jasmani dan koordinasi gerak jasmani. 

e. Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tertentu, serta kemampuan memilih nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Menurut Sudjana (2013: 22), hasil belajar siswa adalah kemampuan-

kemampuan yang diperoleh siswa setelah menerima pengalaman belajar. 

Penilaian hasil belajar merupakan proses memberikan nilai yang dicapai siswa 

dengan kriteria tertentu. Benyamin Bloom membagi klasifikasi hasil belajar 

menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ketiga ranah 

tersebut dijadikan objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, guru 
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paling sering menilai pada ranah kognitif karena berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menguasai materi pelajaran. Ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Kedua aspek pertama termasuk kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek 

selanjutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Adapun dimensi proses kognitif menurut Widoyoko (2014: 30-36) 

sebagai berikut: 

a. Mengingat 

Pada tipe belajar ini siswa dalam proses mengenali, siswa menerima 

informasi baru dan siswa membandingkan dengan pengetahuan yang telah 

dipelajari sebelumnya, siswa mencari kesesuaian diantara keduanya. 

b. Memahami 

Proses membangun makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik secara 

lisan, tulisan atau grafik yang disampaikan melalui pengajaran, buku, dan 

sumber belajar lainnya. Siswa dikatakan memahami, ketika mampu 

menghubungkan pengetahuan yang baru diterima dengan pengetahuan 

lama mereka. 

c. Mengaplikasikan 

Mengaplikasikan sama halnya dengan penerapan, menerapkan 

pengetahuan yang sudah diperolehnya, yaitu dengan menggunakan 

prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau 

menyelesaikan masalah. 
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d. Menganalisis 

Menganalisis yaitu memilah integritas suatu materi menjadi bagian-bagian 

kecil, sehingga mengetahui hubungan antar bagian dengan struktur 

keseluruhannya. 

e. Mengevaluasi 

Mengevaluasi yaitu memutuskan tentang kesesuaian prosedur dalam 

menyelesaikan masalah. Melakukan evaluasi perlu adanya standar atau 

kriteria yang jelas. 

f. Mencipta 

Mencipta merupakan proses menyusun elemen-elemen menjadi sebuah 

keseluruhan yang koheren (berkaitan) dan fungsional. Siswa dapat 

membuat produk dengan suatu pola atau struktur baru yang belum pernah 

ada sebelumnya (karya orisinil), ataupun produk dengan suatu pola atau 

struktur yang pernah ada sebelumnya (karya inovasi, modifikasi). 

Berdasarkan pengertian yang disampaikan para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa 

setelah mendapat pengalaman belajar, seperti pengertian-pengertian, nilai-

nilai, maupun keterampilan. Kemampuan lain yang diperoleh dari hasil belajar 

yaitu siswa mampu menyampaikan pengetahuan dalam bahasa lisan maupun 

tulis, memiliki kemampuan melakukan gerak jasmani, mampu mengolah 

pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimilikinya. 
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6. Konsep Bilangan Bulat 

Sesuai kurikulum KTSP, operasi hitung bilangan bulat materi 

penjumlahan dan pengurangan diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar di 

kelas 4 semester 2, dan dilanjutkan di kelas 5 semester 1. Standar_Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi_Dasar (KD)_pada_penelitian_ini mengambil dikelas 5 

semester 1, yaitu:  

Tabel 2.1 SK dan KD 

Standar_Kompetensi (SK) Kompetensi_Dasar 

Bilangan 

1. Melakukan_operasi_hitung_bilangan 

bulat_dalam_pemecahan_masalah 

1.3 Melakukan_operasi_hitung_campuran_ 

bilangan_bulat 

Sumber: PERMEN NO.22 Tahun 2006 

Menurut Musetyo (2007: 3.4), bilangan bulat (integers) tidak bisa 

dipisahkan dari bilangan asli (natural/Counting Number). Pertama kali 

mengenal bilangan biasanya dengan menggunakan jari tangan dan 

mengenalkan bilangan satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya, yang 

sebenarnya merupakan bilangan asli. Proses pembentukan bilangan bulat 

dengan memperluas himpunan bilangan asli. Pada himpunan bilangan asli, 

dapat dilakukan proses perhitungan yang menghasilkan bilangan asli pula, 

misalnya 2 + 5 = 7. Bilangan 2 dan 5 merupakan bilangan asli, sedangkan 7 

yaitu bilangan hasil dari penjumlahan juga merupakan bilangan asli. Setiap 

bilangan asli a dan b selalu ada bilangan asli c untuk melengkapi a + b = ….. 

sehingga menjadi a + b = c. Bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat 

positif yang bukan nol (1, 2, 3, 4, dst), sedangkan bilangan cacah adalah 

himpunan bilangan bulat yang tidak negatif (0, 1, 2, 3, 4, dst). Bilangan cacah 

biasanya disajikan dalam garis bilangan pada materi bilangan bulat. 
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Gambar 2.1 Garis Bilangan Cacah 

Pada garis bilangan diatas, jika melangkah maju dari 0 (nol) ke kanan 

sebanyak dua langkah, maka akan sampai pada bilangan 2 (lihat pada gambar 2.2) 

 

    

 0      1        2       3       4      5        6       7       8       9 

Gambar 2.2 Garis Bilangan Cacah 

Selanjutnya, jika melangkah lagi maju 5 langkah ke kanan dari bilangan 2, 

maka akan sampai pada bilangan 7 (lihat pada gambar 2.3) 

 

    

 0      1        2       3       4      5        6       7       8       9 

Gambar 2.3 Garis Bilangan Cacah 

Lalu bagaimana jika melangkah mundur sebanyak 2 langkah dari bilangan 

0 (nol), maka garis bilangan diperpanjang ke kiri. 

 

    

 ?                0       1       2       3       4       5       6       7 

Gambar 2.4 Garis Bilangan Cacah 

Hasil dari pembahasan diatas, yaitu: 

a. Bila melangkah “maju” 1 langkah, maka bilangan yang dituju sama dengan di 

“tambah” 1. 

Contoh: jika melangkah maju 1 langkah ke kanan dari bilangan 2, maka akan 

sampai pada bilangan 2 + 1 = 3. 

b. Bila melangkah “mundur” 1 langkah, maka bilangan yang dituju sama dengan 

di “kurangi” 1. 
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Contoh: jika melangkah mundur 1 langkah ke kiri dari bilangan 2, maka akan 

sampai pada bilangan 2 – 1 = 1. 

Setelah memahami dua prinsip diatas, selanjutnya akan melengkapi garis 

bilangan: 

a. Jika melangkah mundur ke arah kiri dari bilangan 0 (nol) sebanyak 1 langkah, 

maka bilangan yang dituju sama dengan 0 dikurangi 1 (0 – 1) 

    

                                          0 - 1    0       1       2       3       4       5       6       7 

Gambar 2.5 Proses Garis Bilangan Bulat 

b. Jika melangkah mundur ke arah kiri dari bilangan 0 (nol) sebanyak 2 langkah, 

maka bilangan yang dituju sama dengan 0 dikurangi 2 (0 – 2) 

    

                                0 – 2             0       1       2       3       4       5       6       7 

Gambar 2.6 Proses Garis Bilangan Bulat 

 

Guna memudahkan penulisan pada garis bilangan berdasarkan para ahli 

matematika 0 – 1, 0 – 2, dan seterusnya ditulis dengan negatif 1, negatif 2 (ditulis 

-1, -2, …). Jadi, 0 – 1 = -1, 0 – 2= -2, dan seterusnya. Dengan demikian bilangan-

bilangan baru dari perluasan bilangan asli yaitu -1, -2, -3, -4, … sehingga bentuk 

garis bilangan menjadi 

    

                                  -4      -3      -2      -1      0       1       2       3       4       5  

Gambar 2.7 Garis Bilangan Bulat 
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Kesimpulan pada bilangan bulat yaitu: 

1) Bilangan-bilangan yang bertanda negatif (-1, -2, -3, -4, …) disebut 

bilangan bulat negatif 

2) Bilangan nol (0) 

3) Bilangan-bilangan yang bertanda positif (1, 2, 3, 4, …) disebut bilangan 

bulat positif 

 

7. Penerapan Teori Belajar Dienes (Permainan menggunakan 

Aturan/Games) Pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan 

Bulat 

Tahap teori belajar Dienes yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

adalah tahap permainan menggunakan aturan dikarenakan penanaman konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang benar dimulai dari 

mengamati aturan-aturan, yang mana aturan tersebut dapat dilakukan melalui 

sebuah konsep permainan. Konsep aturan permainan hanya berlaku untuk 

materi ini saja. Permainan yang akan dilakukan yaitu permainan kartu 

bilangan dan permainan tangga garis bilangan. Menurut Musetyo (2007: 3.10), 

pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

perkembangan intelektual anak usia 10-11 tahun, yang pada umunya siswa 

berfikir dari hal-hal yang bersifat konkrit menuju hal-hal yang bersifat abstrak. 

Pada tahap pertama terdapat 2 model peragaan yang dikembangkan. Pertama, 

yaitu menggunakan pendekatan himpunan (menggunakan alat peraga manik-

manik), dan kedua, menggunakan hukum kekekalan panjang (menggunakan 

alat peraga tangga garis bilangan). Menurut Musrikah (2014: 40), pengajaran 
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bilangan bulat memerlukan perhatian serius, sebab banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami operasi bilangan bulat, sehingga 

diperlukan media yang sesuai. Salah satu medianya adalah kartu bilangan 

sebagai model bilangan positif dan negatif.  

Mengenalkan operasi hitung pada bilangan bulat dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tahap pendekatan himpunan yaitu dengan menggunakan 

media kartu bilangan dan menggunakan hukum kekekalan panjang melalui 

tangga garis bilangan. Dikatakan himpunan karena dapat menggabungkan atau 

memisahkan dua himpunan. Selain menggunakan media kartu bilangan dan 

tangga garis bilangan, penyampaian materi juga memerlukan adanya 

permainan seperti yang disampaikan oleh Dienes. 

a. Permainan Kartu Bilangan 

1) Aturan Permainan 

Kartu bilangan terdiri dari dua set kartu berbentuk lingkaran dengan 

muatan positif dan negatif. Kartu bilangan akan diberikan kepada siswa, 

masing-masing siswa akan menerima salah satu kartu bilangan, ada yang 

kartu bilangan positif atau kartu bilangan negatif. Kartu bilangan tersebut 

diletakkan di baju seragam siswa menggunakan peniti. Siswa akan 

dibentuk kelompok untuk mengerjakan soal materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

a) Buat kesepakatan untuk menetapkan kartu positif (untuk bilangan 

positif) dan kartu negatif (untuk bilangan negatif). Misalnya:  
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b) Definisikan bilangan nol (0) sebagai semua kartu berpasangan, artinya 

kartu bermuatan positif jika bertemu dengan kartu bermuatan negatif 

akan menjadi netral (bernilai 0). Gambar di bawah ini menunjukkan 

bilangan 0. 

 

c) Definisikan suatu bilangan bulat positif sebagai banyaknya kartu 

bermuatan positif. 

Gambar disamping 

menunjukkan jumlah bilangan 

positif 3 

Definisikan suatu bilangan bulat negatif sebagai banyaknya kartu 

negatif. 

Gambar disamping menunjukkan 

jumlah bilangan negatif 2   

2) Aturan Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat 

Penjumlahan dilakukan dengan menambah kartu bilangan. Langkah-

langkah penerapan operasi penjumlahan yaitu: 

a) Definisikan bilangan pertama menggunakan kartu bilangan 

b) Tambahkan kartu sesuai bilangan kedua 

c) Susunan terakhir menunjukkan hasil penjumlahan bilangan 
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Contoh soal: 

1. 3 + 4 = … 

a. Definisikan bilangan pertama (3), dengan kartu bermuatan positif 

 

b. Tambahkan 4 kartu bermuatan positif sehingga terbentuk susunan 

baru. 

 

 

c. Hasilnya 7 kartu bermuatan positif, artinya 3 + 4 = 7 

 

2. 3 + (-4) = … 

a. Definisikan bilangan pertama (3), dengan kartu bermuatan positif 

 

 

b. Tambahkan 4 kartu bermuatan negatif sehingga terbentuk susunan 

baru. 

 

c. Hasilnya adalah 3 kartu berpasangan (netral/bernilai 0) dan satu 

kartu bermuatan negatif, sehingga 3 + (-4) = -1. 
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3. -3 + 4 = … 

a. Definisikan bilangan pertama (-3), dengan kartu bermuatan negatif 

 

 

b. Tambahkan 4 kartu bermuatan positif sehingga terbentuk susunan 

baru. 

 

c. Hasilnya adalah 3 kartu berpasangan (netral/bernilai 0) dan satu 

kartu bermuatan positif, sehingga -3 + 4 = 1. 

 

 

 

4. -3 + (-4) = … 

a. Definisikan bilangan pertama (-3), dengan kartu bermuatan negatif 

 

b. Tambahkan 4 kartu bermuatan negatif sehingga terbentuk susunan 

baru. 

 

 

c. Hasilnya adalah 7 kartu bermuatan negatif, artinya -3 + (-4) = -7. 
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Dari langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan: 

1) Bilangan positif jika ditambah bilangan positif, maka hasilnya bilangan 

positif. Cara memperolehnya dengan menjumlahkan kedua bilangan 

tersebut seperti penjumlahan biasa. 

2) Bilangan positif ditambah bilangan negatif maka hasilnya bilangan negatif, 

dengan ketentuan bilangan negatif lebih besar dari pada bilangan positif. 

3) Bilangan positif ditambah bilangan negatif maka hasilnya bilangan positif, 

dengan ketentuan bilangan positif lebih besar dari pada bilangan negatif. 

4) Bilangan negatif jika ditambah bilangan negatif, maka hasilnya bilangan 

negatif. 

3) Aturan Operasi Pengurangan Bilangan Bulat 

Pengurangan diartikan sebagai mengambil kartu (mengurangi). 

Langkah-langkah penerapan operasi pengurangan yaitu: 

a) Definisikan bilangan pertama menggunakan kartu bilangan 

b) Ambil kartu sesuai bilangan kedua 

c) Susunan terakhir menunjukkan hasil pengurangan bilangan 

Contoh soal: 

1. 3 – 2 = … 

a. Definisikan bilangan pertama (3), dengan kartu bermuatan positif 

 

b. Ambil 2 kartu positif, sehingga tersisa 1 kartu bermuatan positif 

 

     Diambil 2 kartu bermuatan positif 
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c. Hasilnya tersisa 1 kartu bermuatan positif, sehingga 3 – 2 = 1 

 

2. -3 – (2) = … 

a. Definisikan bilangan pertama (-3), dengan kartu bermuatan negatif 

 

b. Ambil 2 kartu bermuatan positif, karena semua kartu bermuatan 

negatif maka tambahkan nol (netral) agar dapat diambil kartu yang 

bermuatan positif. Selanjutnya ambil 2 kartu bermuatan positif. 

 

 

 

 

c. Hasilnya tersisa 5 kartu bermuatan negatif, sehingga -3 – (2) = -5. 

 

 

3. 3 – (-2) = … 

a. Definisikan bilangan pertama (3), dengan kartu bermuatan positif 

 

b. Ambil 2 kartu bermuatan negatif, karena semua kartu bermuatan 

positif maka tambahkan nol (netral) agar dapat diambil kartu yang 

bermuatan negatif. Selanjutnya ambil 2 kartu bermuatan negatif. 
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c. Hasilnya tersisa 5 kartu bermuatan positif, sehingga 3 – (-2) = 5 

 

 

4. -3 – (-5) = … 

a. Definisikan bilangan pertama (-3), dengan kartu bermuatan negatif 

 

b. Ambil 5 kartu bermuatan negatif, karena sudah ada 3 kartu 

bermuatan negatif, maka tambahkan nol (netral) agar dapat diambil 

kartu yang bermuatan negatif. Selanjutnya ambil 5 kartu bermuatan 

negatif 

 

 

 

c. Hasilnya tersisa dua kartu bermuatan positif, sehingga  

-3 – (-5) = 2. 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: untuk setiap dua 

bilangan bulat a dan b, a - b merupakan penjumlahan dari a dengan lawan b. 

a – b = a + (-b) atau a – (-b) = a + b 
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Menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat dapat diselesaikan 

dengan mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan, dan 

bilangan pengurangnya diganti dengan lawan dari pengurang tersebut. 

 

b. Permainan Tangga Garis Bilangan 

Tangga garis bilangan terbuat dari isolasi hitam (lakban) yang 

bentuknya memanjang dan direkatkan di lantai kelas. Pada potongan isolasi 

hitam (lakban) tersebut dibuat skala yang berurutan, dan jarak antar skala 

sama. Alat ini disebut tangga garis bilangan karena ketika menggunakannya 

harus melangkah pada lantai yang berskala tersebut. Memeragakan tangga 

garis bilangan ini perlu adanya peraga (model) yang diperankan siswa. Siswa 

melakukan loncatan-loncatan maju atau mundur diatas lantai yang berskala, 

dan setiap loncatan mewakili bilangan-bilangan yang di operasikan. 

 

 

 

 

 

 

Menurut Musetyo (2007: 3.18), prinsip kerja dalam melakukan operasi 

penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan tangga garis bilangan 

sebagai berikut: 

(1) Posisi awal peraga (model) harus berada pada skala nol, (2) 

jika bilangan pertama bertanda positif, maka bagian muka model 

menghadap ke bilangan positif, kemudian melangkahkan model 

ke skala yang sesuai dengan besarnya bilangan pertama. Proses 

Tangga Garis Bilangan 

       

 



34 
 

 

yang sama dilakukan jika bilangan pertamanya bertanda negatif, 

(3) prinsip operasi hitung, jika model dilangkahkan maju 

diartikan sebagai tambah (+), sedangkan jika model dilangkahkan 

mundur diartikan sebagai kurang (-), (4) Gerakan maju atau 

mundurnya model tergantung bilangan penambah dan 

pengurangnya. Gerakan maju, jika bilangan penambahnya 

adalah bilangan positif maka model bergerak maju ke arah 

bilangan positif, dan jika bilangan penambahnya adalah bilangan 

negatif, maka model bergerak maju ke arah bilangan negatif. 

Gerakan mundur, jika bilangan pengurangnya adalah bilangan 

positif maka model bergerak mundur dengan sisi muka model 

menghadap ke arah bilangan positif, dan jika bilangan 

pengurangnya adalah bilangan negatif, maka model bergerak 

mundur dengan sisi muka menghadap ke arah bilangan negatif. 

 

Berikut ini akan diperagakan contoh penggunaan alat peraga 

tersebut, misalnya operasi hitung 4 + (-6) dan -4 – 3. 

a) 4 + (-6) = …… 

1. Tempatkan model pada skala nol dan menghadap ke arah bilangan 

positif 

2.  

3.  

4.  

 

2. Langkahkan model tersebut ke satu langkah demi satu langkah 

maju dari 0 sebanyak 4 skala. Hal ini menunjukkan bilangan 

pertama dari operasi tersebut yaitu positif 4. 
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3. Karena bilangan penjumlahnya adalah bilangan negatif, maka 

pada skala 4 tersebut posisi model harus dihadapkan ke bilangan 

negatif. 

 

 

 

 

4. Bilangan operasi hitungnya berkenaan dengan penjumlahnya, 

yaitu bilangan (-6), berarti model dilangkahkan maju dari angka 4 

satu langkah demi langkah sebanyak 6 skala. 

 

 

 

 

5. Posisi terakhir dari model terletak pada skala -2, dan ini 

menunjukkan hasil dari 4 + (-6) = -2. 

 

b) -4 – 3 = …… 

1. Tempatkan model pada skala nol dan menghadap ke arah bilangan 

positif 

1.  

2.  
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2. Langkahkan model tersebut ke satu langkah demi satu langkah maju 

dari 0 sebanyak 4 skala. Hal ini menunjukkan bilangan pertama dari 

operasi tersebut yaitu negatif 4. 

 

 

 

 

3. Karena bilangan pengurangnya adalah bilangan positif, maka pada 

skala -4 tersebut posisi model harus dihadapkan ke bilangan positif 

 

 

 

 

4. Karena operasi hitung pengurangan, maka langkahkan model tersebut 

mundur dari angka -4 satu langkah demi satu langkah sebanyak 3 skala 

dengan posisi muka model dihadapkan ke bilangan positif 

 

 

 

 

5. Posisi terakhir dari model terletak pada skala -7, dan ini menunjukkan 

hasil dari -4 – 3 = -7. 

 

 

              

 

                   

 
 

               

 



37 
 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan diambil dari dua penelitian, yaitu 

penelitian Heni Yuliastuti (2014) dan penelitian Marcellina Elen Septianti 

(2016), berikut penjabarannya: 

Tabel 2.2 Kajian Relevan 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Heni 

Yuliastuti, 

2014 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Pada Materi 

Penjumlahan Dan Pengurangan 

Bilangan Bulat Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) Siswa 

Kelas IV SD Negeri 

Sukowuwuh 

1. Hasil penelitian terbukti ada peningkatan hasil 

belajar pada siklus I ke siklus II yaitu 28.57%, 

sehingga peneliti menyimpulkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

2. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus 

permasalahan yang diteliti sama yaitu materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Penelitian Heni Yuliastuti menggunakan alat 

peraga gambar hati untuk menanamkan konsep 

operasi penjumlahan dan pengurangan, dan 

pada penelitian ini menggunakan kartu bilangan 

positif dan negatif. Cara yang digunakan untuk 

menanamkan konsep sama dengan penelitian 

ini. 

3. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Heni Yuliastuti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar, sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori belajar Dienes 

untuk mengetahui pengaruhnya pada materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Perbedaan selanjutnya, subjek penelitian Heni 

Yuliastuti pada kelas IV, sedangkan penelitian 

ini pada kelas V 

Marcellina 

Elen 

Septianti, 

2016 

Keefektifan Pembelajaran 

Berbasis Teori Belajar Dienes 

Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Materi Pecahan Senilai 

Siswa Kelas IV SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

1. Penerapan teori Dienes pada penelitian ini 

menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar 

(meningkat) dibanding menggunakan model 

konvensional, hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji hipotesis menggunakan independent sample 

t-test melalui program SPSS. Namun, 

pembelajaran berbasis teori Dienes tidak efektif 

terhadap hasil belajar siswa materi pecahan 

kelas IV. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan one sample t-test 

2. Persamaan dengan penelitian ini adalah teori 

yang digunakan dalam melakukan penelitian 

yaitu sama-sama menggunakan teori belajar 

Dienes. Pada penelitian Marcellina 

menggunakan semua tahapan teori belajar 

Dienes, dan pada penelitian ini hanya 

menggunakan tahapan permainan menggunakan 

aturan (Games). 
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Nama Judul Hasil Penelitian 

  3. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada 

fokus subjek penelitian dan permasalahan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Septianti subjek 

yang diteliti adalah kelas IV, dan fokus 

permasalahan terletak pada materi pecahan 

senilai. Sedangkan pada penelitian ini subjek 

yang diteliti adalah kelas V, dan fokus 

permasalahan terletak pada materi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat 

Sumber: Skripsi Yulistuti (2014) dan Septianti (2016) 

 Kedua penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Kedua penelitian diatas sama-sama menunjukkan bahwa ada 

peningkatan pada hasil belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu subjek 

kedua penelitian diatas di laksanakan di kelas IV, sedangkan penelitian ini di 

laksanakan di kelas V. Solusi yang digunakan kedua penelitian diatas dengan 

penelitian ini pun berbeda. Penelitian ini menggunakan teori belajar Dienes untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat.  

 

C. Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji hipotesis tersebut secara statistik, dibutuhkan hipotesis 

nol dan hipotesis kerja dengan rumusan: 

H0: Tidak ada pengaruh teori belajar Dienes terhadap hasil belajar siswa 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas V SDN 

Krandang 1 

H1: Ada pengaruh teori belajar Dienes terhadap hasil belajar siswa materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas V SDN Krandang 1 
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D. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kerangka Pikir

KONDISI NYATA 

1. Siswa masih mengalami kesulitan pada 

materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat, yaitu: 

- Menghitung soal yang terdapat tanda 

negatif dan positif berjajar 

- Menggambar garis bilangan 

2. Guru mengajarkan materi ini dengan 

mengibaratkan jika bilangan negatif (-) 

adalah hutang dan bilangan positif (+) 

adalah dibayar. Guru juga mengajarkan 

Positif jika bertemu negatif hasilnya 

negatif. 

3. Cara guru menyampaikan materi seperti ini 

bisa mengakibatkan miskonsepsi 

(Pemaknaan konsep yang berbeda/ 

penggunaan konsep yang salah). Guru pun 

mengajarkan materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat  secara 

monoton, tidak menggunakan teori-teori 

belajar matematika supaya lebih 

menyenangkan. 

KONDISI IDEAL 

1. Menurut Heruman (2013: 3), langkah 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

dimulai dengan konsep-konsep matematika, 

yaitu (1) Penanaman Konsep Dasar, (2) 

Pemahaman Konsep, (3) Pembinaan 

Keterampilan 

2. Menurut Musetyo (2007: 1.8), guru 

matematika yang profesional  dan kompeten 

mempunyai wawasan landasan yang dapat 

dipakai dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran matematika. Wawasan tersebut 

berupa dasar-dasar teori belajar yang dapat 

diterapkan untuk pengembangan atau 

perbaikan pembelajaran matematika. 

3. Dienes berpendapat setiap konsep atau 

prinsip matematika dapat dimengerti jika 

pertama-tama disajikan kepada siswa dalam 

bentuk-bentuk konkrit atau pengalaman-

pengalaman nyata. Dienes menekankan 

pentingnya memanipulasi objek-objek dalam 

bentuk permainan (Amir, 2016: 80) 

TEORI BELAJAR DIENES 

Penanaman konsep materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan 

melalui salah satu teori belajar matematika, yaitu Teori Belajar Dienes (permainan 

menggunaan aturan), karena teori belajar ini dapat membangun dan memelihara minat 

belajar siswa dengan menciptakan suasana santai saat belajar, memberikan kesempatan 

bermain kepada siswa dan permainan lebih baik jika dikaitkan dengan pelajaran 

matematika 

METODE PENELITIAN 

• Pendekatan dan Jenis Penelitian : Kuantitatif (Eksperimen) 

Bentuk Pre-Experimental Designs (One-Group Pretest-Posttest Design) 

• Lokasi   : SDN Krandang 1 

• Subjek   : Kelas V 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menentukan hipotesis "Ada atau tidaknya pengaruh 

teori belajar Dienes terhadap hasil belajar siswa materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat kelas V SDN Krandang 1"  



 
 

 

 


