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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

 Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”. Secara harifah media memiliki arti sebagai “perantara” 

atau “pengantar”. Menurut Falahudin (2014:108) media adalah segala 

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari 

pengirim informasi ke penerima informasi. Associationfor Education and 

Communication Technology (AECT) (dalam Sadiman, dkk, 2010:6) 

mengartikan media sebagai segala bentuk alat atau benda yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi. Menurut Heinich (dalam, 

Susilana dan Riyana, 2009:6) mendefinisikan media sebagai alat penyalur 

dalam komunikasi.  

 Menurut undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 ayat 20 menyebutkan bahwa pembelajaran  merupakan 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Menurut Susilana dan Riyana (2009:1) 

pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan. Pengertian pembelajaran juga disampaikan 

oleh Falahudin (2014:106) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan usaha yang dilakukan guru membelajarkan siswanya.  

 Pada proses pembelajaran akan terjadi hambatan. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa semua materi pembelajaran yang disampaikan belum 
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tentu dapat diterima dengan baik oleh siswa. Seringkali siswa akan 

mengalami kesalahpahaman terhadap penjelasan materi yang disampaikan 

oleh guru. Untuk menghindari kesalahan terhadap pemahaman materi 

yang disampaikan, maka dalam sebuah pembelajaran diperlukan sebuah 

mediapembelajaran . 

 Menurut Susilana dan Riyana (2009:7) media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

pengetahuan dalam pembelajaran. Pengertian media pembelajaran 

menurut Ghufron, dkk (2017:210) adalah perantara yang menghubungkan 

pemberi informasi kepada penerima informasi.  Pengertian media 

pembelajaran juga disampaikan oleh Hamalik dan Oemar (dalam 

Falahudin, 2014:104) yang menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu atau alat yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur informasi antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Media juga sebagai alat bantu untuk memudahkan 

pemahaman siswa. 

 Melalui pengertian media pembelajaran tersebut dapat diketahui 

bahwa media pembelajaran memiliki fungsi dalam proses belajar 

mengajar. Fungsi media menurut Sadiman, dkk (2010:17) adalah sebagai 

berikut : 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat hafalan 

(verbalistis). 
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2. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

3. Meningkatkan minat siswa untuk belajar. 

4. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

5. Menimbulkan presepsi atau pemikiran yang sama antara guru dengan 

siswa. 

6. Memberikan pengalaman yang sama kepada siswa.  

 Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli tersebut, 

maka fungsi dari media monopoli berbasis etnomatika dalam 

membelajarkan penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik. 

2. Membuat siswa lebih aktif saat pembelajaran. 

3. Meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

4. Memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan.  

 Menurut Sadiman, dkk (2010:28) sifat media pembelajaran dalam 

penggunaan dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Visual, yaitu media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima 

melalui indera penglihatan. Bentuk dari media visual biasanya berupa 

gambar-gambar, slide (film bingkai), foto, poster, dan sketsa. 

2. Audio, yaitu media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima 

melalui indera pendengaran. Bentuk dari media audio seperti radio, 

tape recorder, dan sebaginya. 

3. Audio-Visual, yaitu media yang penyampaian pesannya dapat 

diterima melalui indera pendengaran dan penglihatan. Contoh dari 
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media audio-visual adalah  video, film bingkai suara, dan lain 

sebagainya.  

 Berdasarkan ketiga sifat dalam penggunaan media diatas dapat 

disimpulkan bahwa media monopoli berbasis etnomatikamasuk kedalam 

katagori media visual. Sadiman, dkk (2010:28) media visual adalah media 

yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima melalui indera 

penglihatan yang didalamnya mengandung unsur bentuk, garis, dan 

warna. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yang dimilikinya yaitu agar 

siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

 Menurut Sadiman, dkk (2010:84) media pembelajaran dikatakan 

memiliki kualitas yang baik jika memiliki bebrapa kriteria-kriteria sebagai 

berikut : 

1. Media yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2. Media yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa. 

3. Media yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi keadaan 

lingkungan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengembangkan media harus memperhatikan kriteria media yang baik, 

agar media yang digunakan tidak hanya menarik dan menyenagkan tetapi 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media monopoli berbasis 

etnomatika didesain dengan baik agar memenuhi kriteria yang diharapkan 

dan dapat menjadi media yang layak untuk mengajarkan penjumlahan 

bilangan bulat.  

 



15 
 

 
 

2. Permainan Monopoli 

Monopoli merupakan permainan papan yang sudah dikenal oleh 

banyak orang terutama kalangan anak-anak. Menurut Suprapto (2013:40) 

permainan monopoli merupakan permainan yang menggunakan papan dan 

dimainkan secara berkelompok. Pengertian permainan monopoli juga 

disampaikan oleh Husna (dalam Suprapto, 2013:40) bahwa permainan 

monopoli merupakan permianan yang menggunakan bidak untuk mewakili 

pemain. Irwan (2017:20) juga menyampaikan bahwa permainan monopoli 

merupakan salah satu permainan papan yang terkenal di dunia.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permaian 

monopoli adalah permaianan yang menggunakan papan berpetak serta 

bidak untuk mewakili pemain. Permainan monopoli juga permainan yang 

sudah dikenal oleh banyak orang khusunya kalangan anak-anak. 

3. Etnomatika 

Secara umum pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan unsur 

kebudayaan disebut etnomatika. Pengertian etnomatika secara istilah 

adalah matematika yang dikaitkan kedalam bentuk budaya. Menurut Zahro 

(2015:1) etnomatika merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika  dengan media berbasis budaya. Pengertian 

etnomatika juga disampaikan oleh D’Ambrosio (dalam Richardo, 

2016:120) bahwaetnomatika merupakan matematika yang dipraktekkan 

dalam bentuk budaya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etnomatika 

merupakan matematika yang dipraktikkan dalam budaya dan mengaitkan 
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media pembelajaran matematika berbasis budaya.Etnomatika juga 

merupakan pendekatan budaya yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika.  

4. Media Monopoli Berbasis Etnomatika 

Media Monopoli Berbasis Etnomatika adalah media yang dapat 

digunakan guru dalam proses pembelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat agar lebih menarik dan menyenangkan. Media 

ini mengandung unsur permainan seperti permainan monopoli pada 

umumnya. Pada media monopoli berbasis etnomatika untuk materi 

penjumlahan akan disajikan soal-soal dibeberapa petak yang terdapat 

dalam papan monopoli. Monopoli untuk materi penjumlahan bilangan 

bulat tidak jauh berbeda dengan monopoli pada umumnya. Desain media 

monopoli berbasis etnomatikapada materi penjumlahan bilangan bulat 

adalah sebagai berikut : 

1. Petak-petak Negara diubah menjadi soal-soal penjumlahan bilangan 

bulat, bebas pertanyaan, double pertanyaan, dan kesempatan 

berhitung. 

2. Kartu dana umum diubah menjadi kartu bilangan postif. 

3. Kartu kesempatan diubah menjadi kartu bilangan negatif. 

4. Petak akan diberi gambar-gambar tarian asal beberapa daerah yang 

ada di Provinsi Jawa Timur  

 Media monopoli berbasis etnomatika memiliki kelebihan sebagai 

berikut (1) mudah dibawa, karena media ini didesain seperti papan catur 

dan ukurannya tidak terlalu besar, (2) praktis, karena media ini mudah 
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dalam penggunaannya dan semua orang bisa menggunakan tanpa 

memiliki keahlian khusus, (3) dapat digunakan sambil mengenalkan 

budaya berupa tarian asal beberapa daerah yang ada di Jawa Timur, 

karena media ini berbasis etnomatika, (4) mudah diingat, karena cara 

bermainnya mudah dan hampir semua guru maupun siswa sudah 

mengenal permainan monopoli, (5) Menyenangkan, karena media ini 

mengandung unsur permainan dalam penggunaannya.  

 Media monopoli berbasis etnomatikadisamping memiliki kelebihan 

juga memiliki kelemahan seperti (1) Media hanya dapat digunakan secara 

berkelompok, (2) Media hanya dapat digunakan pada mata pelajaran 

matematika materi penjumlahan bilangan bulat, (3) Media hanya bersifat 

visual, sehingga media monopoli berbasis etnomatika ini tidak dapat 

memunculkan suara.  

 Media monopoli berbasis etnomatika dalam pengembangannya 

terdapat modifikasi. Berikut ini adalah penjelasan dari modifikasi  media 

monopoli berbasis etnomatika : 

1. Tampilan Fisik Media Monopoli Berbasis Etnomatika 

 Media ini seperti papan monopoli pada umumnya, akan tetapi 

didesain seperti bentuk papan catur yang diberi engsel agar bisa 

dilipat dengan ukuran 60 x 60 cm. Pada petak-petak media monopoli 

akan berisi soal-soal penjumlahan bilangan bulat, petak bebas 

pertanyaan, double pertanyaan, dan petak kesempatan berhitung. 

Akan tetapi media ini akan dibuat lebih menarik dengan cara 
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menambahkan unsur budaya berupa tarian-tarian asal beberapa daerah 

yang ada di Jawa Timur.  

 Media ini terbuat dari bahan triplek dengan bagian papan depan 

akan ditempel papan monopoli yang sudah dicetak.  Kertas yang 

digunakan untuk mencetak papan monopoli, yaitu dengan 

menggunakan kertas jenis ritrama sehingga akan tahan air. 

2. Kartu Positif dan Kartu Negatif  

 Kartu dana umum pada permainan monopoli untuk materi 

penjumlahan bilangan bulat akan dimodifikasi menjadi kartu positif, 

sedangkan kartu kesempatan akan dimodifikasi menjadi kartu negatif. 

Kartu tersebut dibuat dengan ukuran 10 x 5 cm dan terbuat dari kertas 

foto yang tebal.  

 Pengaplikasian media monopoli berbasis etnomatika ini akan 

dilakukan pada siswa kelas VI SDN Genengan Jasem 1 yang berjumlah 

25 siswa. Sebelum memulai pembelajaran akan menyusun RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penggunaan 

media monopoli berbasis etnomatikadilengkapi dengan petunjuk 

penggunaan media agar dapat digunakan oleh siapa saja.  

 Cara penggunaan media monopoli berbasis etnomatika pada kegiatan 

pembelajaran adalah sebagaia berikut : 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran monopoli berbasis etnomatika. 

b. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok besar. 
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c. Dua kelompok besar dibagi lagi menjadi kelompok kecil yang satu 

kelompoknya beranggotakan 2 orang. 

d. Masing-masing kelompok besar diberi satu media monopoli berbasis 

etnomatika.  

e. Pada bagian kelompok kecil yang terdiri dari dua orang tersebut, satu 

orang menjadi pemain dan satu orang menjadi penulis soal pada setiap 

petak yang dipijaki (boleh bergantian). 

f. Setiap perwakilan pemain wajib melempar dadu atau suit jari untuk 

menentukan pemain yang jalan terlebih dahulu.  

g. Pemain berjalan sesuai dengan angka yang tertera pada mata dadu.  

h. Jika pemain berhenti pada petak soal, maka pemaian yang bertugas 

sebagai penulis harus menuliskan soal pada LKK (Lembar Kerja 

Kelompok) yang sudah disediakan untuk dihitung nantinya dan 

membacakan kartu tari sesuai tari yang tertera pada petak.  

i. Jika pemain berhenti pada petak double pertanyaan, maka pemain 

wajib menulis kedua pertanyaan tersebut untuk dihitung nantinya. 

j. Jika pemain berhenti pada petak bebas pertanyaan, maka tidak ada 

soal yang didapat oleh pemain.  

k. Pemain tidak diperbolehkan menghitung hasil dari soal yang sudah 

didapatkan sebelum berhenti pada petak kesempatan berhitung. 

l. Jika pemain berhenti padapetak kesempatan berhitung, maka pemaian 

bersama kelompoknya harus menghitung hasil dari soal yang sudah 

didapat dan ditulis hasilnya (sebanyak soal yang sudah didapat) 

menggunakan kartu positif dan negatif. 
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m. Ketika ada kelompok yang sedang menghitung, makakelompok lain 

harus menunggu menghitung sampai selesai. 

n. Setelah selesai menghitung, letakkan kembali kartu positif dan negatif 

ke tempat semula.  

o. Guru memberikan durasi waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan. 

p. Siswa menghitung semua soal yang didapat ketika waktu sudah habis. 

5. Tinjauan Tentang Matematika 

a. Hakikat Matematika 

  Matematika menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2007:1) adalah 

bahasa simbol, pembuktian dalam ilmu ini harus bersifat deduktif, ilmu 

yang memiliki unsur keteraturan dan tersetruktur, dari unsur yang tidak 

didefinisikan hingga yang didefinisikan, ke aksioma, dan akhirnya ke 

dalil. Pengertian matematika juga disampaikan oleh Susanto (dalam 

Prastiwi, 2016:17) bahwa matematika adalah bidang yang menunjang 

semua tingkatan pendidikan dari tingkatan sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Runkuntu (dalam Prastiwi, 2016:18) juga 

menyampaikan bahwa matematika adalah pengetahuan yang 

terorganisasi dan saling terkait dengan berbagai struktur yang abstrak.  

  Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah bahasa simbol, pengetahuan yang terorgnisasi, serta 

ilmu yang pembuktiannya bersifat deduktif. Matematika juga ilmu yang 

menunjang pendidikan dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi.  
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b. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD  

  Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib dipelajari pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Hal 

tersebut sesuai dengan UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang wajib termuat dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Matematika diharapkan 

memiliki kegunaan dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari bagi 

yang mempelajarinya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang pembelajaran 

matematika di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1) Peserta didik memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

ataualgoritma, 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 

menejelaskan 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 dalam 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. 

 Sehingga dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah dasar menekankan pada penataan penalaran, 

pemecahan masalah, pembentukan sikap, dan keterampilan dalam 

menerapkan matematika. Tujuan dari pembelajaran matematika tersebut 

disajikan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) dalam kurikulum 2013.   

c. Tahapan Pembelajaran Matematika  

  Menurut Heruman (2007:3) terdapat tiga tahapan yang harus 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran matematika, yaitu : 

1.  Penanaman Konsep Dasar 

 Pada aspek ini akan belajar konsep baru matematika yang dapat 

dilihat dalam kurikulum dengan kata “mengenal”. Pada tahap ini 

akan menjadi jembatan yang akan menghubungkan kemampuan 

berfikir siswa dari yang kongkrit menuju abstrak. Dengan demikian 

diharapkan pada tahapan ini kegiatan pembelajaran harus 

menggunakan media atau alat peraga. 

2. Pemahaman Konsep 

 Pemahaman konsep merupakan lanjutan dari tahap penanaman 

konsep dasar dan dilakukan dalam pertemuan yang berbeda. 
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Penanaman konsep bertujuan agar siswa lebih memahami materi 

yang sudah didapat dari penanaman konsep dasar.  

3. Pembinaan Keterampilan 

 Pembinaan keterampilan merupakan tahap akhir setelah 

penanaman konsep dasar dan pemahaman konsep. Tahapan ini 

bertujuan agar siswa lebih terampil menggunakan konsep-konsep 

dasar matematika yang telah diketahui. 

6. Penjumlahan Bilangan Bulat di Sekolah Dasar 

 Penjumlahan merupakan kegiatan menjumlahkan antara angka satu 

dengan angka yang lainnya. Hal ini juga sependapat dengan Yusmaneli 

(2012:269) yang mengatakan bahwa penjumlahan adalah operasi hitung 

dalam matematika yang  menambahkan nilai dari bilangan satu dengan 

bilangan lain hingga menemukan hasil yang pasti. Menurut Santoso 

(2014:3) dalam jurnalnya mengatakan bahwa penjumlahan adalah operasi 

hitung yang menambahkan beberapa bilangan dan akan menghasilkan 

bilangan lain. Pada matematika operasi hitung pada penjumlahan 

disimbolkan dengan tanda plus (+). Dari ketiga pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penjumlahan adalah mengoperasikan bilangan dengan 

cara menambahkan beberapa  bilangan dan menghasilkan bilangan lain 

sebagai hasil.  

 Bilangan bulat menurut menurut Drajat dan Ismadi (2008:37) 

merupakan kumpulan bilangan yang bernilai positif, nol, dan negatif. 

Himpunan dari bilangan bulat adalah {…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…}. Menurut 

David Glover  (dalam Anggraheni, 2010:29) bilangan bulat memiliki kata 
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lain, yaitu integer yang memliki pengertian bilangan yang memiliki nilai 

positif, negatiif, dan nol. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 

semua himpunan  bilangan cacah dan  himpunan bilangan negatif. 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka penjumlahan bilangan bulat pada 

siswa kelas VI SD telah disusun kedalam Kompetensi Dasar  (KD). Hal 

tersebut harus dijadikan oleh guru sebagai landasan atau cakupan yang 

dicapai didalam tujuan pembelajaran. Kompetensi Dasar (KD) dan 

Indikator pada mata pelajaran matematika kelas VI yaitu : 

Kompetensi Dasar 

3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 

Indikator  

1. Menjelaskan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat 

negatif. 

2. Menyelesaikan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat 

negatif. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu menjelaskan 

operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. 

2. Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan positif 

dengan benar. 
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3. Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif 

dengan benar. 

4. Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif 

dengan benar. 

5. Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan negatif 

dengan benar. 

6. Melalui soal cerita siswa mampu menyelesaikan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat dengan tepat.  

 Berdasarkan kompetensi dasar (KD), Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran diatas, maka materi penjumlahan bilangan bulat pada 

mata pelajaran matematika kelas VI SD adalah sebagai berikut : 

1. Penjumlahan Bilangan Bulat Positif dengan Positif 

 Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif 

merupakan penjumlahan bilangan yang keduanya sama-sama 

mempunyai nilai positif. Penjumlahan tersebut dapat dicontohkan 

sebagai berikut : 

2 + 8 =… 

2. Penjumlahan Bilangan Bulat Positif dengan Negatif  

 Penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan bulat positif 

merupakan penjumlahan bilangan yang keduanya memiliki nilai 
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berbeda yaitu, bernilai positif dan negatif.  Penjumlahan tersebut 

dapat dicontohkan sebagai berikut : 

7 + (─10) =... 

3. Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif dengan Negatif 

 Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif merupakan penjumlahan bilangan yang keduanya sama-sama 

mempunyai nilai negatif. Penjumlahan tersebut dapat dicontohkan 

sebagai berikut : 

(─7) + (─9) =… 

4. Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif dengan Positif 

 Penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan bulat positif 

merupakan penjumlahan bilangan yang keduanya memiliki nilai 

berbeda yaitu, bernilai negatif dan positif.  Penjumlahan tersebut 

dapat dicontohkan sebagai berikut : 

(─3) + 5 =... 

Secara umum konsep pada penjumlahan bilangan bulat dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama (keduanya bernilai 

positif atau keduanya bernilai negatif), maka kedua bilangan tersebut 

dijumlahkan dan beri tanda sesuai dengan tanda kedua bilangan. 

Perhatikan contoh dibawah ini untuk memperjelas konsep tersebut : 

15 + 8 = 23 

─9 + (─13) = ─(9+13) = ─22 
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b. Jika kedua bilangan berlawanan tanda (terdiri dari bilangan positif 

dan bilangan negatif), maka lakukan pengurangan terhadap bilangan 

yang bernilai lebih besar tanpa memperhatikan tanda dan berilah 

tanda mengikuti bilangan yang memiliki nilai besar. Perhatikan 

contoh dibawah ini untuk memperjelas konsep tersebut : 

7 + (─18) = ─11 

(─5) + 22 = 17 

7. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Siswa sekolah dasar pada umumnya berusia antara 6-12 tahun. 

Menurut Desmita (2012:35) jika mengacu pada teori perkembangan 

terdapat dua tahapan perkembangan, yaitu masa anak-anak tengah (6-9 

tahun) dan masa anak-anak akhir (10-12 tahun). Pendidikan pada usia 

sekolah dasar adalah tahapan dalam pendidikan yang lebih menekankan 

pada pertumbuhan dan perkembangan siswa yang meliputi fisik 

(keterampilan motorik), pengetahuan (pemikiran, kecerdasan, ingatan, 

spiritual, dan berbahasa), dan psikososial atau kemampuan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang meliputi perubahan pada emosi dan 

kepribadian. 

 Dalam psikologi pendidikan terdapat teori perkembangan. Menurut 

Hawadi (dalam Desmita, 2012:9) perkembangan adalah proses perubahan 

dari potensi yang dimiliki oleh individu secara menyeluruh dan tampak 

sebagai kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Oleh karena itu, 

perkembangan akan bergerak secara pelan dan berkesinambungan 

sehingga akan menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru dari 
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tahapan yang sederhana ke tahapan yang lebih tinggi. Didalam teori 

perkembangan juga terdapat teori perkembangan yang dikemukakan oleh 

Jean Piaget. 

 Menurut Jean Piaget (dalam Honggowiyono, 2015:3) terdapat empat 

fase perkembangan kognitif pada anak-anak yang meliputi tahapan 

sensori motorik yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahapan tersebut 

anak akan menggunakan pengindraan dan aktivitas motorik untuk 

menganal lingkungannya seperti gerak refleks. Tahapan kedua yaitu 

praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini anak 

memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa simbol untuk mewakili 

suatu konsep. Tahapan yang ketiga yaitu operasional kongkrit yang terjadi 

pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini anak sudah mampu untuk 

berfikir secara logis dan dapat memecahkan masalah atau tugas yang 

kongkrit. Tahapan yang keempat yaitu operasional kongkrit yang terjadi 

pada anak usia 11-15 tahun. Pada tahapan ini anak mulai mampu 

menyelesaikan masalah dengan menerapkan operasi secara kongkrit.  

 Dari pernyataan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa 

kelas VI berada pada usia 11-15 tahun dan berada pada tahapan 

operasional kongkrit. Siswa membutuhkan media yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahanyang terjadi dalam pembelajaran dan siswa 

dapat belajar sambil bermain.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media monopoli ini sudah pernah dilakukan 

pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang sudah pernah dilakukan 
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sebelumnya antara lain yaitu oleh Ghufron, dkk pada tahun 2017 yang 

berjudul “Pengembangan Media Monopoli Edukatif Di Kelas IV Sekolah 

Dasar”. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui pengembangan media 

monopoli digunakan untuk pembelajaran tema 5 pahlawanku. Media 

monopoli ini dimodifikasi sesuai dengan tema dengan memberi gambar-

gambar pahlawan pada papannya. Media monopoli ini juga sudah memenuhi 

kriteria valid, praktis, efektif, dan menarik. Dalam penelitian tersebut terdapat 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu media yang 

dikembangkan menggunakan permainan monopoli. Perbedaan media yang 

dikembangkan pada penelitian ini adalah untuk pembelajaran tematik tema 5 

pahlawanku kelas VI sekolah dasar, akan tetapi pada penelitian yang akan 

dilakukan adalah pengembangan media monopoli untuk materi penjumlahan 

bilangan bulat pada kelas VI sekolah dasar dan berbasis etnomatika.  

Penelitian pengembangan media monopoli juga sudah pernah dilakukan 

oleh Indhira Asih Vivi Yandari dan Maya Kuswaty pada tahun 2017 yang 

berjudul “Penggunaan Media Monopoli Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa penggunaan media monopoli dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kesebangunan dan simetri. 

Media monopoli ini mengalami modifikasi dari permainan monopoli pada 

umumnya, dadu yang digunakan pada media monopoli ini terdapat konsep 

materi. Berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan, media ini memiliki 

kriteria yang valid, efektif, dan menarik. Dalam penelitian tersebut terdapat 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu media yang 
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dikembangkan menggunakan permainan monopoli. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah pengembangan media monopoli untuk materi kesebangunan dan 

simetri pada kelas V sekolah dasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pengembangan media monopoli untuk materi penjumlahan bilangan 

bulat pada kelas VI sekolah dasar dan berbasis etnomatika.  

Berdasarkan uraian terkait kajian penelitian yang relevan dapat diatas 

dapat disederhanakan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

Nama Judul Tahun Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

Zaky 

Ghufron, 

dkk 

 

Pengembangan 

Media Monopoli 

Edukatif Di Kelas 

IV Sekolah Dasar 

2017 Media yang digunakan 

dalam penelitian sama 

yaitu media monopoli  

Pembelajaran tematik 

tema 5 pahlawanku, 

materi yang disajikan 

dalam media monopoli 

meliputi teks ulasan, 

sikap cinta tanah air, 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

bulat,  dan tidak 

berbasis etnomatika 

Indhira Asih 

Vivi Yandari 

dan Maya 

Kuswaty 

 

Pengunaan Media 

Monopoli 

Terhadap 

Peningkatan 

Kemampuan 

Konsep 

Pemahaman 

Konsep 

Matematis Peserta 

Didik Kelas V 

Sekolah Dasar 

2017 Media yang digunakan 

dalam penelitian sama 

yaitu media monopoli 

Materi kesebangunan 

dan simetri, membagi 

kelas menjadi dua 

kelompok (kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol), dan tidak 

berbasis etnomatika 

       (Sumber : Jurnal Untirta.ac.id) 

C. Kerangka Pikir 

Penjumlahan bilangan bulat adalah pembelajaran dasar pada materi 

operasi bilangan bulat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penanaman 

konsep untuk materi penjumlahan bilangan bulat harus berhasil. Namun pada 

faktanya masih ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran, yaitu (1) 

Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika kurang 



31 
 

 
 

efektif dan menarik karena hanya menggunakan papan tulis dan papan garis 

bilangan, (2) Minat siswa terhadap pelajaran matematika kurang karena siswa 

cenderung tidak memperhatikan dan berbicara sendiri saat pembelajaran 

berlangsung. 

Pembelajaran matematika materi penjumlahan bilangan bulat selama ini 

hanya menggunakan media garis bilangan dan diterangkan di papan tulis. 

Media yang digunakan kurang menarik perhatian siswa sehingga minat siswa 

untuk belajar penjumlahan bilangan bulat kurang dan pembelajaran juga 

terkesan monoton serta membosankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dibutuhkan media efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran materi 

penjumlahan bilangan bulat. 

Media monopoli berbasis etnomatika merupakan media yang 

dikembangkan untuk menumbuhkan minat siswa dan memudahkan 

pemahaman siswa terhadap materi penjumlahan bilangan bulat. Media ini 

terdapat unsur permaian dalam penggunaannya agar siswa lebih tertarik dan 

tidak merasa bosan menginggat karakteristik siswa sekolah dasar yang lebih 

senang belajar sambil bermain. Pengembangan media monopoli berbasis 

etnomatika merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar sambil bermainpada materi penjumlahan bilangan bulat. 

Berdasarkan uraian diatas kerangka pikir penelitian pengembangan 

media monopoli berbasis etnomatika dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Kondisi Ideal 

1. Peserta didik berpartisipasi secara

aktif dalam kegiatan belajar

mengajar.

2. Guru mengembangkan media baru

selain papan bilangan untuk

menyampaikan materi

“Penjumlahan Bilangan Bulat”.

3. Adanya media yang efektif dalam

bentuk media pembelajaran

“Monopoli Berbasis Etnomatika”

4. Siswa mudah memahami materi

“Penjumlahan Bilangan Bulat”.

5. Siswa berhasil mencapai KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimal).

Kondisi Lapangan 

1. Peserta didik belum berpastisipasi

secara aktif dalam proses

pembelajaranbelajar mengajar.

2. Guru tidak mengembangkan media

baru dalam menyampaikan materi

penjumlahan bilangan bulat.

3. Media yang kurang efektif karena

hanya menggunakan papan garis

bilangan dan papan tulis.

4. Siswa masih kesulitan memahami

materi penjumlahan bilangan bulat.

5. Banyak nilai siswa yang masih

kurang dari KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal).

Solusi 

Mengembangkan Media 

Monopoli Berbasis Etnomatika 

Penerapan Pengembangan Media 

Monopoli Berbasis Etnomatika 

Analisis Kelayakan Media 

“Monopoli Berbasis Etnomatika” berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli 

pembelajaran 

Siswa terampil menggunakan media 

“Monopoli Berbasis Etnomatika” dan 

lebih mudah memahami materi 

penjumlahan bilangan bulat. 

Media “Monopoli Berbasis 

Etnomatika”layak  untuk digunakan 

dalam pembelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat. 

Model ADDIE 

Analyze – Design – Development – Implementation – Evaluation 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


