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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh guru dan 

siswa dan didukung dengan adanya media, alat dan bahan ajar yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada suatu proses kegiatan pembelajaran 

tentunya membutuhkan alat atau perantara dalam kegiatan pembelajaran, alat 

atau perantara yang dimaksud adalah berupa media pembelajaran untuk 

mendukung pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi. Selain 

itu untuk saat ini jika ditinjau dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, serta 

guru sudah mengalami perkembangan, dengan demikian diharapkan agar siswa 

lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dengan hasil belajar yang memuaskan 

dan maksimal.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang tidak terlepas dari 

kegiatan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia dan tidak lepas 

dari adanya penerapan konsep matematika seperti menghitung, membagi, 

menjumlahkan dan mengurangi. Mempelajari matematika juga dapat melatih 

pola berpikir logis dan teliti pada seseorang. Siswa Sekolah Dasar berada pada 

usia antara 7 hingga 12 tahun, pada tahap ini siswa cenderung masih berpikir 

pada tahap operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini adalah 

keterampilam dalam suatu proses berpikir untuk mengaplikasikan aturan-aturan 

yang berhubungan dengan logika, meskipun masih terikat dengan objek-objek  

yang bersifat konkret (Heruman, 2007:1). 
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Matematika adalah suatu mata pelajaran yang mampu meningkatkan 

keterampilan pola berpikir logis atau bisa diartikan sebagai segala hal yang bisa 

diterima secara akal serta sesuai dengan logika. Oleh karena itu dalam 

mempelajari matematika di butuhkan konsentrasi tinggi untuk menyelesaikan 

setiap permasalahan atau soal-soal matematika. Berdasarkan hal-hal tersebut 

kemungkinan dari beberapa siswa masih kurang memahami materi yang diajarkan 

oleh guru, oleh karena itu dibutuhkannya suatu perangkat pembelajaran yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga guru dan siswa mempunyai peran 

aktif dalam setiap pembelajaran.  

Proses kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar dengan pengalaman 

belajar matematika diharapkan dapat menjadi bekal utama untuk para siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkatan tersebut dimulai dengan 

mengenalkan konsep-konsep dasar matematika secara nyata (Konkret) Oleh 

karena itu, komunikasi antara guru dan siswa sangat penting. Matematika 

dihasilkan dari aktivitas-aktivitas dengan menggunakan objek matematika, 

kebutuhan ilmu pengetahuan sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya siswa harus menguasai 

konsep dasar matematika sejak dini agar siswa lebih terampil. Selain terampil 

siswa juga dapat mengasah kemampuan dengan mempelajari matematika ini 

karena sangat penting untuk dikuasai dan dipelajari dan merupakan disiplin ilmu 

yang praktis dan aplikatif (Runtukan, Tombokan dan Selpius Kandou, 2014:29). 
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Konsep dasar matematika tentunya tidak lepas dari materi operasi hitung 

bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian yang dipelajari oleh siswa Sekolah Dasar sejak dini. Pada tingkatan 

Sekolah Dasar keterampilan menghitung dikembangkan melalui mata pelajaran 

matematika, salah satu materinya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat yang diajarkan pada kelas IV Sekolah Dasar. Jadi pada materi 

operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan ini guru harus bisa 

menciptakan konsep yang dapat dipahami oleh siswa jika tidak maka hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap materi-materi yang akan siswa pelajari 

selanjutnya.  

Siswa Sekolah Dasar (SD) untuk mempelajari materi selanjutnya atau 

materi baru tentunya harus memahami konsep sebelumnya, seperti kita ketahui 

bahwa matematika adalah salah mata pelajaran yang mempunyai materi 

berkaitan antara satu sama lain sehingga dengan pemahaman materi sebelumnya 

diharapkan siswa dapat menerapkannya pada materi yang akan dipelajari 

selanjutnya. Misalnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, 

tentunya siswa harus mengetahui konsep awal penjumlahan dan pengurangan 

terlebih dahulu kemudian ditingkatkan dengan menjumlahkan bilangan positif 

dan negatif dalam operasi hitung dan kemudian diterapkan pada konsep materi 

bilangan bulat. 

Menghadapi perkembangan teknologi di indonesia yang sangat pesat ini, 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Guru dituntut profesional dalam 

menciptakan kondisi belajar yang aktif, kreatif, inovatif serta menyenangkan. 

Mengingat guru adalah orang yang memfasilitasi ilmu pengetahuan berdasarkan 
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sumber belajar dan menyampaikannya kepada siswa, secara langsung guru juga 

menentukan metode, model, pendekatan, strategi, dan alat peraga atau media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan standart kompetensi dan kompetensi 

dasar dalam kurikulum yang berlaku harus tercapai dan memenuhi kriteria untuk 

anak Sekolah Dasar.  

Menurut Bruner (dalam Arsyad, 2010:7) terdapat tiga tahapan utama 

modus representasi belajar yaitu, pengetahuan secara langsung (enaktif), 

pengalaman pictorial atau gambar (ikonik), dan pengalaman abstrak (simbolik). 

Hasil pengalaman belajar siswa dimulai dengan dari pengalaman secara 

langsung (konkret). Teori Bruner adalah teori yang mempunyai pandangan 

bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir dan pencipta. Belajar akan lebih 

bermakna jika siswa memusatkan perhatiannya pada struktur materi, untuk 

memperoleh struktur materi siswa harus belajar secara aktif dimana siswa harus 

mengidentifikasinya kembali dan bukan hanya sekedar mendapatkan arahan dari 

guru (Trianto, 2007: 33), Dengan demikian motivasi guru sangat diperlukan 

dalam hal ini untuk mendorong semangat belajar siswa .  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar, peneliti 

sudah melakukan wawancara dan observasi dengan guru kelas IV yang 

dilakukan pada 12 Februari 2018 sampai 15 Februari 2018 bertempat di SDN 

Galih 1 Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Dari hasil wawancara dengan 

guru kelas IV mengemukakan bahwa proses kegiatan pembelajaran cukup baik.  

Karena dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah tentunya 

membutuhkan berbagai komponen pendukung pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah 
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media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu 

memberikan manfaat untuk guru dan siswa. Adapun media yang sudah 

diterapkan di SDN Galih 1 adalah berupa teori yang dijelaskan oleh guru dengan 

menggunakan media papan tulis sebagai sarana yang digunakan untuk 

menjelaskan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan, hanya 

saja siswa masih kurang memahami konsep yang diterapkan dan kurang menarik 

perhatian siswa. Terutama pada saat menjumlahkan bilangan positif dan negatif 

pada materi bilangan bulat. Hal ini disebabkan karena guru langsung 

menerapkan secara langsung yang ada dibuku tersebut berdasarkan teori yang 

ada tanpa menjelaskan konsep awal dari materi itu sendiri. 

Hasil observasi awal yang dilakukan di Sekolah Dasar tempat peneliti 

melakukan penelitian sudah terdapat media pembelajaran seperti globe, peta 

indonesia, torso dan macam-macam contoh bangun ruang. Hanya saja media 

yang dibutuhkan oleh siswa kelas 4 ini adalah yang berkaitan dengan materi 

bilangan bulat sedangkan di Sekolah Dasar tersebut tidak tersedia, karena pada 

dasarnya konsep bilangan bulat harus dengan penerapan secara konkret agar 

siswa mampu belajar secara langsung, dengan pengalaman belajar secara 

langsung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan demikian 

diperlukannya pengembangan media yang disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi saat ini. Ciri-ciri media pembelajaran yang baik adalah dapat 

digunakan secara mandiri oleh siswa dan mampu meingkatkan motivasi pada 

siswa untuk lebih tertarik dalam belajar. Demikian juga dengan media Apabil, 

media ini mempunyai kelebihan yaitu dapat menanamkan konsep secara 

langsung, terdapat materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan 
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kompetensi dasar serta memberikan wawasan terhadap guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu yang didesain dan 

dirancang sesuai dengan materi yang akan dipelajari untuk meningkatkan 

kualitas belajar yang lebih menarik dan efektif. Menurut Runtukan, Tombokan 

dan Selpius Kandou (2014: 17), Pembelajaran matematika dasar dimulai dari 

berbagai kegiatan misalnya, menghitung dan mengelompokkan objek-objek, 

dengan kegiatan tersebut dapat menciptakan dan meningkatkan pola pikir anak, 

memadukan topik matematika dengan bidang lain yang diajarkan untuk anak 

tingkat sekolah dasar akan membuat matematika lebih berfungsi bagi anak 

tersebut dikehidupan nyata dan lingkungan mereka. 

Media Apabil adalah suatu media pembelajaran yang terdiri dari soal-soal 

yang dipadukan dengan garis bilangan yang didesain dapat membuat garis sesuai 

dengan soal yang diberikan, peneliti mengembangkan media ini karena 

membaca penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengembangan Media Bakis 

(Batang Kayu Tipis) dalam Pembelajaran Matematika Materi Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan Bulat Kelas IV SDN Sidorejo 04 Malang. Pada media ini 

peneliti melihat masih kurang efektif karena ukuran yang terlalu besar sehingga 

masih membutuhkan tenaga orang lain untuk membawanya, kemudian dalam 

langkah-langkah pelaksanaannya masih belum dijelaskan secara detail dan 

terperinci yang kemungkinan membuat siswa sedikit kebingungan dengan 

langkah penggunaan medianya. Untuk detail materinya menurut peneliti masih 

kurang karena hanya sampai pada batasan angka 20 saja. 
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Pengalaman belajar siswa secara langsung sangatlah penting dalam 

pembelajaran matematika, dengan pengalaman-pengalaman tersebut akan 

membentuk konsep pemahaman siswa terhadap materi jika ditunjang dengan 

adanya media pembelajaran yang bersifat konkret, dengan demikian 

pengembangan media ini diharapkan dapat memberikan Suatu media 

pembelajaran dapat dikatakan berfungsi sangat baik bila media tersebut mampu 

memberikan pemahaman pada siswa dengan konsep yang ada pada media, 

memberikan pengetahuan belajar yang bermanfaat untuk siswa,  meningkatkan 

peran aktif siswa, dan menyenangkan bagi siswa.  

Media pembelajaran mempunyai manfaat secara spesifik baik terhadap 

guru, siswa maupun peneliti sendiri, penggunaan media diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kualitas belajar siswa. Sama halnya dengan media 

Apabil yang memberikan manfaat dapat menanamkan konsep matematika materi 

bilangan bulat penjumlahan secara nyata dan terstruktur, kemudian 

meningkatkan ketertarikan siswa terhadap matematika dengan menggunakan 

media yang kreatif, siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran dan membantu 

guru  dalam kegiatan pembelajaran agar materi yang disampaikan bukan hanya 

secara verbal tetapi juga memberikan pengalaman langsung pada siswa. Media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal 

(Jamal, 2009: 20). Dengan dikembangkannya media Apabil ini diharapkan dapat 

menciptakan pendidikan yang berkualitas dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran secara maksimal.  
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Berdasarkan penjelasan di atas akan sangat membantu jika disertakan 

dengan alternatif media yang mendukung penyampaian materi secara konkret 

(nyata), sehingga siswa dapat memahami konsep penjumlahan pada bilangan 

bulat dengan jelas dan  benar. berdasarkan penjelasan permasalahan di atas 

peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul skripsi 

“Pengembangan Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) dalam 

Pembelajaran Matematika Materi Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat Kelas 

IV Sekolah Dasar. Dengan harapan dapat membantu permasalahan yang 

dihadapi oleh guru serta kesulitan siswa dalam memahami materi operasi 

penjumlahan bilangan bulat.  

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang di atas bahwasanya kegiatan 

pembelajaran di Sekolah Dasar masih kurang dalam penerapan atau penggunaan 

media pembelajaran, dengan demikian dapat diperoleh suatu permasalahan  

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) 

pada kelas 4 dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan bilangan 

bulat ? 

2. Bagaimana keefektifan penggunaan siswa terhadap media Apabil (Angka 

Papan Bilangan Bulat) pada kelas 4 dalam pembelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian dan pengembangan 

media ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mendeskripsikan proses pengembangan media Apabil (Angka Papan 

Bilangan Bulat) pada materi bilangan bulat penjumlahan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. 

2. Mengetahui keefektifan penggunaan siswa terhadap media Apabil (Angka 

Papan Bilangan Bulat) yang dikembangkan pada materi bilangan bulat 

penjumlahan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 4 sekolah 

dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk dalam hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan 

gambaran lengkap tentang spesifikasi konten, konstruk, model dan karakteristik 

dari media itu sendiri. Untuk spesifikasi produk pengembangan media Apabil 

(Angka Papan Bilangan Bulat) pada kelas 4 dalam pembelajaran matematika 

materi penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi konten dari pengembangan media Apabil (Angka Papan Bilangan 

Bulat) yaitu : 

a. Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) digunakan pada mata 

pelajaran matematika khususnya materi penjumlahan bilangan bulat 

untuk kelas 4 Sekolah Dasar. 

b. Mengacu pada standart kompetensi : 5. Menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat 

c. Mengacu pada kompetensi dasar : 5.1 Mengurutkan bilangan bulat 5.2 

Menjumlahkan bilangan bulat. 

d. Mampu mencapai keterampilan matematika seperti pada konsep  
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menghiting dan menjumlahkan dan menanamkan konsep secara nyata 

(konkret). 

2. Spesifikasi konstruk dari pengembangan media Apabil (Angka Papan 

Bilangan Bulat) yaitu : 

a. Media Apabil adalah media yang berbentuk persegi panjang dan terbuat 

dari papan disertai dengan alat yang dapat digeser kekanan maupun 

kekiri, garis bilangan, panah positif (kuning) dan negatif (merah). 

b. Salah satu media yang dikembangkan bentuk kotak disertai dengan 

pegangan diatasnya agar memudahkan untuk dibawa, papan terdiri dari 

nama media dan dibawahnya bisa dituliskan soal sesuai dengan 

keinginan, untuk bagian bawah di letakkan garis bilangan dengan teknik 

menghiting garis loncatan yang terbagi dari bilangan bulat yaitu positif 

dan negatif ,serta terdapat tempat untuk meletakkan panah dan alat 

penggeser. 

c. Media Apabil merupakan salah satu jenis media visual yang mempunyai 

karakteristik 2 (dua) dimensi. 

d. Pengembangan media Apabil terbuat dari papan kayu atau triplex yang 

dibentuk menjadi persegi panjang dengan ukuran panjang : 65 cm dan 

Lebar : 45 cm, ukuran ini disesuaikan dengan kondisi kelas IV SDN Galih 

1 Kabupaten Pasuruan kemudian disertai dengan penggunaan warna-

warna dan gambar-gambar yang menarik agar meningkatkan minat siswa 

dalam berusaha memahami materi operasi bilangan bulat penjumlahan ini. 

e. Pada setiap media tentunya memiliki kelemahan sama halnya dengan 

media Apabil yang dikembangkan peneliti yaitu angka yang ada pada 
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media ini terbatas hanya sampai pada angka 15 saja baik angka positif 

maupun angka negatif. 

f. Diharapkan dengan adanya media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) 

ini dapat mempermudah dan membantu guru dalam kegiatan 

pembelajaran serta menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

E. Pentingnya Penelitan dan Pengembangan 

Pengembangan media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) ini bertujuan 

agar mampu menunjuang dapat mencapai tujuan pembelajaran untuk siswa kelas 

IV Sekolah Dasar khususnya pada mata pelajaran matematika. Adapun 

pentingnya media Apabil adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Pengembangan media Apabil ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan 

minat belajar siswa dengan belajar secara sederhana namun siswa 

memahami karena menggunakan media apabil dalam kegiatan belajar 

mengajar, serta membantu siswa memahami materi penjumlahan bilangan 

bulat. 

2. Bagi Guru 

Pengembangan media Apabil ini diharapkan dapat mengembangkan 

kreatifitas guru dan membantu dalam kegiatan pembelajaran dikelas. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan keahlian 

guru dalam mengembangkan media pembelajaran.  

3. Bagi Peneliti 
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Pengembangan media Apabil ini bertujuan agar peneliti dapat menambah 

pengalaman dan kreativitas untuk menciptakan media pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif serta menjadi calonguruyang profesional. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan tentang media Apabil (Angka Papan 

Bilangan Bulat) ini diasumsikan bahwa : 

a. Media Apabil adalah media yang dikembangkan dan mengandung isi 

materi tentang bilangan bulat khususnya materi penjumlahan.  

b. Siswa dapat mengoperasikan media Apabil jika siswa memahami 

cara penggunaan media Apabil. 

c. Penggunaan media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) merupakan 

inovasi baru yang dikembangkan oleh peneliti  dengan harapan dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa-siswi dalam memahami materi 

operasi penjumlahan bilangan bulat. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Pengembangan ini dibatasi dalam beberapa aspek yaitu : 

1. Pengembangan media ini terbatas hanya dapat digunakan pada mata 

pelajaran matematika materi operasi bilangan bulat penjumlahan kelas 

IV sampai dengan angka 15 (positif dan negatif). 

2. Produk yang dikembangkan hanya berlaku pada mata pelajaran 

matematika materi operasi bilangan bulat penjumlahan. 

G. Definisi Operasional 

Penjelasan tentang pengertian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian Pengembangan  

Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

memvalidasikan dan mengembangkan satu produk pada suatu penelitian, 

dan diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk 

mengembangkan suatu produk yang akan digunakan yaitu media. 

2. Media adalah sarana atau alat yang berfungsi sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan atau informasi yang berhubungan dengan materi 

yang dipelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) 

Media Apabil adalah media yang dikembangkan oleh peneliti dan bersifat 

konkret yang terbuat dari papan kayu yang dikolaborasikan dengan garis 

bilangan serta soal-soal yang harus diselesaikan oleh siswa dengan materi 

operasi bilangan bulat penjumlahan, diharapkan dengan adanya 

pengembangan media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi secara konkret. 

4. Bilangan bulat 

Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari angka positif, nol (0) 

dan angka negatif. 

5. Keefektifan  

Dengan menggunakan media terjadi perubahan yang membawa pengaruh, 

makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu perubahan dalam  

proses belajar bersifat fungsional dalam arti menetap dan apabila 

dibutuhkan dapat diproduksi dan dimanfaatkan dengan menerapkan 

konsep yang telah diajarkan dengan menggunakan media Apabil. 


