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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

1. Hakikat Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika adalah pembentukan pola pikir pemahaman siswa terhadap 

suatu konsep yang disampaikan secara verbal dengan pedoman teori yang 

mengandung arti maupun penalaran yang saling berhubungan. Menurut Soedjadi 

(dalam Heruman, 2007:1) pada hakikatnya matematika adalah mata pelajaran 

yang memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir 

yang deduktif.  

Matematika adalah pengetahuan yang bersifat sistematis dan didalamnya 

terdapat sifat dan teori yang dirancang secara deduktif berlandaskan komponen-

komponen yang telah dijelaskan maupun tidak dijelaskan serta sifat dan teori 

yang telah terbukti kebenarannya. Menurut Beth dan Piaget  (dalam Runtukan, 

Tombokan dan Selpius Kandou, 2014:28) menyatakan bahwa matematika 

merupakan pengetahuan yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai konsep 

dari materi yang bersifat abstrak dan saling berkaitan antar konsep tersebut 

sehingga dapat terorganisasi dengan baik.  

Matematika terbentuk atas pikiran-pikiran manusia, yang mempunyai 

keterkaitan antara ide, proses serta penalaran. Matematika adalah salah satu 

disiplin ilmu yang bersifat deduktif, disebut demikian sebab didalam ilmu 
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matematika tidak menerima adanya generalisasi yang didapatkan berlandaskan 

hasil observasi, eksperimen, induktif (mencoba) seperti halnya yang diterapkan 

pada ilmu lainnya. Dalam matematika kebenaran generalisasi dapat dibuktikan 

dengan cara deduktif, namun untuk menyesuaikan pada tahap perkembangan 

maka dari itu matematika di Sekolah Dasar menggunakan pendekatan induktif 

dan tetap menerapkan konsep secara konkret dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran matematika bisa terlaksana dengan baik apabila 

seorang guru dapat menguasai dan memahami konsep-konsep yang ingin 

diterapkan dan diajarkan. Dalam meningkatkan kreativitas dan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa, guru seharusnya bisa meciptakan kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan efisien, yang disesuaikan dengan tingkat pola 

berpikir siswa Sekolah Dasar. Pada dasarnya dalam mengajarkan matematika 

terutama untuk Sekolah Dasar, guru harus mampu memahami setiap 

karakteristik siswanya dan mengetahui setiap kemampuan siswa yang berbeda-

beda, serta tidak semua siswa tertarik dengan mata pelajaran tertentu hal tersebut 

dikarenakan minat belajar serta kemampuan siswa yang beragam sesuai dengan 

potensi mereka masing-masing (Heruman, 2007: 2). 

Pembelajaran matematika Sekolah Dasar yang terdapat di lapangan sering 

kita temui bahwa dalam kegiatan pembelajaran hanya mempelajari tentang 

kemampuan berhitung, (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian 

bilangan bulat, pecahan dan desimal) serta menganggap siswa sudah menguasai 

beberapa keterampilan menghitung tersebut maka siswa dapat dikatakan telah 

menguasai konsep matematika. 
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Suatu konsep dalam kurikulum SD terbagi menjadi 3 bagian antara lain, 

penanaman persepsi secara mendasar, penafsiran konsep, pembinaan 

keterampilan. Menurut Heruman, (2007: 2) menjelaskan bahwa untuk mencapai 

tahap keterampilan ini harus melewati beberapa prosedur yang tepat dan 

disesuaikan dengan kapasitas serta lingkungan disekitar siswa. Meskipun 

matematika mempunyai tujuan akhir pembelajaran matematika Sekolah Dasar 

yaitu agar siswa dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan konsep-

konsep matematika untuk kehidupan sehari-hari mereka dilingkungan 

masyarakat maupun sekolah. Pada umumnya guru harus memberikan motivasi 

kepada siswanya agar mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.   

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

hakikat matematika ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan 

berhitung yang meliputi, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, 

bilangan bulat dan desimal yang dilakukan secara terstruktur untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir logis sehingga konsep-konsep yang 

dipelajari dalam mata pelajaran matematika dapat diaplikasikan untuk 

kepentingan sehari-hari. 

2. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Matematika diambil dari pengalaman-pengalaman manusia didunia secara 

empiris. Setelah itu pengalaman-pengalaman tersebut diproses, oleh akal sehat, 

kemudian diproses secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif 

sehingga tercipta sebuah konsep-konsep matematika agar konsep yang telah ada 

tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain melalui manipulasi 

dengan cara tepat, oleh karena itu sangat penting  menggunakan bahasa 
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matematika yang bernilai  global (universal). Konsep dasar matematika terbentuk 

karena proses kemampuan berpikir, dengan demikian matematika terbentuk atas 

dasar logika  Menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2007: 1) mengemukakan bahwa 

pada hakikatnya matematika mempunyai objek yang abstrak, dengan berpedoman 

pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif.  

Menurut Piaget (Dalam Heruman, 2007: 1) Siswa SD masih masuk pada 

fase operasional konkret, pada tahapan ini umur siswa berkisar antara 6 atau 7 

tahun sampai pada umur 12 atau 13 tahun. Keterampilan yang terlihat pada fase 

ini adalah dapat dilihat dari kompetensi siswa dalam proses berpikir ketika 

menjalankan pedoman-pedoman yang bersifat logika, walaupun tetap terikat pada 

objek-objek yang bersifat konkret untuk mendukung penanaman konsep 

matematika secara terstruktur dan nyata sehingga diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada siswa dengan cara belajar secara langsung. 

Berdasarkan usia perkembangan kognitif siswa Sekolah Dasar yang masih 

terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret serta dapat diterima oleh panca 

indra. Aktivitas belajar mengajar untuk tahap operasional konkret ini dapat 

dengan menggunakan fase konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak. 

Dengan kegiatan belajar mengajar matematika yang memiliki kecenderungan 

bersifat abstrak, tentunya siswa membutuhkan media atau alat bantu untuk 

memberikan penjelasan terkait materi yang telah diajarkan oleh guru sehingga 

dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh siswa.   

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar matematika setiap konsep yang bersifat abstrak serta baru 

dipahami oleh siswa harus diberikan penguatan oleh guru, agar siswa dapat 
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memproses materi secara bertahap dan mudah diingat oleh siswa dengan 

penyampaian guru secara singkat namun tetap jelas, sehingga dapat meningkatkan 

pola berpikir siswa. Dengan demikian kegiatan pembelajaran bukan hanya dengan 

metode hafalan saja tetapi dipahami makna dan arti dari isi materi yang telah 

dipelajari. 

3. Cakupan Materi Matematika  di SD 

Umumnya siswa belajar matematika berdasarkan pengalaman-pengalaman 

misalnya tentang menghitung siswa menerapkan konsep berhitung dengan benda-

benda atau objek disekitar mereka misalnya berhitung menggunakan buku yang 

ada, pensil atau buah-buahan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa. Matematika adalah suatu mata pelajaran yang bersifat universal, yang 

memiliki posisi penting dalam kemajuan teknologi dalam meningkatkan pola pikir 

manusia dilihat dari berbagai aspek. Untuk saat ini perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi di indonesia cukup signifikan dan hal tersebut 

umumnya dilandasi oleh ilmu matematika.  

Pada tingkatan Sekolah Dasar cakupan materi pada mata pelajaran 

matematika meliputi bagian sebagai berikut : 

a. Bilangan 

b. Geometri dan Pengukuran  

c. Pengolahan Data 

Berdasarkan cakupan materi di atas dapat di simpulkan bahwasanya tujuan 

dari mata pelajaran Matematika di Sd ialah agar siswa mampu memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan bilangan, geometri dan pengukuran serta 

pengolahan data yang berhubungan dengan keseharian, dengan harapan siswa bisa 
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meningkatkan kemampuan berpikir terampil dengan baik. Menurut Komalasari 

(2008: 28) mata pelajaran adalah bahan yang dibutuhkan untuk membangun 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa untuk 

mencapai Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

ditentukan. Berikut ini Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk kelas IV 

Sekolah Dasar Matematika materi bilangan bulat : 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika Sekolah Dasar Kelas 4 

Semester 2 

Standart Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 

bulat 

 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat  

 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

 Sumber : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI 

B. Materi Operasi Bilangan Bulat 

1. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 

nol dan bilangan negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 

angka 0 (nol) sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 

angka 0 (nol). Representasi bilangan bulat adalah garis bilangan dan abakus. 

Untuk ruang lingkup materi pada bilangan bulat yaitu meliputi, penjumlahan, 

pengurangan, pembagian, dan perkalian. Bilangan bulat merupakan salah satu 

pengetahuan dasar untuk semua kegiatan berhitung pada matematika.  

Menurut Reys, dkk (dalam Runtukan, Tombokan dan Selpius Kandou, 

2014: 102) menyatakan bahwa dalam materi operasi bilangan dibutuhkan 

beberapa syarat tertentu antara lain : 

a. Keterampilan membilang  
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Diharapkan siswa dapat menerapkan keterampilan membilang dalam 

operasi bilangan bulat. Kegiatan membilang dilakukan dengan cara yang 

efisien serta prosedur yang mudah dipahami oleh siswa. 

b. Pengalaman secara konkret 

Merujuk pada pendapat Piaget bahwa anak Sekolah Dasar berada pada 

tahapan operasional konkret, Oleh sebab itu pengalaman secara langsung 

diperlukan oleh siswa pada materi bilangan bulat. Matematika dapat 

diartikan sebagai ilmu yang abstrak, dengan pengalaman belajar siswa 

secara langsung dengan benda konkret diharapkan dapat menjadi alternatif 

dalam memberikan pemahaman terhadap siswa. 

c. Kemampuan Bahasa 

Kemampuan berbahasa akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

matematika, karena sebelum menerapkan konsep operasi bilangan bulat 

siswa harus diberikan teori terlebih dahulu dan berkomunikasi secara 

langsung baik dengan teman maupun guru.  

Berdasarkan penjelasan di atas hal ini didukung dengan pendapat 

Liebeck (dalam Runtukan, Tombokan dan Selpius Kandou, 2014: 103) yang 

menganjurkan pengajaran matematika dengan memperhatikan prosedur 

pengalaman, bahasa, gambar dan simbol. Sama halnya menurut pendapat 

Booker dkk (dalam Runtukan, Tombokan dan Selpius Kandou, 2014: 103) 

juga menyarankan bahwa dalam prosedur pengajaran operasi bilangan harus 

memperhatikan pengalaman pengalaman anak, objek yang bersifat konkret, 

dan menggunakan bahasa formal dan informal. 
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Berikut ini adalah himpunan semua bilangan bulat terdiri dari : 

1. Bilangan bulat yang bernilai positif yaitu, (1, 2, 3, 4, 5, ....) 

2. Bilangan bulat bernilai nol atau netral yaitu, ( 0 ) 

3. Bilangan bulat bernilai negatif yaitu, (-1, -2, -3, -4, -5, ....) 

2. Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat 

Pemberian konsep matematika yang tepat yaitu pemberian konsep, 

pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan. Pemberian konsep ini 

dillaksanakan dengan menggunakan alat peraga yang bersifat sederhana namun 

tetap pada tujuan utama untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 

memenanamkan konsep menggunakan media secara konkret, sehingga konsep 

yang diterapkan oleh guru mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. 

Konsep dari materi operasi penjumlahan bilangan bulat menurut Harmini 

S dan Soerjono B (2009:25) adalah sebagai berikut. Misalnya a dan b merupakan 

bilangan cacah, a + b = n (A U B), jika a = n (A) dan b = n (B), A∩B = Ǿ, A dan 

B himpunan. (-a) + (-b) = -(a+b) dapat dicontohkan sebagai berikut : (-2) + (-3) = 

-(2+3). Selain itu jika a > b, maka a + (-b) = (-b) + a = (-3) + 7 =7 - 3. Selanjutnya 

jika a < b, maka (-a) + b = b + (-a) = -(a-b), contohnya : (-4) + 8 = 8 + (-4) = -

(4+8). 

Operasi penjumlahan bilangan bulat terdapat lima sifat yaitu tertutup, 

artinya jumlah dari setiap pasang bilangan bulat selalu menghasilkan satu 

bilangan bulat, misalnya (-9) + 10 = 1. Sifat yang kedua yaitu asosiatif, disebut 

juga sifat pengelompokan, misalnya (4 + 4) + 2 = 8 + 2 = 10 atau 4 + (4 + 2) = 10, 

Pada sifat ini bilangan bulat selalu menghasilkan tepat satu. Sifat yang ketiga 

yaitu komunikatif, komunikatif artinya pertukaran dalam penjumlahan berarti 
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pertukaran tempat dalam penjumlahan, misalnya 15 + 10 = 25 atau 10 + 15 = 25. 

sifat yang keempat yaitu identitas, pada sifat ini bilangan 0 (nol) merupakan unsur 

utama dalam penjumlahan. Artinya untuk semua bilangan bulat apabila 

ditambahkan  nilai 0 (nol) maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri, misalnya, 5 + 

0 = 0 + 5 = 5. Dan sifat yang kelima yaitu kanselasi atau penghapusan, misalnya 

10 + (-9) = (-9) + 10 = 1. 

C. Konsep Teori Belajar Matematika dengan Media 

Pembelajaran matematika terdapat hubungan antara konsepyang telah 

diajarkan dengan konsep yang akan diajarkan. Dalam matematika antara konsep 

satu dengan yang lain itu berkaitan, Oleh karena itu diperlukannya siswa untuk 

belajar secara mandiri dan menemukan keterkaitan tersebut. Belajar dapat dibagi 

menjadi dua dimensi yaitu, pertama cara penyampaian informasi atau penanaman 

konsep dengan cara penerimaan atau penemuan yang dilakukan siswa, kedua  

tentang bagaimana cara siswa mengkaitkan informasi yang telah didapat pada 

struktur kognitif (Heruman, 2007: 4). 

Media pembelajaran pada materi bilangan bulat kelas IV ini, guru harus 

mampu menanamkan konsep dari materi dasar bilangan positif dan negatif, 

dengan menggunakan konsep yang mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa 

dan disajikan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yaitu yang masih 

masuk pada fase operasional konkret, Oleh karena itu penanaman konsep pada 

materi bilangan bulat baik positif maupun negatif pada siswa harus dengan 

menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang bersifat konkret agar 

mampu memberikan pemahaman secara nyata pada siswa. 
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Kegiatan belajar mengajar terutama pada siswa seharusnya memberikan 

kesempatan pada siswa untuk melakukan memanipulasi dengan menggunakan 

benda-benda (alat peraga) yang telah ada dalam artian siswa melakukannya secara 

mandiri, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana 

belajar yang kondusif. Dengan menggunakan alat peraga (media pembelajaran) 

dapat meningkatkan daya pikir siswa serta melihat dan terlibat secara langsung 

dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bruner (dalam Arsyad, 2010:7) terdapat 

tiga tingkatan utama modus representasi belajar yaitu, pengalaman belajar secara 

langsung (enaktif), pengalaman belajar dengan menggunakan objek berupa 

gambar (ikonik), dan pengalaman abstrak (simbolik). Hasil pengalaman belajar 

siswa dimulai dengan dari pengalaman belajar secara langsung (konkret). 

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa siswa Sekolah Dasar masih berada pada fase operasional 

konkret, pada tahapan ini siswa harus diberikan teori beserta media pendukung 

yang bersifat nyata sehingga dapat memberikan pemahaman pada siswa baik 

secara teori maupun praktik. Dengan pengalaman belajar secara langsung 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan dapat 

membantu guru dalam penyampaian materi melalui media yang digunakan 

dengan menggunakan konsep-konsep yang mudah dipahami siswa serta 

meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa sehingga guru dapat dikatakan bekerja secara profesional. 
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D. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Jika dilihat berdasarkan perkembangannya, awalnya media hanya diartikan 

sebagai alat bantu yang digunakan guru dalam mengajar. Alat bantu yang 

dimaksud ini ialah dalam bentuk visual seperti, gambar, model, objek dan alat-

alat lain yang bisa memberikan pengalaman secara konkret pada siswa dan 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang dapat memperkuat 

daya ingat siswa. Karena terlalu berpusat pada alat bantu visual yang dipakai 

kebanyakan orang masih kurang memperhatikan pada aspek desain dan 

pengembangan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasinya (Sadiman, 

Arief S dkk, 2010 : 7). 

Penggunaan media yang tepat pada kegiatan pembelajaran akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa, membantu guru dalam menyampaikan materi 

secara konkret bukan hanya itu tetapi juga dapat membantu siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Berbicara tentang media pembelajaran dapat diartikan 

berdasarkan dua aspek, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara 

terminologi. Secara etimologi Kata media berasal dari bahasa latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah mempunyai arti 

perantara atau sebagai pengantar. Media juga dapat diartikan sebagai pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan secara langsung melalui media tersebut. 

Sedangkan secara terminologi media mempunyai arti yang cukup beragam, sesuai 

dengan sudut pandang para ahli pendidikan (Sadiman, Arief S dkk, 2010 : 7). 

Umumnya media pembelajaran adalah sebagai salah satu alternatif 

penyampai pesan dari beberapa sumber untuk mencapai tujuan kepada penerima 
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pesan (Trianto, 2007: 75). Sementara itu dalam arti sempit media pembelajaran 

adalah alat yang dapat digunakan secara efisien untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran yang terstruktur. Sedangkan untuk arti luas media pembelajaran 

adalah bukan hanya meliputi media komunikasi ektronik yang kompleks, tetapi 

termasuk juga dalam bentuk yang sederhana, seperti gambar, foto, diagram buatan 

guru, objek nyata dan belajar diluar kelas dengan berinteraksi secara langsung 

dengan lingkungan sekitar. 

Saat ini perkembangan media pembelajaran sudah cukup pesat dan 

mungkin sudah sering kita dengar baik oleh guru maupun oleh siswa. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Gerlach dan Ely (1971) dalam Arsyad (2010: 3) 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses pembelajaran dan berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat 

memberikan wawasan dan informasi sesuai dengan materi yang siswa pelajari. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang mempunyai wujud baik 

visual maupun audiovisual. Agar dapat menarik perhatian hendaknya media bisa 

dikembangkan lagi sehingga dapat dilihat, didengar ataupun dibaca (Sadiman, 

Arief S dkk, 2010 : 7). Secara umum media mempunyai batasan yaitu bahwa 

media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan yang mempunyai peran 

untuk menyampaikan pesan dari guru sebagai fasilitator kepada siswa melalui 

sebuah media pembelajaran yang dirancang khusus oleh guru yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas berpikir siswa, minat belajar, motivasi belajar serta 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan secara konkret terhadap siswa agar 

siswa dapat memperoleh informasi baik dalam bentuk visual maupun audiovisual. 

Media pembelajaran juga bisa membantu guru agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal serta 

memuaskan. Dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan bukan hanya 

dapat membantu guru tetapi juga menambah wawasan siswa terhadap materi yang 

sedang mereka pelajari bahwasanya belajar bukan hanya sekedar teori tetapi juga 

terdapat sumber belajar yang dihadirkan secara konkret yang kemudian dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara bertahap.  

2. Fungsi Media Pembelajaran  

Dalam kegiatan pembelajaran peran aktif guru sangat diperlukan dalam hal 

ini dikarenakan guru merupakan komponen terpenting dalam kegiatan 

pembelajaran agar dapat berjalan sesuai harapan terutama dalam pemilihan 

sumber belajar termasuk media pembelajaran yang akan digunakan. Untuk itu 

dalam menentukan media pembelajaran yang ingin digunakan guru tidak hanya 

perlu mengetahui tentang kegunaan, nilai, serta kesesuaian terhadap materi yang 

akan diajarkan, tetapi juga harus mempertimbangkan prosedur penggunaan 

media. 

Menurut Sadiman, Arief S dkk,(2010 : 17) menjelaskan bahwa secara 

umum fungsi dari media pembelajaran sebagai berikut : 
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a. Dapat memperjelas penyajian materi dan tidak bersifat verbalitas, maksudnya 

adalah materi yang disampaikan bukan hanya dalam bentuk teori (kata-kata 

tertulis) atau disampaikan secara lisan saja. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera contohnya : 

c. Dengan penerapan penggunaan media pembelajaran ini dapat mengatasi 

siswa yang masih pasif. Dalam hal ini media pembelajaran mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1) Meningkatkan motivasi belajara siswa 

2) Terjadinya interaksi antara siswa dan sumber belajar secara konkret 

3) Memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan minat 

belajar 

d. Dengan banyaknya karakteristik siswa yang ada ditambah lagi dengan 

lingkungan yang berbeda membuat guru kadang merasa kesulitan untuk 

menanamkan persepsi yang sama pada masing-masing siswa sedangkan 

kurikulum yang diterapkan dan materi yang diajarkan sama untuk semua 

siswa, dan masalah ini harus dihadapi sendiri oleh guru. Karena latar 

belakang dari guru dan siswa berbeda hal tersebut akan jauh leh sulit untuk 

diatasi. Masalah tersebut bisa diatasi dengan adanya media pembelajaran 

yang mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1) Memberikan rangsangan yang sama pada masing-masing siswa 

2) Memberikan pengalaman yang sama pada masing-masing siswa 

3) Menumbuhkan persepsi yang sama pada masing-masing siswa 
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3. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 250), menjelaskan bahwa media 

pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan jenis peranan media 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Media Visual 

Media Visual adalah media pembelajaran yang hanya bisa dilihat 

dengan indra penglihatan. Media visual ini terbagi menjadi dua yang pertama 

media yang tidak bisa diproyeksikan misalnya gambar manusia, binatang, 

tempat atau objek lain dan berkaitan dengan materi pembelajaran yang 

disajikan secara fotografik dan media yang kedua dapat diproyeksikan 

misalnya gambar, foto, buku, modul, jurnal, poster dan model realitas alam 

sekitar yang disajikan dengan menggunakan alat proyektor sehingga gambar 

maupun foto dapat ditayangkan melalui layar tersebut. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang dapat menyampaikan pesan secara 

auditif dengan kata lain hanya bisa didengar dengan harapan  dapat 

merangsang pikiran siswa, perasaan, perhatian, dan meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menerima materi yang dipelajari. Media audio ini 

bisa disajikan dalam bentuk  kaset suara,radio dan tape recorder dalam bentuk 

audio. Peranan media audio ini secara umum berfungsi memberikan 

informasi berupa materi pelajaran dengan cara mendengarkan. 

c. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah gabungan antara media visual dan media 

audio yang dapat diartikan media pandang-dengar. Media audio visual ini 
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adalah salah satu jenis media pembelajaran yang terbilang lengkap dan 

optimal karena dapat menyajikan materi pada siswa secara menarik. Selain 

itu, media ini memiiki batas-batas tertentu serta dapat membantu guru dalam 

menjalankan peran dan tugas guru. Dengan media audio visual ini guru juga 

memberikan fasilitas belajar pada siswa dan memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk belajar karena salah satu tugas guru adalah sebagai fasilitator. 

Media audio visual ini dapat disajikan dalam bentuk film, video, televisi dan 

slide suara. Banyak dari guru beranggapan bahwa media pembelajaran hanya 

sebagai alat bantu tetapi, padahal apabila diperhatikan media pembelajaran 

memiliki fungsi penting untuk membantu guru ketika proses belajar 

mengajar. 

E. Pengertian Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) 

Media Apabil merupakan media angka papan bilangan bulat yang 

dikembangkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran materi penjumlahan 

bilangan bulat. 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, menggunakan panah kuning (positif) 

dan panah merah (negatif) serta menggunakan alat yang bisa digeser kekanan 

dan kekiri. Media Apabil ini termasuk pada jenis media visual yang mempunyai 

karakteristik 2 (dua) dimensi. Pada garis bilangan terbagi menjadi dua bagian 

satu sisi kanan untuk angka bernilai positif dan satu sisi kiri untuk angka bernilai 

negatif. 

Pada media ini terdapat warna merah dan warna biru pada garis bilangan 

yang ada. adapun warna biru untuk angka bernilai positif yang terletak disebelah 
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kanan sedangkan warna merah untuk angka bernilai negatif yang terletak 

disebelah kiri dan untuk warna hitam yaitu angka yang bernilai netral (0). Untuk 

menggunakan media ini sangat mudah yaitu dengan cara menyesuaikan pada 

soal yang ada kemudian tinggal menarik garis bilangan sesuai dengan angka 

yang ada pada soal karena pada media ini terdapat 2 alat yang terletak pada garis 

bilangan yang dapat membuat garis bilangan dan mengetahui hasil dari 

penjumlahan tersebut dengan melihat hasil akhir pada garis yang dijumlahkan. 

1. Aturan Penggunaan Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) 

Sebelum melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan media 

Apabil, perhatikan langkah-langkah penggunaan media sebagai berikut : 

a. Guru harus menjelaskan konsep yang diterapkan pada media secara 

klasikal. 

b. Siapkan Media Apabil dan baca buku panduan yang telah disediakan 

c. Siapkan alat yang digunakan seperti spidol, penghapus panah positif 

(kuning) dan panah negatif (merah) serta buku panduan penggunaan 

media. 

d. Tuliskan soal pada papan yang sudah disediakan. 

e. Letakkan panah sesuai dengan jumlah soal pertama, dengan syarat : 

1) Panah kuning untuk soal (angka) positif  

2) Panah merah untuk soal (angka) negatif 

f. Temukan hasil sesuai dengan syarat yaitu,  

1) Jika ditambah angka positif alat digeser kekanan 

2) Jika ditambah angka negatif maka alat digeser kekiri 
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g. Tambahkan angka sesuai soal yang dituliskan dengan menggunakan 

alat yang disediakan. 

h. Lakukan dengan cara menambahkan panah sesuai dengan warna 

yang telah ditentukan. 

i. Tuliskan hasil penjumlahan dengan menggunakan media Apabil 

pada papan hasil. 

j. Buktikan kembali dengan cara manual yaitu dengan menggunakan 

garis bilangan yang berupa garis lompatan. 

F. Efektivitas Pengajaran  

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat efektif dalam artian 

berhasil diterapkan karena dengan menggunakan media dapat 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. Perubahan ini 

dapat memberikan manfaat secara luas baik dalam penyesuaian di lingkungan 

sekolah maupun penyesuaian di lingkungan sehari-hari siswa (Syah, Muhibbin, 

2008:117-118). 

Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional biasanya bersifat 

dinamis dan mampu mendorong timbulnya suatu perubahan-perubahan positif 

lainnya. Salah satu faktor dalam pembelajaran agar berjalan efektif adalah kondisi 

kelas dan jumlah siswa yang ada, dengan jumlah siswa yang masih bisa dikontrol 

oleh guru penguasaan kelas menjadi lebih kondusif dan dapat dikelola sehingga 

kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Konsentrasi siswa juga lebih maksimal 
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dalam memahami materi (Asmani, Jamal Ma’mur, 2009:226). Karena pada 

umumnya jika didalam kelas tersebut terdapat jumlah siswa yang cukup banyak 

dikhawatirkan guru belum bisa mengkondisikan kelas secara kondusif karena ada 

anak yang masih gemar bermain yang membuat siswa lain tidak konsentrasi 

dalam menerima materi. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut tentunya 

guru harus bisa memberikan fasilitas bagi siswanya, didalam suatu pembelajaran 

jika terdapat media pembelajaran sebagai sarana untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran maka dengan demikian media tersebut mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa agar berjalan lebih efektif. 

G. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pengembangan ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan penelitian 

terdahulu. Penelitian pengembangan yang terkait adalah Virna Dwi Erlita yang 

berjudul “Pengembangan Media Bakis (Batang Kayu Tipis) dalam Pembelajaran 

Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Kelas IV SDN 

Sidorejo 04 Malang”, Indah Sylvia Santoso yang berjudul “Penggunaan Media 

Garis Bilangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan Bulat”, dan Hamdan Husein Batubara dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Materi Operasi Bilangan 

Bulat”. 

Berikut ini persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti Terdahulu dengan Penelitian 

Pengembangan 
Nama / Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Virna Dwi Erlita  Pengembangan Media 

Bakis (Batang Kayu 

Tipis) dalam 

Pembelajaran 

Matematika Materi 

Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan 

Bulat Kelas IV SDN 

Sidorejo 04 Malang 

1. Media yang 

dikembangkan untuk 

materi penjumlahan 

bilangan bulat  

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang Sekolah 

Dasar 

3. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah R 

& D 

1. Bentuk dan 

spesifikasi media 

pembelajaran 

2. Media digunakan 

untuk materi 

penjumlahan dan 

pengurangan 

Indah Sylvia Santoso Penggunaan Media 

Garis Bilangan Untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Operasi 

Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan 

Bulat 

1. Produk yang 

dihasilkan berupa 

media untuk materi 

penjumlahan 

bilangan bulat 

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang sekolah 

dasar 

1. Jenis media yang 

dihasilkan hanya 

berupa garis bilangan 

2. Jenis penelitian yang 

digunakan berupa 

PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas) 

Hamdan Husein 

Batubara 

Pengembangan Media 

Pembelajaran 

Interaktif Pada Materi 

Operasi Bilangan 

Bulat 

1. Media yang 

dikembangkan untuk 

materi penjumlahan 

bilangan bulat  

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang Sekolah 

Dasar 

3. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah R 

& D 

1. Fokus materi yaitu 

meliputi 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian 

2. Bukan penelitian 

skripsi  melainkan uji 

coba media yang 

dikembangkanoleh 

dosen 

 

H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian     

Pengembangan Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) mata pelajaran 

matematika materi penjumlahan  bilangan bulat kelas IV sekolah dasar diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan mampu membantu guru dalam 

menciptakan media pembelajaran yang inovatif serta kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan. Adapun kerangka pikir penelitian pengembangan ini sebagai 

berikut : 
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Pembelajaran Matematika 

Kondisi Ideal 

1. Siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara aktif agar 

meningkatkan kualitas berpikir siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru harus bisa memberikan 

kontribusi pada siswa dengan 

melakukan inovasi-inovasi tentang 

komponen-komponen yang 

mendukung kegiatan pembelajaran 

yang menarik terutama dalam mata 

pelajaran matematika. 

3. Tersedianya media yang sesuai dengan 

materi operasi penjumlahan bilangan 

bulat yang akan diajarkan. 

4. Siswa dapat memahami materi operasi 

penjumlahan bilangan bulat dengan 

baik 

Kondisi Nyata 

1. Kegiatan pembelajaran masih bersifat 

teacher center jadi guru yang jauh lebih aktif. 

2. Guru telah berupaya agar kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik, hal ini didukung dengan adanya 

beberapa media di SD seperti, torso, peta 

indonesia, globe dan macam-macam bangun 

ruang. 

3. Belum adanya media pendukung mata 

pelajaran matematika khususnya materi 

operasi penjumlahan bilangan bulat. 

4. Siswa masih kurang memahami konsep 

penyelesaian pada materi operasi 

penjumlahan bilangan bulat terutama pada 

saat menjumlahkan bilangan positif dan 

negatif. 

 

Solusi pengembangan media APABIL (Angka Papan Bilangan Bulat) 

Uji Validitas kelayakan dan keefektifan 

Media APABIL berdasarkan penilaian ahli 

materi 

Penerapan Media 

APABIL di Sekolah 

Dasar 

Rancangan 

Pembuatan Media 

APABIL  

Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) diharapkan dapat meningkatkan 

kreatifitas guru dalam menciptakan media yang inovatif khususnya 

matematika serta Siswa mampu memahami materi yang disampaikan melalui 

Media Apabil (Angka Papan Bilangan Bulat) secara konkret 

Siswa masih belum memahami konsep menjumlahkan bilangan positif dengan negatif 

Model Reseach and 

Development model 

ADDIE 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


