
 
 

15 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Teori Piaget 

Piaget (Restian, 2015) mengemukakan bahwa pengetahuan tidak 

diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Jadi 

menuru Piaget ketika sesorang tersebut memperoleh suatu pengetahuan maka 

orang tersebut dapat memperolehnya dengan tindakan atau pengalaman. 

Karena dari tindakan itulah seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang 

sangat bermakna dan efektif. Pengetahuan dapat diperoleh di lingkungan 

sekitar dengan cara berinteraksi. Dari situlah sesorang dapat berubah baik 

dalam tingkah laku maupun berpikirnya.  

Menurut Jean Piaget ( (Ratnawati, 2012) proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa, yang 

dalam hal ini Piaget membaginya menjadi 4 tahap : yaitu tahap sensory motor 

(1,5 – 2 tahun), tahap pra operasional ( 2- 7 tahun), tahap operasional konkret 

(7 -11 tahun) dan operasional formal 14 tahun atau lebih). Berdasarkan 

pendapat Piaget diatas masa perkembangan siswa siswi mempunyai 4 

tahapan, yaitu sensory motor, pra operasional, operasional konkret dan 

operasional formal yang masing – masing tahapan tersebut mempunyai skala 

usianya. Usia siswa ketika Sekolah Dasar memasuki tahap operasinal 

konkret. Jadi saat siswa usia 7-11 tahun mereka belajar harus menggunakan 

suatu benda yang konkret, yang dapat diamati oleh dia, ataupun bisa dipegang 
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oleh dia. Berdasarkan pendapat – pendapat ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa usia siswa yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) 

memasuki tahapan operasional konkret. Pengertian dari operasional konkret 

itu sendiri yaitu pembelajaran yang harus menghadirkan suatu benda yang 

konkret, berada di hadapannya siswa sebagai dasar pemahaman terkait materi 

yang diajarkan agar lebih mudah dan cepat dipahami oleh siswa – siswi.  

2. Pembelajaran Matematika 

Konsep – konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar (penanaman konsep), 

pemahaman konsep, dan pembinaan ketrampilan. Tujuan akhir dari 

pembelajaran matematika di SD yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari – hari. 

(Heruman, 2007). Berikut penjabaran dari konsep kurikulum pembelajaran 

matematika SD yang telah disebutkan di atas : 

1. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep). Pembelajaran penanaman 

konsep ini merupakan suatu jembatan yang dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika 

yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran ini yang dapat membantu 

yaitu hadirnya suatu alat peraga atau media pembelajaran untuk membantu 

pemahaman siswa. 

2. Pemahaman Konsep. Kegiatan pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep itu sendiri mempunyai dua pengertian 

yaitu kelanjutan dari penanaman konsep dalam satu pertemuan dan 
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pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih 

lanjutan dari penanaman konsep.  

3. Pembinaan Keterampilan. Kegiatan pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan ketrampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika.  

Bruner (Heruman, 2007) dalam metode penemuannya mengungkapkan 

bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa harus menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang diperlukannya. Oleh karena itu kepada siswa 

materi disajikan bukan dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan cara 

penyelesaiannya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peran guru dalam pembelajaran matematika memberikan petunjuk proses 

penyelesaian tanpa memberikan jawaban akhir. Siswa dibimbing untuk 

menyelesaikan permasalahan dari soal matematika dengan tahap per tahap 

sehingga pada akhirnya siswa bisa menemukan sendiri jawabannya.  

3. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan positif dan bilangan negatif. 

Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0 dan bilangan negatif 

adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. (Runtukahu, 2014). Berdasarkan 

pendapat di atas pengertian bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari 

bilangan positif, negatif dan 0. Dikatakan sebagai bilangan negatif karena 

bilangan tersebut lebih kecil dari 0, sedangkan dikatakan sebagai positif 

apabila bilangan tersebut lebih besar dari 0. Pada bilangan bulat yang dibahas 

oleh peneliti yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.  
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Operasi hitung pada bilangan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Namun yang dibahas oleh peneliti sebagai media 

yaitu operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Maka dari 

itu untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan 

tersebut, siswa menggunakan garis bilangan bulat. Dengan adanya garis 

bilangan bulat tersebut, nantinya akan mempermudah dan mempercepat 

pemahaman siswa terhadap penjumlahan dan pengurangan bilang bulat yang 

terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Gagne (Mahnun, 2012) media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Menurut Wilbur Schram (Mahnun, 2012) mengatakan bahwa media adalah 

perluasan dari guru. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media dapat menstimulus siswa untuk belajar, untuk meningkatkan 

minat siswa, serta dapat memberikan energi positif di lingkungan belajar 

siswa. Di samping itu media dapat disebut juga penyalur atau pembantu guru 

dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dengan adanya media guru akan 

lebih mudah dan cepat menyampaikan materinya dan siswa juga dapat 

menangkap lebih cepat.  

Gerlach & Ely (1971) (Arsyad, 2013) media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau 

sikap. Sedangkan menurut Heinich dan kawan – kawan (1982) 
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(Prof.Dr.Azhar Arsyad, 2013 : 3)  mengemukakan media sebagai perantara 

yang mengantar informasi antara sumber dan penerima.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan suatu perantara penyampai pesan, informasi, baik dalam 

hal pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dari guru ke siswa. Dari  

berbagai penyampaian pesan itulah siswa dapat mengalami suatu perubahan 

yang dinamakan belajar. Perubahan itu sendiri bukan hanya mendapatkan 

ilmu pengetahuan, nelainkan perubahan sikap, tingkah laku serta letrampilan 

untuk menjadi yang lebih baik.  

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik (1986) (Arsyad, 2013) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru. Jadi ketika guru menghadirkan suatu media 

di depan siswa untuk penyampai pesan atau materi yang akan disampaikan, 

maka respon siswa yaitu bisa membangkitkan semangatnya untuk belajar dan 

terus berkeinginan untuk mencari tahu terkait hal yang disampaikan oleh 

guru.  

Levie & Lentz (1982) (Arsyad, 2013) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual yaitu : fungsi atensi, fungsi 

afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Beriku penjabaran dari 

keempat fungsi tersebut :  
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a. Fungsi atensi : yaitu dapat menarik dan mengarahkan fokus siswa untuk 

berkonsentrasi kepada pelajaran khususnya materi yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan.  

b. Fungsi afektif : yaitu bisa dilihat dari sisi kenikmatan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan media gambar. 

Dari situ dapat meningkatkan emosi dan sikap siswa.  

c. Fungsi kognitif : yaitu melalui media visual gambar akan memudahkan 

siswa dalam menemukan tujuan memahami dan mengingat informasi yang 

terkandung dalam gambar tersebut. 

d. Fungsi kompensatoris : yaitu mengakomodasikan siswa yang lemah dan 

lambat menerima dan memahami isi yang disajikan oleh media visual 

berbasis teks.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas fungsi dari media yaitu terdiri 

dari atensi, afektif, kognitif serta kompensatoris. Maksud dari atensi 

sendiri yaitu memfokuskan kekonsentrasian siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Afektif yaitu kesenangan siswa ketika mengikuti 

pembelajaran, sedangkan kognitif yaitu hal yang mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan informasi, serta kompensatoris yaitu mengakomodasikan 

siswa yang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam memahami 

materi atau informasi yang disampaikan oleh guru.  

Menurut Kemp & Dayton (Arsyad, 2013) dalam penggunaan 

media ada beberapa sisi positifnya dalam suatu pembelajaran yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap siswa dalam kelas 

ketika pembelajaran mendapatkan informasi materi dari guru melalui 

media, dari hal tersebut maka semua siswa akan mendapatkan informasi 

yang sama.  

b. Pembelajaran lebih menarik. Dalam pembelajaran hadirnya media dapat 

menarik perhatian dan focus siswa untuk memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan hadirnya media dapat 

menjadikan suasana kelas aktif yaitu dengan adanya partisipasinya 

siswa pada media yang ada.  

d. Waktu yang digunakan juga lebih singkat. Media dapat menjadikan 

pembelajaran lebih singkat dikarenakan media dapat mengantarkan 

pesan – pesan dan isi pelajaran dalam waktu singkat dan kemungkinan 

besar siswa dapat menyerapnya.  

e. Dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Media dapat meningkatkan 

kualitas belajar siswa apabila media dapat menyampaikan pesan 

informasi atau materi yang sesuai dengan spesifikasinya dengan jelas 

dan baik.  

f. Pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja. Ketika 

ada media pembelajaran bias dilakukan di dalam ruangan atau luar 

ruangan dan kapan saja tidak terlalu mengikuti jadwal semestinya.  

g. Dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap apa yang mereka 

pelajari. 



22 
 

 
 

h. Peran guru untuk terus menerus menjelaskan materi akan terkurangi 

dengan adanya media. Dari media tersebut siswa dapat menggali 

pengetahuan atau informasinya secara mandiri. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya media maka dalam suatu pembelajaran menjadi baku, menjadi daya 

tarik siswa untuk memahaminya, dapat mempersingkat dan memudahkan 

guru dalam menyampaikan informasi atau materi pada siswa, suasana di 

kelas aat pembelajaran jadi bisa lebih efektif dan menyenangkan selain itu 

juga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa.  

c. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, 

maka media pembelajaran juga semakin berkembang. Berdasarkan 

banyaknya pendapat para ahli, belum ada suatu kesepakatan dalam 

penggolongan atau taksonomi media yang berlaku umum dan mencakup 

segala aspek. Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran 

yang meliputi bahan dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh 

ke dalam dunia pendidikan, media pembelajaran akan terus mengalami 

perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format dengan masing 

– masing ciri dan kemampuannya sendiri.  

Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli. Leshin, Pollock & Reigeluth (1992) (Arsyad, 2013) 

mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok yaitu : 1) media 

berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, 
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field trip); 2)media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan 

(workbook), alat bantu kerja, dan lembaran lepas) ; 3) media berbasis visual 

(buku, alat bantu kerja, bagan, grafiks, peta, gambar, transparansi, slide) ; 

4) media berbasis audio visual (video, film, program slide – tape, televisi),; 

5) media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video, hypertext).  

Menurut Kemp & Dayton (1985) (Arsyad, 2013) mengelompokkan 

media ke dalam delapan jenis, yaitu : 1) media cetakan ; 2) media pajang ; 

3) overhead transparacies,  4) rekaman audiotape ; 5) seri slide dan film 

strips ; 6) penyajian multi-image ;7) rekaman video dan film hidup, dan 8) 

komputer. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahu bahwa 

pengelompokkan media sangat bervariasi. Sehingga sampai saat ini belum 

ada kesepakatan dari para ahli untuk mengelompokkan jenis – jenis media. 

Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis – jenis media yang digunakan 

dalam pembelajaran meliputi media visual, media audio visual, berbasis 

komputer, benda tiruan dan manusia. 

d. Pemilihan Media 

Heinich dan kawan – kawan (1982) (Arsyad, 2013) mengajukan model 

perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah 

ASSURE adalah singkatan dari Analyze learner characteristics, State 

Objective, Select or modify media, Utilize, Requare Learner response, and 

Evaluate.). Model ini menyarankan enam kegiatan utama dalam perencanaan 

pembelajaran sebagai berikut :  
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a. (A) Menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran, apakah mereka 

siswa sekolah, lanjutan, atau perguruan tinggi. Serta menganalisis 

karakteristik khusus mereka meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

awal mereka. 

b. (S) Menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu perilaku 

atau kemampuan baru apa ( pengetahuan, ketrampilan atau sikap) yang 

diharapkan siswa miliki dan kuasai stelah proses pembelajaran selesai.  

c. (S) Memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan materi 

dari media yang tepat. Apabila materi dan media pembelajaran yang telah 

tersedia akan dapat mencapai tujuan, materi dan media itu sebaiknya 

digunakan untuk mengehemat waktu, tenaga dan biaya. Tetapi perlu 

diperhatikan juga apakah materi dan media itu akan mampu 

membangkitkan minat siswa, memiliki ketepatan informasi, memiliki 

kualitas yang baik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi, efektif. 

d. (U) Menggunakan materi dan media. Setelah memilih materi dan media 

yang tepat , diperlukan persiapan bagaimana dan berapa banyak waktu 

yang diperlukan untuk , menggunakannya.  

e. (R) Meminta tanggapan dari siswa Guru memberikan dorongan  siswa 

untuk merespon dan memberikan umpan balik mengenai keefektifan 

belajar mengajar. 

f. (E) Mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi disini adalah 

untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan 

pembelajaran.  
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5. Media WAYANG KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat. 

a. Pengertian Garis Bilangan 

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

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

panjang. Pada setiap titik yang terdapat pada garis tertulis satu bilangan, 

bilangan – bilangan tersebut merupakan rangkaian bilangan berurutan dari 

bilangan negatif terkecil di sebelah kiri nol sampai dengan terbesar di 

sebelah kanan nol. Semakin ke kiri nilai bilangan maka akan semakin kecil.  

 

Gambar 2.1 Garis Bilangan Bulat 

Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada 

garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah 

menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif 

dan negatif. Jika diagram panah menuju ke arah kanan, maka siswa panah 

tersebut menunjukkan bilang bulat positif. Jika diagram panah tersebut 

menuju ke kiri, maka siswa panah menunjukkan bilangan bulat negatif. 

(Mustaqim, 2008) 
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b. Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat 

Wayang dalam arti sesungguhnya (layangan) dalam bahasa jawa dan 

dalam Bahasa Indonesia berarti bayang – bayang, samar – samar dan tidak 

jelas. Sedangkan pengertian wayang secara umum yaitu seni dekoratif yang 

meliputi seni peran, seni suara, seni pahat, dan juga seni perlambang sebagai 

ekspresi kebudayaan nasional yang paling menonjol. (Riksakomara, 2013 : 

1). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wayang 

merupakan kesenian tradisional di Indonesia yang mempunyai arti bayang – 

bayang, samar – samar serta tidak jelas. Namun wayang mempunyai peranan 

di seni yaitu ada seni peran, seni suara, sampai seni perlambang. Wayang 

dimainkan oleh seorang dalang, ketika dimainkan tersebut kita bisa 

mengetahui sifat baik buruknya. Jadi wayang disamping mempunyai unsur – 

unsur seninya juga menyimpan sejumlah karakter baik maupun buruk. 

Penelitian ini mengembangkan garis bilangan bulat yang digunakan 

dalam proses hitung bilangan bulat menjadi benda atau media konkret yang 

dapat dipergunakan secara langsung oleh siswa, yakni Wayang KANIK 

(Edukatif Etnik). Wayang KANIK (Edukatif Etnik) adalah sebuah media 

mata pelajaran matematika yang menggunakan wayang dan garis bilangan 

dikonsep dalam bentuk meja lipat untuk operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Bahan utama dari Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) ini adalah kayu yang dibentuk menjadi meja lipat, di meja lipatnya 

tersebut terdapat dua loker yang berfungsi sebagai tempat menyimpan 
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wayang dan menyimpan soal – soal penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat.  

Peneliti menggunakan 20 tokoh wayang yang terdiri dari 10 tokoh 

bersifat baik dan 10 tokoh bersifat buruk. Dari sifat – sifat yang dimiliki 

oleh wayang tersebut dapat dilihat dari bentuk wayangnya. Wayang yang 

menghadap kiri mempunyai sifat buruk, ini digunakan sebagai tanda 

bilangan negatif. Sedangkan wayang yang menghadap ke kanan 

mempunyai sifat baik, ini digunakan sebagai tanda bilangan positif.   

Tabel 2.1 Indikator Langkah – Langkah Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Mata Pelajaran Matematika Bilangan Bulat 
No. Indikator Langkah - Langkah Keterangan 

1. Persiapan a. Mengkondisikan siswa di dalam kelas Klasikal 

b. Meminta salah satu siswa (Ketua 

Kelasnya) untuk memimpin berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai 

Klasikal 

c. Mengajak siswa untuk memulai 

pembelajaran. 

Klasikal 

2. Inti a. Mengajak siswa untuk melaksanakan 

apersepsi di awal pembelajaran 

Klasikal 

b. Mengajak siswa untuk melakukan 

tanya jawab perihal materi bilangan 

bulat. 

Klasikal 

c. Meminta siswa untuk membentuk 

kelompok sebanyak 4 kelompok. 

Klasikal 

d. Masing – masing kelompok terdapat 

ketua kelompok. 

Kelompok 

e. Memeragakan media Wayang Kanik 

(Edukatif Enik) Bilangan Bulat pada 

siswa 

Klasikal 

f. Memeragakan media dengan 

menjelaskan sistematikanya pada 

seluruh siswa. 

Klasikal 

g. Kemudian meminta masing – masing 

kelompok untuk menggunakan media 

seperti yang sebelumnya dicontohkan.  

Kelompok 

h. Masing – masing kelompok 

menggunakan media Wayang Kanik 

(Edukatif Enik) Bilangan Bulat dan 

didampingi.  

Kelompok 
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Lanjutan Tabel 2.1 Indikator Langkah – Langkah Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Mata Pelajaran Matematika Bilangan Bulat 

No. Indikator Langkah - Langkah Keterangan 

  i. Pada media terdapat 20 buah wayang, 

diantaranya 10 wayang bersifat buruk 

dan 10 wayang bersifat baik. ( 10 

wayang sifat baik sebagai tanda positif 

dan 10 wayang sifat buruk sebagai 

tanda negatif) 

Kelompok 

j. Siswa diminta untuk mengambil soal 

terlebih dahulu pada loker yang 

tersedia untuk soal - soal 

Kelompok 

k. Kemudian meminta salah satu 

perwakilan kelompok untuk 

mengambil wayang yang sesuai 

dengan soal yang telah didapatkan. 

Begitu juga dengan soal selanjutnya. 

Kelompok 

l. Wayang – wayang tersebut dimainkan 

atau dijalankan sesuai dengan soal 

yang didapatkan.  

Kelompok 

m. Siswa dapat menemukan jawabannya Kelompok 

n. Memberikan penguatan bilangan bulat 

terhadap pekerjaan dari masing – 

masing kelompok.  

Kelompok 

3. Penutup a. Memberikan penguatan serta 

kesimpulan terhadap masing – maisng 

kelompok.  

Klasikal 

b. Memberikan penguatan materi dengan 

menggunakan media yang telah dibuat. 

Klasikal 

c. Melakukan tanya jawab dengan siswa 

terkait materi yang telah disampaikan.  

Klasikal 

d. Melakukan tanya jawab terkait media 

yang telah dibuat.  

Klasikal 

Keunggulan dari media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) ini 

diantaranya adalah menunjang proses pembelajaran mata pelajaran 

matematika, selain itu juga bisa mengenalkan serta melestarikan budaya 

khas Jawa Timur yaitu wayang ini. Siswa dikenalkan dengan watak watak 

wayang dan bermain peran sebagai seorang dalang saat penggunaan media 

ini. Sehingga selain menarik minat siswa untuk belajar, penggunaan media 

ini menyenangkan karena bisa digunakan untuk permainan juga. Peran 



29 
 

 
 

utama dalam media ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan 

meningkatnya pemahaman siswa, maka akan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang maksimal pula. Disamping mempunyai kelebihan yang 

telah disebutkan di atas, media ini juga mempunyai beberapa kekurangan. 

Kekurangan media ini adalah membutuhkan dana yang lebih besar, 

membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan medianya, serta 

penggunaanya juga agak lama.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

NO JUDUL PERBEDAAN  PERSAMAAN KETERANGAN 

1. Penerapan Media Papan 

Wayang Materi 

Bilangan Bulat untuk 

Siswa kelas IV SDN 

Kemloko 1 Kecamatan 

Nglegok Kabupaten 

Blitar. (Diah Tri 

Setyaningrum. ) 

1. Konstruk Media 

2. Penelitian ini 

menggunakan 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

 

1. Mengembangkan 

Media Mata 

Pelajaran 

Matematika. 

2. Materi Bilangan 

Bulat Kelas IV 

 

1. Dapat 

meningkatkan 

kreatifitas siswa 

dengan cara 

memainkan 

medianya secara 

langsung. 

2. Media Papan Wayang 

pada siswa kelas IV 

SDN Punten 01 Batu. 

(Gita Handayani) 

1. Konstruk Media 

2. Menggunakan 

penelitian 

Eksperimen 

 

1. Mengembangkan 

Media Mata 

Pelajaran 

Matematika. 

2. Materi Bilangan 

Bulat Kelas IV 

 

1. Dapat 

meningkatkan 

kreatifitas siswa 

dengan cara 

memainkan 

medianya secara 

langsung. 

3. Online Software 

Application for 

Learning from an 

elementary school. (Lee 

Yong Tay, Cher Phing 

Lim, Shanthi Suraj 

Nair,dkk) 

1. Aplikasi 

Software 

2. Menggunakan 

penelitian 

observasi 

 

1. Mengembangkan 

media di SD 

 

1. Media 

menggunakan 

Teknologi 

Informasi yaitu 

berbasis IT 
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C. Kerangka Pikir

Kondisi di Lapangan : Berdasarkan observasi dan 

wawancara di SDN Pleret 1 Kabupaten Pasuruan 

keterbatasan media pembelajaran karena kurangnya 

media pembelajaran yang berbasis visual ndan 

permainan yang digunakan dalam pembelajaran. 

Serta yang memuat mata Pelajaran Matematika. 

Siswa kurang memahami materi Matematika jika 

tidak ada penggunaan media.  

Pengembangan Media Wayang Kanik (Edukatif Etnik) untuk Mata Pelajaran 

Matematika Materi Bilangan Bulat Kelas IV Sekolah Dasar 

Media Wayang Kanik (Edukatif Etnik) Mata Pelajaran 

Matematika Materi Bilangan Bulat Kelas IV SD 

Jenis Penelitian dan Pengembangan menggunakan model pendekatan 

ADDIE yaitu yang meliputi tahap Analysis, Design, Develop, 

Implementation dan Evaluation. Peserta didik Kelas IV sebagai subjek di 

sekolah SDN Pleret I Kabupaten Pasuruan, melalui teknik pengumpulan 

data Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi.  

Bagaimana pengembangan media 

Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Mata Pelajaran Matematika Materi 

Bilangan Bulat di kelas IV SD ? 

Bagaimana respon peserta didik 

terhadap pengembanagn media 

Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Mata Pelajaran Matematika Materi 

Bilangan Bulat di kelas IV SD? 
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