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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Bab ini membahas kajian pustaka untuk mencari jawaban dari 

permasalahan penelitian dari berbagai referensi dan hasil penelitian terdalu. 

Kajian pustaka ini dipaparkan mengenai: (a) pembelajaran matematika di sekolah 

dasar, (b) materi bilangan bulat, (c) media dan (d) media Bakis 

2.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  

2.1.1 Hakikat Matematika 

        Menurut Ruseffendi (1993:28) matematika itu adalah ilmu tentang 

struktur yang bersifat deduktif atau aksiomatik, akurat, abstrak, dan ketat. 

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa matematika itu timbul karena 

pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran 

yang terjadi menjadi empat wawasan yang luas, yaitu aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis, dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan 

statistik. 

  Beberapa uraian tentang pengertian matematika di atas,dapat 

disimpulkan bahwa matematika mengajarkan cara berfikir logis, berasal dari 

ide-ide yang abstrak yang tersusun secara runtut dan penalaran didasarkan 

pada pemikiran deduktif, setelah itu dikembangkan dalam bentuk pertanyaan 

yang dapat diterima sebagai kebenaran. Pokok-pokok dalam matematika 

salah satunya mempelajari aritmatika yang di dalamnya mencakup materi 

teori bilangan dan statistik. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

        Belajar merupakan bentuk perubahan dalam diri seseorang yang dapat 

diamati dari berubahnya tingkah laku karena adanya suatu pengalaman usaha. 

Kegiatan belajar berlangsung dalam diri siswa yang mencakup ingatan, 

emosi, pengolahan informasi dan faktor-faktor lain. Dalam proses belajar 

siswa menyusun struktur kognitif yang sudah pernah diterima kemudian 

disesuaikan dengan struktur kognitif yang baru diterima. Pembelajaran 

merupakan upaya untuk menjadikan individu meningkatkan kemampuannya 

dalam segala aspek belajar, sehingga diharapkan adanya perubahan-

perubahan pada diri individu, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

bisa menjadi bisa, serta dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

        Pitajeng (2006:29) Brunner berpendapat bahwa belajar matematika 

adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang 

berpendapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan 

antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Dengan memahami 

konsep dan struktur matematika pada jenjang selanjutnya. Oleh karena itu 

mempelajari matematika haruslah bertahap dan berurutan serta mendasar 

kepada pengalaman belajar yang lalu (Hudojo,1988:3) 

        Matematika merupakan salah satu ilmu yang diajarkan di SD. 

Matematika sudah dikenalkan sejak anak duduk di kelas 1, agar siswa 

mempunyai kemampuan untuk berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif sehingga siswa bisa memecahkan masalah matematika yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Supaya matematika sebagai ide-ide abstrak 

lebih mudah dipahami oleh siswa, maaka dalam tahap perkembangan 
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operasional konkret harus disampaikan melalui manipulasi benda-benda 

konkret. Penyampaiannya pada siswa harus dimulai dengan mengajarkan 

sesuatu yang sederhana sampai pada sesuatu yang lebih kompleks, yaitu 

mentransfer dunia matematika ke dalam dunia nyata sebagai dunia yang bisa 

dipahami siswa sesuai dengan tahapan proses berfikir siswa. 

 
 2.1.3 Ruang Lingkup Pembelajaran 

       Matematika merupakan salah satu ilmu universal yang menjadi 

dasar dalam perkembangan teknologi modern karena peranannya yang 

sangat penting dalam memajukan daya pikir manusia dari berbagai aspek. 

Sekarang ini banyak perkembangan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi yang dilandasi oleh ilmu matematika. Oleh karena itu 

matematika perlu diajarkan sejak dini serta dikoreksikan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa agar penguasaan ilmu lebih kuat. 

       Tujuan mata pelajaran matematika SD dan MI sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 (2006:417) 

yaitu untuk memberi kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

(1).Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 
luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah (2) 
Menggunakan penalaran dalam pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan 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 dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 
memperjelas keadaan atau masalah, (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. 
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Cakupan materi pelajaran matematika di SD dan MI meliputi 

bilangan, geometri, dan pengukuran, serta pengolahan data. Berdasarkan 

tujuan dan cakupan materi belajar matematika dapat disimpulkan bahwa 

tujuan matematika di SD yaitu agar siswa bisa memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan bilangan, geometri, dan pengukuran, serta pengolahan 

data dalam kehidupan sehari-hari diharapkan anak bisa berpikir terampil, 

cermat, cerdas, dan akurat. 

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk membangun 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam 

rangka memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan (Komalasari, 

2008:28). Agar penyampaian materi pembelajaran lebih mudah dan 

terstrukur maka standar kompetensi dijabarkan dalam beberapa 

kompetensi dasar.   

Tabel 2.1 Standar Kompetensi  dan Kompetensi Dasar Matematika SD 

Kelas 4 Semester 2 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

5. Menjumlahkan dan 
Mengurangkan bilangan bulat 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 
5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

 

Sumber: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI 

 
2.2 Materi Bilangan Bulat 

2.2.1 Bilangan Bulat 

       Bilangan bulat menurut Soerjono B (2009:25) ”jika k bilangan asli, maka 

–k didefinisikan sebagai bilangan tunggal, sehingga k + (-k) = (-k) +  k = 0”. 

Berdasarkan definisi tersebut untuk bilangan k bilangan asli maka k 
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merupakan satu-satunya bilangan yang apabila ditambah dengan (-k) 

menghasilkan nol (0). Bilangan (-k) disebut invers penjumlahan dari k. 

Apabila ada himpunan bilangan asli yang terdiri dari angka {1,2, 3, 4, 5 .....} 

maka dapat ditulis himpunan lawan bilangan asli yang disebut dengan 

himpunan bilangan negatif { .... , -5, -4, -3, -2, -1 }. Di antara bilangan asli 

dan bilangan negatif terdapat bilangan negatif terdapat bilangan yang tidak 

positif dan tidak negatif (netral) yang disebut dengan bilangan nol {0}. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan 

yang terdiri dari gabungan himpunan bilangan bulat positif, bilangan nol, dan 

bilangan bulat negatif. Oleh karena itu supaya siswa sekolah dasar memahami 

definisi bilangan bulat yang bersifat abstrak maka diperlukan penanaman 

konsep bilangan bulat dengan perantara media bersifat konkret. 

2.2.2 Operasi pada Bilangan Bulat 

a. Operasi Penjumlahan pada Bilangan Bulat 

       Operasi penjumlahan bilangan bulat menurut Harmini S dan 

Soerjono B (2009:25) sebagai berikut. Misalkan a dan b merupakan 

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

Ø, 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 tepat satu bilangan bulat, contohnya (-4) + 5 = 1. Sifat 
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yang kedua yaitu asossiatif, dimana untuk setiap pasang bilangan 

bulat selalu menghasilkan tepat satu bilangan bulat, contohnya (-4) + 

5 = 1. Sifat yang kedua yaitu asossiatif, dimana untuk setiap bilangan 

bulat a, b, dan c berlaku (a+b) + c = a + (b + c), contohnya (4 + 5) + (-

6) = 6 + (-5) = 1. Sifat yang ketiga yaitu komunikatif. Komunikatif 

yang dimaksud adalah untuk setiap bilangan bulat a dan b berlaku a + 

b = b + a, contohnya (-3) + 4 = 4 + (-3). Sifat yang keempat 

dinamakan identitas, karena untuk setiap bilangan bulat a berlaku a + 

0 = a, dimana 0 disebut sebagai unsur indentitas penjumlahan. Sebagai 

contoh dari kalimat tersebut seperti ini (-6) + 0 = (-6). Sifat yang 

terakhir yaitu kanselasi atau penghapusan, artinya untuk setiap a, b, 

dan c bilangan bulat, berlaku jika a + b = b + c makan a = c. 

Contohnya jika (-2) + 6 = 6 + (-2), maka (-2), maka (-2) = (-2). 

b. Operasi Pengurangan pada Bilangan Bulat 

       Operasi pengurangan bilangan bulat menurut Harmini S dan 

Soerjono B (2009:25) bahwa pengurangan bilangan bulat dapat 

didefinisikan sebagai berikut. Untuk a dan b bilangan bulat, selisih 

atau pengurangan a dari b (a-b) adalah bilangan bulat c jika dan hanya 

jika a = b + c. Contohnya: 5-8 = - (-3), sebab 5 = 8 + (-3). 

       Operasi pengurangan pada bilangan bulat memiliki tiga sifat 

operasi penjumlahan bilangan bulat yang tidak berlaku pada  operasi 

pengurangan bilangan bulat Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup 

tidak berlaku pada pengurangan yang berarti hasil pengurangan dari 

setiap pasang bilangan bulat tidak selalu menghasilkan tepat satu 
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anggota bilangan bulat. Contohnya: 9 – 5 = 4, tetapi 3 – 9 = - 6 ( 

bukan bilangan  bulat ). Sifat yang kedua yaitu asossiatif juga tidak 

berlaku pada pengurangan, contohnya (4 - 3) - 2 ≠ 4 – (3 - 2), karena 

(1 – 2) ≠ (4 – 1), atau (-1) ≠ 3. Sifat penjumlahan yang ketiga yang 

tidak berlaku pada operasi pengurangan yaitu komunikatif, contohnya: 

8 – 6 ≠ 6 – 8, karena 2 ≠ (-2). Sifat pada operasi penjumlahan yang 

berlaku pada operasi pengurangan yaitu identitas (Sifat pengurangan 

dengan bilangan nol), untuk setiap bilangan bulat a berlaku a – 0 = a 

dan 0 disebut unsur identitas pengurangan. Contohnya: 4 – 0 = 4. 

 
2.3 Konsep Teori Belajar Matematika Menggunakan Media 

        Media pembelajaran bilangan bulat pada siswa sekolah dasar, guru 

harus benar-benar menanamkan konsep bilangan bulat positif dan negatif. 

Bedasarkan karakteristik siswa kelas IV sekolah dasar berada pada tingkat 

perkembangan intelektual operasional konkret. Oleh karena itu penanaman 

konsep bilangan bulat positif dan bilangan bulat negative pada siswa harus 

menggunakan pembelajaran yang bersifat konkret. 

        Pembelajaran yang bersifat konkret dalam matematika salah satunya 

menggunakan media alat peraga. Menurut Bruner (dalam Ruseffendi, 

1993:109) mengungkapkan bahwa proses belajar siswa sebaiknya diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Melalui alat 

peraga siswa bisa memegang dan mengamati benda dan menghubungkannya 

dengan ketrampilan intuitif yang telah melekat pada dirinya, sehingga guru 

lebih mudah mentransfer ilmu pada siswa. Bruner merumuskan anak-anak  

berkembang melalui tiga tahap perkembangan mental yaitu: 
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(1)Tahap enaktif, pada tahap ini, dalam belajar anak didik 
menggunakan atau memanipulasi objek-objek konkret secara 
langsung. (2) tahap ikonik, pada tahap ini kegiatan anak didik 
mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari 
objek-objek konkret seperti tahap enaktif, melainkan sudah 
dapat memanipulasi dengan memakai gambaran dari objek-
objek yang dimaksud. (3) tahap simbolik, tahap ini merupakan 
tahap memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak 
ada lagi kaitannya dengan objek-objek. 
 

        Pada tahap enaktif siswa memaipulasi media stick secara langsung, 

kemudian pada tahap ikonik siswa belajar melalui media gambar yang merupakan 

gambaran dari media konkret. Pada tahap simbolik siswa sudah tidak 

menggunakan media konkret maupun gambar media konkret, tetapi sudah belajar 

menggunakan simbol dan angka-angka secara langsung. 

2.4 Media  

2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

       Perlu adanya perantara supaya konsep matematika yang bersifat abstrak 

bisa lebih dipahami siswa, sehingga bisa mengendap dan melekat dalam pola 

pikir dan pola tindakannya. Untuk itu diperlukan suatu media yang bersifat 

konkret dalam pembelajaran matematika SD. 

        Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar 

(Sadiman,2010:7). Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad,2010:3) media 

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

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, 

atau sikap. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan suatu perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan belajar sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 
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minat siswa sedemikian hingga proses belajar terjadi dan siswa memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baru. Media juga dapat diartikan 

sebagai suatu kejadian atau segala sesuatu yang menciptakan sebuah kondisi 

sehingga mendukung siswa untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, 

atau sikap yang baru sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar. 

        Media pembelajaran merupakan istilah media yang dipergunakan di 

bidang pendidikan. Media pembelajaran digunakan dalam rangka 

mempelancar penyampaian materi dalam proses pembelajaran dari pengajar 

ke pembelajar. Sadiman (2010:7) juga berpendapat bahwa media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

        Berdasarkan definisi di atas media pembelajaran dapat diartikan 

sebagai sesuatu kejadian atau alat yang dipergunakan dalam bidang 

pendidikan untuk memperlancar penyaluran materi dari pengajar ke 

pembelajar sehingga proses belajar terjadi dengan lebih efektif dan efisien. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran maka media yang digunakan guru harus 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, serta alokasi waktu yang 

digunakan, karena media pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri. 

        Keberadaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam pelajaran 

matematika. Karena diperlukan perantara yang konkret untuk menyampaikan 

konsep-konsep matematika yang abstrak. Untuk menanamkan konsep 

matematika agar benar-benar melekat pada diri siswa diperlukan belajar 
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melalui media sehingga siswa bisa menyentuh dan memanipulasi benda 

sendiri. Jadi siswa tidak hanya hafalan dan mengingat-ingat fakta saja. 

2.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

        Penggunaan media pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran 

mempunyai fungsi tertentu. Hamalik (dalam Arsyad, 2010:15) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan  

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain itu, Sadiman 

(2010:12) juga mengungkapkan secara umum media pendidikan mempunyai 

kegunaan-kegunaan sebagai berikut. 

(1)Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 
verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. (2) 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti 
misalnya objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film 
bingkai, film, atau gambar. (3) penggunaan media pendidikan 
secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 
(4) dengan sikap unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 
lingkungan dan pengalaman berbeda, sedangkan kurikulum dan 
materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru 
banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi 
sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang guru dengan 
siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 
pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam memberikan 
perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, 
menimbulkan persepsi yang sama. 

 

        Beberapa fungsi media yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi membangkitkan 

keinginan, minat, motivasi serta rangsangan kegiatan belajar, sehingga 

penyampaian materi pembelajaran tidak hanya bersifat verbalitas (dalam 
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bentuk kata-kata dan tulisan). Selain itu dengan menggunakan media 

pembelajaran akan menjadikan anak aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

2.5 Pengertian Media Bakis ( Batang Kayu Tipis) 

        Media pembelajaran BAKIS merupakan media batang kayu tipis 

penghitung yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran bilangan 

bulat materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Media batang 

kayu tipis ini termasuk media dua dimensi yang memiliki dua sisi yang 

masing-masing sisinya memilikin warna yang berbeda, satu bernilai positif 

dan satu bernilai negatif. Masing-masing sisinya mempunyai warna yang 

berbeda yaitu warna biru dan warna merah. Untuk menentukan sisi positif 

dan sisi negatif maka guru harus membuat kesepakatan bersama agar 

siswa tidak bingung. 

Penelitian ini sisi warna biru yang melambangkan bilangan bulat 

positif dan sisi merah untuk bilangan bulat negatif. Apabila batang kayu 

tipis menunjukkan warna biru maka koin menggambarkan bilangan bulat 

positif dan untuk selanjutnya disebut batang kayu tipis positif, sebaliknya 

apabila batang kayu tipis menunjukkan warna merah maka batang kayu 

tipis menggambarkan bilangan bulat negatif dan selanjutnya disebut koin 

negatif. Apabila batang kayu tipis biru dipasangkan dengan batang kayu 

tipis merah maka akan bernilai netral (0). Dalam penelitian ini media 

Bakis dibuat dari batang kayu tipis yang diberi cat warna biru dan merah. 
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BAKIS  Positif BAKIS Negatif 

Gambar 2.2 Bakis memiliki dua sisi yang berbeda. Bakis biru (positif) dan 

Bakis merah (negatif 

 

      Bakis Positif 

                   Bakis Netral (0) 

     Bakis Negatif 

 

Gambar 2. 3 Bakis positif berpasangan dengan Bakis negatif menghasilkan 

Bakis bermuatan netral. 

 

a. Aturan Penggunaan Media Bakis 

       Sebelum melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat terlebih dahulu siswa bisa mendefinisikan bilangan 

menggunakan batang tipis. Supaya tidak terjadi miskonsepsi diperlukan 

aturan yang harus disepakati bersama sebagai berikut. 

1. Siswa harus memahami maksud dari media Bakis yang disajikan 

 

1 (Satu) Bakis positif atau bilangan 

bulat positif. 

 

2 (Satu) Bakis positif atau bilangan 

bulat positif. 
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1 (Satu) Bakis negatif atau bilangan 

bulat negatif. 

 

2 (Dua) Bakis negatif atau bilangan 

bulat negatif. 

 
2. Apabila Bakis positif dan negatif sama banyak maka Bakis bermuat netral. 

Walle (2006:240) menyebutkan apabila ada dua pencacah, terdiri dari dua 

warna, saling berlawanan maka akan membuat nol, oleh karena itu Bakis 

yang bermuatan netral didefinisikan bilangan (0) 

 

 

 

 

              Bakis bermuatan netral (0)           Bakis bermuatan netral (0) 

3. Apabila terdapat Bakis positif dan negatif tetapi ada beberapa Bakis positif 

atau ada beberapa Bakis yang tidak berpasangan maka akan ada 2 

kemungkinan yaitu Bakis menunjukkan bilangan bulat negatif atau Bakis 

menunjukkan bilangan positif, misalnya: 

 

 

 

 

    Bilangan  Bulat Positif 2 
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a. Aturan Operasi Penjumlahan Menggunakan Bakis 

Penggunaan dalam media Bakis ini penjumlahan dengan bilangan bulat 

positif didefinisikan sebagai penambahan Bakis positif sedangkan penjumlahan 

dengan bilangan bulat negatif diartikan sebagai Bakis negatif. Dalam penjumlahan 

bilanga bulat terdapat empat situasi penjumlahan. Di bawah ini empat situasi 

penjumlahan bilangan bulat beserta langkah-langkah operasi penjumlahan 

bilangan bulat dengan menggunakan media Bakis. 

1) Operasi pemjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. 

Hitunglah penjumlahan 5 + 3 = ... 

a) Susunlah 5 Bakis positif (Bakis berwarna biru ) 

 

 

 

 

 
b) Susunlah lagi 3 Bakis positif di samping Bakis tadi 

 

 

 

 

 
c) Hitunglah jumlah Bakis yang ada 

Jadi  5 + 3 = 8 
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2) Operasi penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif 

Hitunglah penjumlahan 6 + (-3) = .... 

a) Susunlah 6 Bakis positif (Bakis berwarna biru ) 

 

 

 

 

 

b). Tambahkan 3 Bakis negatif ( Bakis warna merah) dan pasangkan dengan 

Bakis negatif positif yang telah disusun sebelumnya 

  

 

 

 
c).  Hitung Bakis yang tidak memiliki pasangan pada susunan terakhir. Ada 3 

Bakis yang tidak memilik pasangan. Jawaban dari 6 + (-3) = 3. Jadi 

susunan terakhir menunjukkan bilangan hasil penjumlahan. 

3)  Operasi penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif 

     Hitunglah penjumlahan -2 + 5 = ..... 

a) Susunlah 2 Bakis (Bakis berwarna merah) 
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b) Susunlah 5 Bakis positif dan pasangkan dengan Bakis negatif yang 

telah disusun sebelumnya 

 

 

 

c) Hitunglah Bakis yang tidak memiliki pasangan pada susunan terakhir. 

Ada 3 Bakis yang tidak memiliki pasangan. Jawaban dari -2 + 5 = 3. 

Jadi susunan terakhir menunjukkan bilangan hasil penjumlahan. 

 

 

 

 

 

  

 

4) Operasi penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif  

 Hitunglah (-3) + (-4) = ...... 

a) Susunlah 3 Bakis negatif (Bakis berwarna merah) 
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b) Tambahkan 4 Bakis negatif dan susunlah disamping Bakis sebelumnya 

 

 

 

 

c) Hitunglah jumlah Bakis negatif yang telah tersusun. 

Jadi hasil dari (-3) + (-4) = (-7) 

 
b. Aturan Operasi Pengurangan 

Aturan operasi pengurangan menurut Harmini S dan Soerjono B 

(2009:25) dapat dimisalkan x dan y bilangan cacah sehingga x ≥ y.x – y 

adalah bilangan cacah d sehingga x = y + d. Contohnya: 5 - 3 = 2 ↔ 5 

 = 3 + 2.  Jika x < y, maka notasi x – y tidak memiliki arti pada sistem 

bilangan cacah. Contohnya: 2 – 3 = -1 (-1 bukan bilangan cacah). Untuk 

membelajarkan konsep pengurangan bilangan cacah di sekolah dasar dapat 

dilakukan dalam empat situasi, sebagai berikut. 

1). Pengambilan (Take Away) 

 Pengambilan pada pengurangan dapat diartikan mengambil jumlah 

benda yang ada atau mengurangi jumlah yang ada. Contohnya, terdapat 

empat Bakis positif kemudian diambil 1 Bakis positif dari jumlah Bakis 

semula. Berapa sisa Bakis yang ada? Untuk menjawab permasalahan diatas 

dapat ditulis pengurangan yaitu 4 - 1 = 3. Jadi sisa Bakis yaitu 3 buah Bakis. 

Pertanyaan tersebut digambarkan seperti pengambilan Bakis di bawah 
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  4                      -                   1    =  3 

  2) Perbandingan (Comparison) 

       Perbandingan pada operasi pengurangan diartikan membandingkan 

banyaknya benda yang dimiliki dua orang. Misalnya Bakis milik Ani 3 biji 

dan Bakis milik siti sebanyak 7. Berapa selisih Bakis mereka berdua? Untuk 

menjawab permasalahan ini dilakukan dengan memasangkan 1 - 1. Bakis 

yang tidak memiliki pasangan merupakan selisihnya. Dengan demikian dapat 

dituliskan pengurangan sebagai berikut: 7 – 3 = 4. Pernyataan diatas 

digambarkan separti peragaan berikut ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakis Ani   (7)   - Bakis Siti  (3)  = Selisih  (4) 
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3) Melengkapi (Completion) 

 Melengkapi pada operasi pengurangan dapat diartikan melengkapi 

kekurangan yang ada pada sebuah kontak atau benda. Contohnya, Dudu memiliki 

12 rak, ia juga memiliki 9 Bakis. Setiap rak harus diisi satu buah Bakis. Berapa 

Bakis lagi yang harus dimiliki Dudu agar rak tersebut menjadi penuh? Untuk 

menjawab permasalahan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

  

 
 

  

   

? ?   ? 

 
 Dengan demikian dapat ditulis pengurangan sebagai berikut 12 – 9 = 3 

 
4) Bagian – bagian dari keseluruhan 

       Bagian-bagian dari keseluruhan dapat diartikan bagian dari banyaknya 

benda yang ada. Contohnya terdapat sekotak Bakis yang terdiri dari 15 buah 

Bakis yang dimiliki adik dan kakak. Bakis milik adik sebanyak 10 buah Bakis. 

Berapa buah Bakis milik adik? Untuk menjawab permasalahan di atas akan 

dijabarkan pada gambar di bawah ini 

 

   

         

 

 Milik Adik 
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 Milik Kakak 

       Pengurangan pada bilangan bulat menggunakan media Bakis didefinisikan 

sebagai pengambilan Bakis. Pengambilan Bakis positif dilakukan apabila 

mengurangkan bilangan bulat positif dan pengambilan Bakis negatif dilakukan 

apabila mengurangkan bilangan bulat negatif . Di bawah ini empat model 

pengurangan bilangan bulat beserta langkah-langkah operasi pengurangan 

bilangan bulat menggunakan media Bakis. 

1) Operasi pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif 

Hitunglah pengurangan 5 – 4 = ... 

a) Susunlah 5 Bakis positif (Bakis berwarna biru). 

 

 

 

 

b) Ambilah 4 Bakis positif yang telah disusun 
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c) Hitunglah berapa Bakis yang tertinggal setelah diambil. 

 

Jadi hasil dari 5 – 4 = 1 

 
2) Operasi pengurangan bilangan positif dengan bilangan negatif 

Hitunglah pengurangan 4 – (-2) = ... 

a). Langkah pertama susunlah 4 Bakis positif 

 

 

 

 

b) Langkah kedua yaitu ambillah 2 Bakis negatif, tetapi ternyata tidak bisa 

kerana hanya terdapat 4 Bakis. Supaya bisa diambil 2 Bakis negatif berarti 

harus ditambahkan 2 Bakis netral. 
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c) Setelah ditambahkan 2 Bakis netral, ambilah 2 Bakis negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d) Lihatlah Bakis yang tidak memiliki pasangan. Ada 6 Bakis yang tidak 

memiliki pasangan. Apabila ditulis maka kalimat matematikanya menjadi 

4 – (-2) = 6 

3) Operasi pengurangan bilangan positif dengan bilang negatif . Hitunglah 

pengurangan (- 4) – 2 = ... 

a) Langkah pertama susunlah 4 Bakis negatif 
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b) Langkah kedua yaitu ambillah 2 Bakis, tetapi ternyata tidak bisa karena 

hanya terdapat 4 Bakis negatif. Supaya bisa diambil 2 Bakis positif berarti 

harus ditambahkan 2 Bakis netral. 

 

 

 

 

 

 

c) Setelah ditambahkan 2 Bakis netral, ambilah 2 Bakis positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lihatlah Bakis yang tidak memiliki pasangan. Ada 6 Bakis negatif yang 

tidak memiliki pasangan. Apabila di tulis maka kalimat matematikanya 

menjadi  (- 4) - 2 = - 6 
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4) Operasi pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif  

  Hitunglah pengurangan (-3) – (- 4) = .... 

a) Langkah pertama susunlah 3 Bakis negatif 

 

 

 

 

b) Langkah kedua ambilah 4 Bakis. Tetapi ternyata tidak bisa karena hanya 

terdapat 3 Bakis negatif. Supaya bisa diambil 4 Bakis negatif maka harus 

ditambahkan 4 Bakis netral. 
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c) Setelah ditambahkan 4 Bakis netral. Ambilah 4 Bakis negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lihatlah Bakis yang tidak memiliki pasangan. Ada 1 Bakis positif yang 

tidak memiliki pasangan. Apabila ditulis maka kalimat matematinya 

menjadi  (-3) – (- 4) = 1 

 

 

 

 

 

 

       Penjabaran tentang penggunaan media Bakis di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada operasi penjumlahan dan pengurangan menghasilkan jawaban seperti pada 

beberapa poin di bawah ini. 
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a. Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif 

  Bilangan pertama pada operasi penjumlahan ini merupakan bilangan 

positif yang kemudian dijumlahkan dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan positif juga. Hasil dari operasi penjumlahan ini merupakan bilangan 

positif . Contohnya pada operasi penjumlahan berikut. 

1. 4 + 5 = 9 

2. 7 + 8 = 15 

b. Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif  

 Bilangan pertama pada operasi penjumlahan ini merupakan bilangan 

positif yang kemudian dijumlahkan dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan negatif. Hasil dari operasi penjumlahan ini merupakan bilangan positif 

atau bilangan negatif. Contoh operasi penjumlahan dijabarkan sebagai berikut. 

1.  5 + (-3) = 2 

2.  4 + (-6) = 2 

c. Penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif 

 Bilangan pertama pada operasi penjumlahan ini merupakan bilangan 

negatif yang kemudian dijumlahkan dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan positif. Hasil dari operasi penjumlahan ini merupakan bilangan positif 

atau bilang negatif. Contoh operasi penjumlahan dijabarkan sebagai berikut. 

1. ( - 4) + 8 = 4 

2. (-7) + 5 = (-2) 
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d. Penjumlahan bilangan negatif dengan bilang negatif 

 Bilangan pertama pada operasi penjumlahan ini merupakan bilangan 

negatif yang kemudian dijumlahkan dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan negatif. Hasil dari operasi penjumlahan ini merupakan bilangan negatif, 

e. Pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif 

Bilangan pertama pada operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

positif yang kemudian dikurangi dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan positif juga. Hasil dari operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

positif atau bilangan negatif. Contohnya pada operasi penjumlahan berikut. 

1. 9 – 3 = 6 

2. 4 – 7 = - ( - 3) 

f. Pengurangan  bilangan positif dengan bilangan negatif 

 Bilangan pertama pada operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

positif yang kemudian dikurangi dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan negatif. Hasil dari operasi pengurangan ini merupakan bilangan positif.  

1. 5 - (-2) = 7 

2. 2 - (-4) = 6 

g. Pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif 

Bilangan pertama pada operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

negatif yang kemudian dikurangi dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan positif. Hasil dari operasi pengurangan ini merupakan bilangan-bilangan 

negatif. Contohnya pada operasi penjumlahan berikut. 

1. (-6) – 7 = (-13) 

2. (-8) – 2 = (-10) 
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h. Pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif 

 Bilangan pertama pada operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

negatif yang kemudian dikurangi dengan bilangan kedua yang merupakan 

bilangan negatif juga. Hasil dari operasi pengurangan ini merupakan bilangan 

bilangan negatif. Contohnya pada operasi penjumlahan berikut. 

1. (-4) – (-3) = (-1) 

2. (-5) – (-6) = 1 

 


