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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran Matematika 

 Beberapa ahli memberikan batasan definisi tentang belajar. Belajar 

menurut Hamalik (1991) adalah proses perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang berkat pengalaman dan pelatihan. Senada dengan pernyataan tersebut, 

Slamento menyatakan bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan (Slamento, 2003). 

 Proses perubahan tersebut tentu berbeda pada setiap individu dan kadang 

memerlukan waktu lama. Hal senada diungkapkan Henry E.garret (dalam 

Aminuddin Rasyad, 2003), bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung 

dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa 

pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu rangsangan 

tententu. 

Berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan mental 

dan psikis maupun fisik, yang berlangsung dalam interaksi aktif dan 

menghasilkan perubahan setelah proses, yaitu proses perubahan dari pengalaman 
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individu dengan lingkungannya, dan perubahan yang diharapkan adalah 

perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan, kecakapan, kebiasaan 

maupun sikap mental. 

Terkait dengan pembelajaran, pada kurikulum di sekolah tentang sistem 

penilaian hasil belajar dirumuskan oleh Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas 

(2006) dinyatakan bahwa penilaian matematika dikelompokkan menjadi tiga 

aspek, yaitu: (a) pemahaman konsep, (b) penalaran dan komunikasi, (c) 

pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dikembangkan materi, serta proses 

pembelajaran yang dapat memenuhi tuntutan di atas. 

Hal pertama yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembelajaran 

matematika hendaknya bertujuan untuk membantu melatih pola pikir siswa agar 

dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, cermat dan tepat. Untuk itu 

dalam pembelajaran matematika antara lain ditunjukan untuk membina 

kompetensi (kognitif) siswa dalam tiga hal yaitu pemahaman konsep dan 

prosedural, penalaran, dan pemecahan masalah agar pembelajaran menjadi 

bermakna. 

Senada diungkapkan Ausubel (dalam Suparno, 2001) menyatakan bahwa 

pembelajaran secara bermakna adalah pembelajaran yang lebih mengutamakan 

proses terbentuknya suatu konsep dari pada menghafalkan konsep yang sudah 

jadi. Konsep-konsep dalam matematika tidak diajarkan melalui devinisi, 

melainnya melalui contoh-contoh yang relevan dan konkret dengan melibatkan 

konsep tententu yang sudah dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah merupakan suatu 
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bentuk kegiatan pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan siswa untuk 

membangun pengetahuan matematika dengan caranya sendiri, dalam kegiatan 

tersebut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, guru 

diharapkan menyediakan berbagai sarana pembelajaran yang memudahkan siswa 

membangun pengetahuan matematikanya sendiri, sedangkan sebagai mediator, 

guru menjadi perantara dalam interaksi antar siswa dengan idenya, dan 

menghindari pemberian pendapatnya sendiri ketika siswa sedang mengemukakan 

pendapat. 

 

2.1.1.2 Karakteristik Pembelajaran Matematika 

 Memahami karakteristik dari pada matematika maka harus dipahami 

terlebih dahulu hakikat matematika. Menurut Hudoyo (1979:96), hakikat 

matematika berkenaan dengan ide-ide struktuk-struktur dan hubungan-

hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi matematika berkenaan 

dengan konsep-konsep yang abstrak. Jika matematika dipandang sebagai struktur 

dari hubungan-hubungan maka simbol-simbol formal diperlukan untuk membantu 

memanipulasi aturan-aturan yang beroperasi di dalam struktur-struktur. 

Karakteristik-karakteristik matematika dapat dilihat pada penjelasan berikut: 

1) Memiliki kajian objek abstrak. 

Diartikan memiliki kajian objek abstrak adalah (a). fakta berupa konvensi-

konvensi yang diungkap dalam simbol tententu. Simbol bilangan “3” secara 

umum sudah dipahami sebagai bilangan “tiga”. Sebaliknya kalau seseorang 

mengucapkan kata “tiga” dengan sendirinya dapat disimbolkan dengan “3” fakta 

lain dapat terdiri atas rangkaian simbol, misalnya “3x5= 15” adalah fakta yang 
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dipahami “tiga kali lima adalah lima belas” dalam geometri juga terdapat simbol-

simbol tertentu yang merupakan konvensi misalnya “//” yang bermakna “sejajar”. 

“0” yang bermakna “lingkaran”. (b). Konsep adalah idea abstrak yang dapat 

digunakan untuk menggolongkan sekumpulan “segitiga” adalah nama suatu 

konsep abstrak. Dengan konsep itu sekumpulan objek dapat digolongkan sebagai 

contoh segitiga ataukah bukan. Contoh: “bilangan asli” adalah suatu konsep yang 

lebih komples karena bilangan asli terdiri dari banyak konsep sederhana yaitu 

bilangan “satu, dua, tiga dan seterusnya”. (c). operasi adalah pengerjaan hitung, 

pengerjaan aljabar dan pengerjaan matematika yang lain, sebagai contoh misalnya 

“penjumlahan”, “perkalian”, “gabungan”, “insan”. Unsur-unsur yang dioperasikan 

juga abstrak. Pada dasarnya operasi dalam matematika adalah suatu relasi khusus, 

operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih 

elemen yang diketahui. (d). prinsip adalah objek matematika yang kompleks. 

Prinsip dapat terdiri dari beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh 

suatu relasi ataupun operasi. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa prinsip 

adalah hubungan antara berbagai objek dasar matematika. Prinsip dapat berupa 

aksioma, teorema, sifat dan sebagainya. 

2) Bertumpu pada kesepakatan. 

Kesepakatan yang amat mendasar dalam matematika adalah aksioma dan 

konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putarnya 

argumentasi dalam pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk 

menghindarkan berputar-putar dalam pendefenisian. 

3) Berpola pikir deduktif. 
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Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang 

berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan pada hal yang 

bersifat khusus. Banyak teorema dalam matematika yang ditemukan melalui 

pengamatan-pengamatan khusus, misalnya teorema pythagoras. Bila hasil 

pengamatan tersebut dimasukkan dalam suatu struktur matematika tertentu maka 

teorema yang ditemukan harus dibuktikan secara deduktif dengan menggunakan 

teorema dan devinisi terdahulu yang telah diterima. namun pembelajaran dan 

pemahaman konsep dapat diawali secara induktif melalui pengalaman peristiwa 

nyata atau intuisi. 

4) Memiliki simbol yang kosong dari arti. 

Matematika memiliki atau terdapat banyak sekali simbol yang digunakan 

baik berupa huruf atau bukan huruf. Huruf-huruf yang digunakan dalam model 

persamaan, misalnya x+y= z belum tentu bermakna atau berarti bilangan. Makna 

huruf itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model 

tersebut. Jadi secara umum bentuk tanda x+y=z masih kosong dari arti. 

5) Memperhatikan semesta pembicaraan. 

Menggunakan simbol dalam matematika diperlukan kejelasan dalam 

lingkup apa simbol itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya bilangan, maka 

simbol-simbol diartikan bilangan. Bila lingkup pembicaraannya trasformasi maka 

simbol-simbol itu diartikan suatu trasformasi. Lingkup pembicaraan itu yang 

disebut semesta pembicaraan. 

 

 

6) Konsisten dalam sistemnya. 
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Matematika memiliki atau terdapat banyak sistem. Ada yang saling terkait 

dan ada yang saling lepas, dalam satu sistem tidak boleh ada kontradiksi. Tetapi 

antar sistem ada kemungkianan timbul kontradiksi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

memiliki 6 karakteristik yaitu: Memiliki kajian objek abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, 

memperhatikan semesta pembicaraan dan konsisten pada sistemnya. Dan untuk 

memahami karakteristik itu sendiri kita harus memahami dari pada hakikat 

matematika sendiri. 

 

2.1.1.3 SK, KD, Materi penjumlahan dan pengurangan 

1) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran 

Matematika di SD/MI kelas I semester II yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan materi pada BAB 2 yakni 

tentang melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20, yang 
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mencakup 1 Kompetensi Dasar (1) Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20. 

2) Materi Penjumlahan dan Pengurangan sampai 20 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 

 

 

2.1.1.4 Penjumlahan dan Pengurangan 

 Operasi hitung bilangan penjumlahan dan pengurangan dibagi kedalam 

dua jenis (Heruman, 2013), yaitu : 

1) Penjumlahan Tanpa Teknik Menyimpan 

Penjumlahan tanpa teknik menyimpan bukanlah termasuk topik yang 

terlalu sulit diajarkan di Sekolah Dasar. Akan tetapi, dalam mengajarkan topik 

tersebut guru harus menggunakan media pembelajaran yang benar, agar siswa 

dapat membangun dan menemukan sendiri teknik penyelesaiannya. Seperti 

contoh : 5+10, 3+3, 1+2. 
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2) Penjumlahan dengan Teknik Menyimpan 

Mengajarkan penjumlahan dengan teknik menyimpan tidaklah semudah 

mengajarkan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa dalam mempelajarai penjumlahan dengan teknik menyimpan 

adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Seperti contoh : 29+25, 

15+16,35+39. 

1) Pengurangan Tanpa Teknik Meminjam 

Pengurangan tanpa teknik meminjam bukanlah termasuk topik yang terlalu 

sulit untuk diajarkan di Sekolah Dasar. Sama halnya dengan penjumlahan tanpa 

teknik penyimpanan. Akan tetapi, dalam mengajarkan teknik tersebut guru 

hendaknya harus menggunakan media pembelajaran yang benar, agar siswa dapat 

membangun dan menemukan sendiri teknik penyelesaiannya. Seperti contoh: 18-

8,10-5,48-13. 

2) Pengurangan dengan Teknik Meminjam 

Pengurangan dengan teknik meminjam termasuk topik yang sulit dipahami 

siswa sekolah Dasar tingkat awal. Apabila siswa tidak atau kurang memahami 

keterampilan pengurangan dengan teknik meminjam, maka dapat dipastikan siswa 

tersebut akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari topik pengurangan 

selanjutnya. Dengan penggunaan media, bimbingan serta pengalaman guru, maka 

diharapkan pembelajaran pengurangan dengan teknik meminjam ini tidak menjadi 

topik yang terlalu sulit dimengerti siswa Sekolah Dasar. Seperti contoh : 63-27, 

51-19, 35-26. 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Haryono, dkk operasi hitung 

bilangan penjumlahan adalah andaikan a dan b bilangan-bilangan, A dan B 
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himpunan-himpunan yang terpisah, sedangkan a = n(A) dan b = n(B) maka a + b 

= n(A υ B). Kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan penjumlah adalah digabungakan, disatukan, dijadikan satu 

wadah, dijumlahkan, dimasukkan, dan pengulangan suatu kegiatan Hariyono, dkk 

(2014:04). 

 Sedangkan untuk operasi hitung pengurangan sendiri didefinisikan sebagai 

berikut: pengurangan bilangan b dari a, dituliskann a – b. Kata-kata yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pengurangan 

adalah diambil, dikurang (Haryono, dkk, 2014:04). 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan 

pengurangan sudah sering kita lakukan dikehidupan sehari-hari tanpa kita 

menyadari bahwa itu termasuk penjumlahan dan pengurangan, sehingga apabila 

guru akan mengajarkan kepada siswa guru perlu mengkaitkannya dalam 

kehidupan sehari-hari siswa dan perlu memberikan contoh atau media secara 

konkret kepada siswa. 

 

2.1.2 Kemampuan 

2.1.2.1 Pengertian Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kamampuan berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan (Tim penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 552-553). 

Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam sesuatu pekerjaan (Stephen p. Robbin & Timonthy. Judge, 

2009: 57). 



25 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam 

menguasai suatu keahlihan dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan. 

Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge (2009: 57-56) menyatakan 

bahwa kemampuan keseluruhan seseorang individu pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok faktor, yaitu : 

a. Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar, dan 

memecahkan masalah) 

b. Kemampuan fisik (Physicial Ability), merupakan kemampuan melakukan 

tugas-tugas yang menurut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik 

serupa. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah (kemampuan), antara lain ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1) Kemampuan kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya temasuk kognitif tingkat tinggi. 

2) Kemampuan afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 
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3) Kemampuan psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan reflek, 

ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

2.1.3 Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medius yang secara harfiahnya 

berarti tengah, pengantar atau perantara, dalam bahasa Arab media disebut 

„wasail‟ bentuk jamak dari „wasilah‟ yakni sinonim „al-wasth‟ yang artinya juga 

„tengah‟. Kata „tengah‟ itu sendiri berarti berada di dua sisi, maka juga disebut 

sebagai „perantara‟ (wasilah) atau yang mengantarai kedua sisi tersebut. Karena 

posisinya berada di tengah ia juga bisa juga sebagai pengantar atau penghubung, 

yakni yang mengantarkan atau menghubungkan atau menyalurkan sesuatu hal dari 

satu sisi ke sisi lainnya. 

Media berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah berarti, 

„tengah‟, „perantara‟, „pengantar‟. Atau dengan kata lain media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan (Pupuh, 

2011:65). 

Selain itu Munadi mengatakan media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai “Segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan meyalurkan pesan dari 

sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di 
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mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif“ 

(Munadi, 2010:7). 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi dan dapat mempengaruhi kemampuan siswa Sadiman, dkk (2006: 7). 

Berdasarkan pengertian media menurut beberapa ahli di atas, media pembelajaran 

dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa. 

 

2.1.3.2 Macam-Macam Media 

Asra (2008:5) mengemukakan bahwa pengelompokkan media 

pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut: 

(1) Media visual: yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk 

kelompok visual, seperti foto, gambar, poster, grafik kartun, liflet, buklet, 

torso, film bisu model 3 dimensi seperti diorama dan mokeup. 

(2) Media audio: adalah media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset 

audio, radio, MP3 player, iPod. 

(3) Media audio visual: yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat 

didengar, seperti film bersuara, video, televisi, sound slide. 

(4) Multimedia: adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara 

lengkap seperti suara, animasi, video, grafis, dan film. Multimedia sering 

diidentikkan dengan komputer, internet dan pembelajaran berbasis komputer 

(CBI). 
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(5) Media realia: yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik 

digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti tumbuhan, 

batuan, binatang, insektarium, herbarium, air, sawah dan sebagainya. 

 Hal ini senada dengan Pupuh dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam 

media auditif, visual dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassete recorder, 

piringan hitam. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media visual ini ada yang hanya menampilkan gambar atau simbol 

yang bergerak seperti flm strip (film rangkai), foto, lukisan dan cetakan. Media 

audio visual terdiri atas audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar diam seperti flm bingkai suara. Audio visual gerak, yaitu media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti flm suara dan 

vidio cassete (Pupuh: 2011:67). 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa jenis dan bentuk media yang telah dikenal, dari yang sederhana sampai 

berteknologi tinggi, dari yang mudah dan sudah ada secara natural sampai ke 

media yang harus dirancang sendiri oleh guru, sehingga dapat menjadi perhatian 

dan pertimbangan agar dapat memilih media yang dianggap tepat untuk 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan atau pemilihan media 

harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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2.1.3.3 Media Kartu Soal papan Geret 

 Media kartu Soal papan geret adalah sebuah media modifikasi seperti 

papan yang bisa digeret yang didalamnya terdapat nomer-nomer dari angka satu 

sampai dua puluh dan saling berurutan dari terluar angka yang paling kecil yaitu 

satu dan sampai ke angka dua puluh yang terbuat dari bahan kayu arbot. Ukuran 

papan yang dibuat nomer dari angka satu sampai dua puluh memerlukan panjang 

kayu 120cm dengan pernomer terbagi 6cm sama, sedangkan wadah papannya 

adalah berukuran lebih besar dari papan nomer sendiri yaitu 125cm, untuk 

penyangga papan nomer dibawah agar bisa berdiri yaitu membutuhkan kayu 

ukuran 100cmx2. Untuk mewarnai nomer-nomer dipapan menggunakan stiker, 

yang terdiri setiap nomer memiliki warna yang berbeda-beda agar menarik bagi 

peserta didik, dibutuhkan juga kayu kecil sebagai menyambungnya dan juga 

penarik papan agar bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan soal yang akan 

dikerjakan. kartu soal sendiri terbuat dari kertas foto. 

 

2.1.3.4 Ciri-Ciri Media Kartu Soal Papan Geret 

 Kartu soal papan geret memiliki ciri-ciri, (1) berbentuk seperti balok 

panjang, (2) terbuat dari kayu arbot, (3) papan yang digeret dikasih atau terdiri 

dari nomer 1-20 dengan warna yang berbeda-beda, (4) harus ada kartu soalnya 

yang terbuat dari kertas foto. 

 

2.1.3.5 Manfaat Media Kartu Soal Papan Geret 

 Selain memiliki ciri-ciri media kartu soal papan geret juga memiliki 

manfaat. Menutut Arsyad manfaat media pembelajaran adalah sebagai sarana 
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untuk menarik perhatian siswa, menciptakan suasana belajar yang menarik dan 

tidak membosankan sehingga tujuan pembelajaran tercapai (Arsyad: 2010). 

Disebutkan juga oleh Arsyad (2010: 3-4) bahwa salah satu manfaat media 

pembelajaran adalah media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi, sehingga media dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. Manfaat kartu soal papan geret sebagai berikut : 

(1) Sebagai variasi pembelajaran berhitung penjumlahan dan pengurangan. 

(2) Siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran. 

(3) Terciptanya suasana kelas yang nyaman, aktif dan menyenangkan. 

 

2.1.3.6 Kelebihan Media Kartu Soal Papan Geret 

 Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dalam 

penggunaan medianya. Kelebihan media kartu soal papan geret adalah sebagai 

berikut : 

(1) Mempermudah siswa dalam mengerjakan soal karena dibantu dengan 

media yang bisa digunakan secara langsung oleh siswa. 

(2) Materi atau soal-soal dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan siswa. 

(3) Membantu siswa dalam megingat-ingat angka karena dibantu dengan 

angka warna dan soal-soal yang menarik. 

(4) Siswa dapat menemukan jawaban dari soal-soal yang diberikan dengan 

sendirinya menggunkan media tersebut sehingga menumbuhkan rasa percaya 

diri siswa dalam menghadapi soal yang diberikan guru. 
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(5) Pembelajaran berhitung penjumlahan dan pengurangan menjadi 

menyenangkan dengan adanya media tersebut, siswa tidak hanya terfokus 

pada buku maupun penjelasan guru saja. 

 

2.1.3.7 Kelemahan Media Kartu Soal Papan Geret 

 Selain memiliki kelebihan, media kartu soal papan geret juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan media kartu soal papan geret adalah sebagai berikut : 

(1) Memerlukan perencanaan pengelolaan kelas secara terprogram dan 

terencana. 

(2) Hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan pengurangan angka 1-20. 

(3) Media lumayan berat karena terbuat dari kayu arbot. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dengan menggunakan media atau alat peraga papan 

berpasangan telah dilakukan oleh Sri Mulyani (2010-2011) di sekolah menengah 

pertama untuk kelas VII dengan judul “Pembelajaran Matematika dengan Alat 

Peraga papan berpasangan”, dengan hasil penelitian awal menunjukkan data hasil 

post test sebelum materi operasi pada bilangan bulat diajarkan, bahwa 60% siswa 

masih kurang memahami konsep pengurangan ataupun penjumlahan bilangan 

bulat. Dan setelah alat peraga papan berpasangan diterapkan lebih dari 60% siswa 

memahami konsep pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. 

 Penelitian juga telah dilakukan oleh Suwarni (2011-2012) di SDN 

Tanggul Wetan 02 jember dengan judul “Meningkatkan Hasil belajar Siswa 

Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat dengan Media 

Manik-Manik pada Siswa Kelas IV SDN Tunggul Wetan 02 Jember”, 



32 

 

berdasarkan analisis data aktivitas siswa mengalami peningkatan. Aktivitas 

menggunakan media meningkat 23,3%. Siswa yang tuntas belajar meningkat 

30,3% dan siswa yang tidak tuntas belajar menurun sebanyak 29,40%.  

 Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan 

dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti sendiri, pada penelitian terdahulu 

pertama menggunakan menerapkan media papan berpasangan, pada penelitian 

terdahulu kedua menerapkan media manik-manik sedangkan peneliti sendiri akan 

menerapkan atau menguji cobakan media kartu soal papan geret yang memiliki 

kelebihan (1) Mempermudah siswa dalam mengerjakan soal karena dibantu 

dengan media yang bisa digunakan secara langsung oleh siswa, (2) Membantu 

siswa dalam megingat-ingat angka karena dibantu dengan angka warna dan soal-

soal yang menarik, (3) Siswa dapat menemukan jawaban dari soal-soal yang 

diberikan dengan sendirinya menggunkan media tersebut sehingga menumbuhkan 

rasa percaya diri siswa dalam menghadapi soal yang diberikan guru. Akan tetapi 

pkedua penelitian terdahulu dan penelitian yanng akan dilakukan peneliti sama-

sama mengambil materi penjumlahan dan pengurangan. 
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2.3 Kerangka Teoritik 
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Gambar 2.1 : Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

Media Kartu Soal 

Papan Geret 

Kelebihan 

1. Mempermudah siswa dalam 

mengerjakan soal, karena media yang 

bisa digunakan secara langsung oleh 

siswa. 

2. Mudah megingat-ingat angka 

karena dibantu dengan angka warna. 

3. Menumbuhkan rasa percaya diri 

siswa dalam menghadapi soal yang 

diberikan guru. 

. 

 

Manfaat 

(1) 1.Tidak merasa bosan dalam 

pembelajaran. 

(2) 2.Suasana kelas yang nyaman, 

aktif dan menyenangkan. 

 

Siswa kelas I (6/7 tahun) 

Siswa usia dasar (6-12 th) mereka pada fase operasional konkret, 

kemampuan pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir 

yang membutuhkan objek secara konkrit (Heruman, 2013) 

Media kartu soal papan geret (benda konkret) dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa 

Kemampuan penjumlahan dan 

pengurangan siswa kelas I 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka teoritik, maka hipotesis penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan media kartu soal papan geret 

terhadap kemampuan penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I SDN 

Losari Singosari Malang. 

 




