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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Matematika 

2.1.1 Pengertian Matematika 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, 

bangun ruang, dan perubahan-perubahan yang ada pada suatu bilangan. 

Matematika berasal dari bahasa Yunani Mathematikos yang artinya ilmu 

pasti.Matematika, Menurut Ruseffendi (2007: 1) “matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefisinikan, ke unsur yang didefisinikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil”. 

Pengertian matematika yang tepat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal 

ini karena cabang matematika semakin bertambah dan semakin berbaur satu 

dengan lainnya. Menurut Abdurrahman (2002), “matematika adalah bahasa 

simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk mengekspresikan berbagai 

hubungan kuantitatif, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan 

berfikir”.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu 

tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, bahasa simbolis yang 

memiliki fungsi praktis dan teoritisme.  

 



 
 

9 
 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Tujuan  pembelajaran matematika di SD bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan 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 pada 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 men2afsirkan 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. 

 

2.1.3 Prinsip Pengajaran Matematika 

Prinsip dan standar matematika sekolah dirancang untuk memberikan 

petunjuk dan arah bagi guru dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

pembelajaran matematika Menurut Mulyono Abdurrahman (2003: 272), prinsip-

prinsip pengajaran matematika mencakup:  

1) Menyiapkan anak untuk belajar matematika. 
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2) Maju dari konkret ke abstrak. 

3) Menyediakan kesempatan untuk berlatih dan mengulang. 

4) Generalisasi ke situasi baru. 

5) Menyadari kekuatan dan kelemahan siswa. 

6) Membangun fondasi yang kokoh tentang konsep dan keterampilan 

matematika. 

7) Menyajikan program matematika seimbang. 

8) Penggunaan kalkulator. 

 

2.1.4 Materi Pembelajaran Matematika SD 

   Materi matematika SD kelas II Pada dasarnya mengenalkan pelajaran 

matematika dasar kepada siswa yang dibagi dalam beberapa materi yaitu :  

1) Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan 

pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu 

bilangan disebut sebagai lambang bilangan. Menurut Baharin Samsudin (1994: 

16) bilangan adalah jumlah atau kuantitas anggota suatu himpunan benda yang 

tertentu atau hasil suatu jawaban dari pertanyaan yang menyangkut jumlah 

tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilangan adalah 

suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran suatu 

himpunan benda yang menyangkut jumlah tertentu. 

2) Penjumlahan dan Pengurangan  

a) Operasi penjumlahan adalah dasar dari operasi hitung pada sistem bilangan. 

Menurut Sukayati (2011:24) mengatakan penjumlahan adalah suatu aturan 

yang mengaitkan setiap pasangan bilangan dengan bilangan yang lain. 

Penjumlahan ini mempunyai sifat yaitu: sifat pertukaran (komutatif), sifat 
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identitas, dan sifat pengelompokan asosiatif. Dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penjumlahan adalah dasar dari operasi hitung yang 

mengaitkan setiap pasangan bilangan dengan bilangan yang lain. 

b) Pengurangan adalah penurunan atau kebalikan dari penjumlahan. Menurut 

(Sukayati, 2011:24) pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan, 

tetapi pengurangan tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh penjumlahan. 

Pengurangan tidak memiliki sifat pertukaran, sifat identitas, dan sifat 

pengelompokan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengurangan adalah penuruna atau kebalikan dari penjumlahan yang tidak 

memiliki sifat yang dimiliki oleh penjumlahan. 

3) Waktu adalah bagian struktur dasar dari alam semesta, sebuah dimensi dimana 

peristiwa terjadi secara berurutan. Menurut (Choan Semh Song, 235: 2008) 

waktu adalah suatu ruang yang didalamnya mereka melakukan segala usaha 

yang memperluas agar dapat memenuhi dengan hal sebanyak mungkin. Dari 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa waktu adalah bagian 

strukturyang didalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluas 

agar dapat memenuhi dengan hal sebanyak mungkin dimana peristiwa terjadi 

secara berurutan. 

4) Besaran panjang adalah jarak antara dua titik dadalam ruang. Dalam SI (Satuan 

Internasional) satuan panjang adalah meter (m). 

5) Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki sisi atau valume.  

6) Berat benda adalah besarnya gaya gravitasi bumi terhadap benda itu. 

7) Bangun datar adalah bagian dari bidang dataryang dibatasi oleh garis-garis 

lurus atau lengkung. Menurut (Julius Habali, Siskandar, Mohamad Rohmad, 
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1996) bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai dimensi yaitu 

panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Dari pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangun datar adalah bangun dua dimensi 

yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis lurus atau 

lengkung. 

 

2.1.5 Rencana Pembelajaran Matematika 

a. Kompetensi Inti  dan Kompetensi Dasar Matematika diSekolah Dasar kelas II 

Kompetensi inti  dan kompetensi dasar yang sudah tersusun dalam standar 

isi merupakan batasan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. kompetensi inti dan kompetensi dasar akan dijabarkan 

menjadi indikator. Penelitian ini berdasarkan pada kompetensi inti 3.1 dan 

kompetensi dasar 3.1.1, kompetensi inti 3.2 dan kompetensi dasar 3.2.1, dan 

kompetensi inti 4.1 dan kompetensi dasar 4.1.1  pada mata pelajaran matematika 

kelas 1 sekolah dasar semester II. 

Tabel 2.1 Kompetensi  Inti dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas II 

 
Kompetensi Inti  Kompetensi Dasar Indikator  
1. Menerima dan 
menjalankan ajaran agama 
yang dianut 

3.1 Mengenal lambang 
bilangan dan mendeskripsikan 
ke munculan bilangan dengan 
bahasa yang sederhana 

3.1.1 Menuliskan lambang 
bilangan sesuai dengan jumlah 
benda dengan tepat 

2. Memiliki prilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan 
guru  

3.2 Mengenal bilangan asli 1 
sampai 15 dengan 
menggunakan media kantong 
doraemon 

3.2.1 Membilang benda 1 
sampai 15 dengan 
menggunakan media kantong 
doraemon 

3.  Memahami pengetahuan 
factual dengan cara 
mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 

4.1 Mengurangi bilangan asli 
1 sampai 15 sebagai hasil 
penjumlahan atau 
pengurangan dua buah 
bilangan asli lainnya dengan 
berbagai kemungkinan 
jawaban 

4.1.1 Mengurangi jumlah 
benda dalam puluhan dan 
satuan 
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kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpai 
dirumah dan disekolah 
4. Menyanyikan 
pengetahuan factual dalam 
bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan perilaku 
beriman dan berakhlak mulia 

  

 

2.1.6 Materi Berhitung Penjumlahan dan Pengurangan 

1. Menghitung dan mengurutkan benda sampai dengan bilangan 10 

a. Membilang atau menghitung secara urut  

b. Menyebutkan banyak benda yang berjumlah 10 

c. Membandingkan dua kumpulan benda 

d. Membaca lambang bilangan  

1) Membaca lambang bilangan 

Lambang 
Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cara 
Membaca Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh 

e. Mengurutkan kelompok bilangan yang berpola teratur 

f. Membilang loncat sampai dengan bilangan 10 

g. Mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil atau terbesar 

2. Menjumlahkan dan mengurang bilangan sampai dengan 10 

a. Menyatakan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi 

penjumlahan dan pengurangan 

Contoh: lima wortel ditambah satu wortel sama dengan enam 

  

Enam mangga dikurangi dua mangga sama dengan empat mangga  
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b. Menerjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk 

kalimat sehari-hari 

c. Membaca dan menggunakan simbol “ ” 

1) Penjumlahan 

a. Menjumlah dua bilangan yang sama 

Satu buku ditambah dua buku sama dengan tiga buku 

 

b. Menjumlah dua bilangan yang tidak sama 

Delapan pisang ditambah dua pisang sama dengan sepuluh pisang 

 

c. Menjumlah dua bilangan satu angka 

Contoh: dua jambu diambah lima jambu sama dengan tujuh jambu 

 

d. Menentukan pasangan bilangan yang diketahui jumlahnya terbesar  

 

e. Menyelesaikan soal cerita sederhana 

Contoh: ayam betina Rina tiga, ayam jantan Rina satu. Berapa jumlah 

ayam Rina? 

 

Jumlah ayam Rina empat ayam 

2) Pengurangan 

a. Mengurangkan satu bilangan dari bilangan lain 

Contoh: 

Enam melon dikurangi dua melon sama dengan empat melon 
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b. Mengurangkan satu bilangan dari dari bilangan lain dengan cara 

bersusun 

c. Menentukan pasangan bilangan yang selisihnya ditentukan 

Contoh: 

Pasangan bilangan yang berselisih  

 

 

 

 

 

d. Menyelesaikan soal cerita sederhana 

Contoh: 

Siti mempunyai delapan telur, tiga telur pecah. Berapa telur Siti 

sekarang? 

 

Telur Siti sekarang adalah lima 

 

2.1.7 Konsep Operasi Hitung 

a) Operasi penjumlahan  

Operasi penjumlahan adalah dasar dari operasi hitung pada sistem 

bilangan. Operasi penjumlahan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembicaraan kita menggunakan “penjumlahan” untuk banyak tindakan yang 

berbeda, sebagai contoh “penjumlahan sejumlah telor”. Disini kita butuh 
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membedakan antara cara mengkombinasikan 2 himpunan, dimana kita bisa 

menyebutnya sebagai kesatuan, dan cara mengkombinasikan 2 bilangan, dimana 

kita boleh menyebutnya sebagai penjumlahan. Jadi penjumlahan 2 bilangan, 

misalkan , dapat disamakan dengan mengambil sembarang himpunan 

yang jumlahnya adalah 5 dan sembarang himpunan yang jumlahnya 7. Kesatuan 

ini menggambarkan sebagai satu himpunan dan didapatkan jumlah dari himpunan 

baru ini. Sedangkan menurut Van De Walle (2006:155), jika beberapa bagian dari 

suatu himpunan sudah diketahui, penjumlahan digunakan untuk menyebut jumlah 

keseluruhan dari bagian-bagian tersebut. Difinisi dari penjumlahan yang cukup 

sederhana bisa digunakan baik untuk situasi yang memerlukan aksi 

(penggabungan dan pemisahan) dan situasi statis yang tidak memerlukan adanya 

aksi.  

Lambang “ ” adalah lambang untuk operasi penjumlahan dan 

penambahan, sehingga kalimat matematika seperti jumlah delapan dan lima sama 

dengan tiga belas ditulis secara simbol atau model matematika adalah “

”. Tanda  mulai dipakai pada abad ke-15 untuk menandai karung padi-padian 

atau gandum yang melebihi berat yang ditentukan sebelumnya. (Wahyudin dan 

Sudrajat, 2003:36) 

Terdapat beberapa sifat penting dari operasi penjumlahan yang berlaku 

pada himpunan bilangan real. Sifat-sifat itu diantaranyasebagai berikut: 

1) Himpunan semua bilangan real tertutup operasi penjumlahan, yaitu 

untuk setiap real , maka merupakan bilangan real. 

2) Operasi penjumlahan bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap bilangan real 

berlaku : , misalnya . 
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3) Operasi penjumlahan bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap bilangan real 

berlaku , misalnya 

 

4) Operasi penjumalahan pada himpunan semua bilangan real memiliki 

unsur identitas yaitu , karena untuk setiap bilangan real  berlaku  

 

5) Setiap bilangan real a memiliki lawan terhadap operasi penjumlahan 

yaitu , karena =  

 

b)  Operasi Pengurangan 

Pengurangan adalah penurunan atau kebalikan dari penjumlahan. Menurut 

Van De Walle (2006:155), jika salah satu bagiannya dan totalnya sudah 

diketahui, maka pengurangan akan menghasilkan bagian yang satunya.  Difinisi 

ini sesuai dengan istilah “mengambil” yang sudah terlalu sering digunakan. Jika 

anda memulai dengan total adalah 8, dan  menghilangkan sejumlah 3, dua 

himpunan yang anda ketahui adalah . Ekspresi dibaca “delapan 

minus tiga” akan menghasilkan lima sisanya. Oleh karena itu delapan minus tiga 

adalah lima. Wahyudin (2003:36) mengatakan bahwa operasi pengurangan adalah 

lawan (invers) dari operasi tambah, misalnya “ dikurangi dengan 5” sama 

artinya dengan “6 ditambah dengan lawan 5”, sehingga . 
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2.1.7 Tinjauan Tentang Media 

2.2.1 Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata“medium”. Secara harfiah,artinya adalah “perantara”atau “pengantar”. Oleh 

karenanya, media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Menurut Sanjaya (2008) menyatakan bahwa 

pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantar pesan dan perangkat 

lunak yang mengandung pesan.Menurut Miarso dalam Sumanto (2012) media 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajaran sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali.Menurut Sutikno (2013) media dapat pula didefisinikan sebagai sesuatu 

yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara pendidik dengan siswa. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerimaan melalui alat indra, sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian dan kemauan 

pembelajaran sehingga mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, 

bertujuan, dan terkendali. 

 

2.2.2 Fungsi Media 

1) Secara umum, media memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai 

berikut:Mengatasi keterbasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 
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2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung, dikarenakan : 

a) Objek terlalau besar. 

b) Objek terlalu kecil. 

c) Objek bergerak terlalu lambat. 

d) Objek bergegak terlalu cepat. 

e) Objek terlalu kompleks. 

f) Objek berbahaya. 

3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa denagn lingkungan. 

4) Menghasilkan kesegaran pengamatan. 

5) Menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit, dan realitas. 

6) Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8) Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang kongkrit sampai 

keabstrak. 

9) Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati,mendeskripsikan, 

suatu benda. 

   Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yaitu untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi 

materi pembelajaran. Menurut  Sutikno (2013) menyebutkan ada beberapa fungsi 

penggunaan media dalam proses pembelajaran, diantaranya sebagai berikut : 

1) Membantu mempercapat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

2) Memperjelas penyajian pesan agar agar tidak bersifat verbalitas. 

3) Mengatasi keterbatasan ruang. 
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4) Pembelajaran lebih komutikatif dan produktif. 

5) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

6) Menghilangkan kebosanan siswa 

7) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

8) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

9) Meningkatkan kadar keaktifan/keterlambatan. 

    Berdasarkan fungsi media diatas menunjukkan bahwa media sangat 

diperlukan dalam proses belajar mengajar yang bersifat sederhana sampai 

canggih. Penggunaan media dan multimedia akan sangat memperlancar proses 

belajar mengajar dan merangsang semangat belajar siswa yang akhirnya akan 

mengoptimalkan pola pikir siswa. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

1)  Media Audio  

Media audio adalah media yang berkaitan dengan indra pendengaran. 

Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber ke penerima. 

Pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif verbal, 

nonverbal maupun kombinasinya. Media audio berkaitan erat dengan indera 

pendengaran(Basuki dan Farida, 2001: 35). Menurut Siti Anitah ( 2009: 37) 

membedakan media audio atas dua jenis, yaitu media audio tradisional dan media 

audio digital. Media audio tradisional, meliputi: audio kaset, audio siaran, dan 

telepon. Media audio digital, meliputi: media optik, audio internet, dan radio 

internet.  
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a. Kelebihan Media AudioAntara Lain: 

1) Tidak begitu mahal untuk kegiatan pembelajaran. 

2) Audio tape cukup hemat, sebab suatu rekaman dapat dihapus dan diganti 

dengan materi yang baru. 

3) Dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok maupun individual. 

4) Pembelajaran yang tuna netra maupun tuna aksara dapat belajar melalui media 

audio. 

5) Untuk anak masih kecil atau untuk pebelajar yang belum bisa  membaca, 

media audio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa permulaan. 

6) Media audio dapat membawakan pesan verbal yang lebih dramatis daripada 

media cetak. 

7) Lebih bervariasi dengan sedikit imajinasi guru. 

8) Audio cassette tape-recorder dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan 

di lapangan dengan batery. 

9) Cassette tape-recorder sangat ideal untuk belajar mandiri di rumah, karena 

bahan pembelajaran pada pita kaset mudah diperbanyak bila diperlukan. 

10) Media audio yang berformat digital sangat menarik perhatian anak.  

b. Kelemahan Media Audio  

Ada beberapa kelemahan pada media audio meliputi: 

1) Media audio kaset dapat menimbulkan kebosanan bila diputar terus menerus. 

2) Tanpa ada penyaji yang bertatap muka langsung dengan pebelajar, beberapa 

diantara pembelajaran kurang memperhatikan penyajian itu. 

3) Pengembangan media audio yang baik, akan banyak menyita waktu. 
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4) Penentuan cara penyampaian informasi dapat menimbulkan kesulitan bila 

pendengar memiliki latar belakang serta kemampuan mendengar yang 

berbeda. 

5) Tidak dapat diperoleh balikan secara langsung karena hanya ada satu jalur 

penyampaian informasi.  

2.  Media Visual  

Media visual adalah media yang mengandalkan indra penglihatan. 

menurut Sri Anitah (2009: 7) media visual juga disebut media pandang, karena 

seseorang dapat menghayati  media  tersebut melalui penglihatannya. Media 

visual yang tidak diproyeksi merupakan media yang sederhana, tidak 

membutuhkan proyektor dan layar untuk memproyeksikan perangkat lunak. 

Media ini tidak tembus cahaya 16(non transparan), maka tidak dipantulkan pada 

layar. Termasuk dalam jenis ini diantara lain: gambar mati, ilustrasi, karikatur, 

poster, diagram, grafik, peta datar, realita dan model, dan berbagai jenis papan.  

Basuki Wibawa dan Farida Mukti mengemukakan kelebihan dan 

keterbatasan media visual. Kelebihan media visual sebagai berikut: 

1) Umumnya murah harganya. 

2) Mudah didapat. 

3) Mudah digunakan. 

4) Dapat memperjelas suatu masalah. 

5) Lebih realistis. 

6) Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. 

7) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.  

Sedangkan Kekurangan media visual sebagai berikut: 
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1) Semata-mata hanya medium visual. 

2) Ukuran gambar seringkali kurang tepat untuk pengajaran kelompok besar. 

3) Memerlukan ketersediaan sumber, keterampilan, dan kejelian guru untuk 

dapat memanfaatkannya. 

3. Media Audio Visual  

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Media audio visual memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi 

kekurangan dari media audio atau media visual media. Media audio visual tidak 

saja dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit, tapi juga lebih realistis. 

Ditinjau dari karakteristiknya media audio visual pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu media audio visual diam dan media audio visual gerak. 

Jenis-jenis media pengajaran yang tergolong dalam media audio visual 

diam antara lain: slow scan TV, time shared TV, TV diam, film rangkai bersuara, 

dan buku bersuara. Sedang yang tergolong dalam media audio visual gerak antara 

lain: film bersuara, pita video, film TV, TV, holografi, video tapes dan gambar 

bersuara. 

 

2.2.4 Kriteria Pemilihan Media 

Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar 

mengajar. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk mendapat 

kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan media 

pembelajaran yang baik dan tepat. Menurut Sutikno (2013) penguasaan ilmu 

pendidikan diantaranya adalah kemampuan/penguasaan media pembelajaran. 
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Media pembelajaran yang dipilih dengan tepat dan sesuai prinsip-prinsip 

pemilihan, perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Objektifitas mengenai metode yang dipilih. Artinya, pemilihan metode bukan 

atas kesenangan atau kebutuhan guru melainkan sistem belajar. 

2) Progam pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada sisiwa harus 

sesuia dengan kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, struktur, maupun 

kedalamnya. 

3) Sasaran progam adalah media yang akan digunakan nantinya harus dilihat 

apakah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik dari segi bahasa, 

simbol-simbol yang digunakan, cara, dan kecepatan penyajian, maupun 

waktu penyajiannya. 

4) Situasi kondisi kampus yang akan dipergunakan, yakni dari ukuran 

perlengkapan maupun ventilasinya baik jumlah, motivasi, dan kegairahannya. 

5) Kualitas teknik melalui adanya rekaman suara dan gambar-gambar dan alat-

alat lain yang perlu penyempurnaan terlebih dahulu sebelum digunakan.  

Pemilihan media pembelajaran merupakan syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Guru yang kreatif akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

sumber belajar dan media yang unik, beraneka macam untuk mencapai suatu 

tujuan. Kemampuan guru dalam memilih media harus selalu ditingkatkan. Hal ini 

jika guru memilih media yang kurang tepat dan tidak relevan, maka dapat 

mengurangi daya tangkap anak terhadap bahan ajar dan materi. 

 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Umum Penggunaan Media 

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada 

setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan 
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untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 

Menurut Gerlach dan Ely (1980) dalam Ibrahim(2006)mengemukakan lima 

kriteria atau prinsip penggunaan media yaitu kesesuaian tingkat kesulitan, biaya, 

ketersediaan dan kualitas teknis.  

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian 

tujuan pembelajaran menurut Brown & Harcleroad (1983) prinsip-prinsip umum 

dalam memilih dan menggunakan media sebagai berikut: 

1) Tak ada pun satu media, prosedur, dan pengalaman yang paling baik untuk 

belajar. 

2) Percayalah bahwa penggunaan media itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3) Menyesuaikan kesesuaian isi dan tujuan. 

4) Media harus mempertimbangkan kesesuaian antara penggunaannya dengan 

cara yang dipilih. 

5) Pemilihan media tidak tergantung pada pemilihan dan penggunaan media 

tertentu. 

6) Sadarlah bahwa media yang paling baikpun apabila tidak dimanfaatkan secara 

baik akan berdampak kurang baik. 

7) Pengalaman, kesukaan, minat,dan kemampuan individu serta gaya belajar 

memungkinkan berpengaruh terhadap hasil penggunaan media. 

8) Sumber-sumber dan pengalaman belajar bukanlah hal yang berkaitan dengan 

baik atau buruk, tetapi sumber dan pengalaman belajar berkaitan dengan hal 

yang konkret atau abstrak. 
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2.2.7  Media Kantong Doraemon 

Media kantong doraemon adalah salah satu media yang dapat digunakan 

dalam operasi hitung sederhana matematika kelas II SD seperti penjumahan, dan 

pengurangan.Konsepnya hampir sama dengan permainan dakon, yaitu dengan 

memindahkan dadu yang ada didalam keranjang sesuai kebutuhan. Contohnya 

seperti soal penambahan, , maka tekniknya adalah dengan mengambil 

dadu sebanyak 3 dan diletakkan didalam keranjang 1, kemudian mengambil 

kembali dadu sebanyak 2 dan diletakkan dikeranjang 2 semua dadu dikeranjang 1 

dan keranjang 2 dihitung kemudian diberi indeks angka hasil penghitungan. 

Bagaimana dengan pengurangan? 

Pengurangan:  

  Siswa mengambil dadu sebanyak 5 buah dan diletakkan dikeranjang 1. 

Selanjutnya siswa mengambil 3 buah dadu dari keranjang 1 dan diletakkan 

dikeranjang 2. Perhatikan dengan seksama sisa dadu dikeranjang 1 dan diberi 

indeks angka hasil perhitungan pada keranjang 3. 

 

Gambar 2.1 Media Kantong Doraemon  
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2.3 Anak Lamban Belajar (Slow Learner) 

2.3.1 Pengertian Anak Lamban Belajar 

  Berkesulitan belajar atau learning disabilitities artinya ketidak mampuan 

belajar. Artinya yang tepat sukar ditetapkan karena digunakan dalam berbagai 

disiplin ilmu pendidikan, antara lain psikologi dan ilmu kedokteran. Anak-anak 

berkesulitan belajar agak sukar dibedakan dari anak-anak yang berprestasi 

akademik kurang, tunagrahita ringan, atau tunalaras ringan (Heward & 

Orlansky,2002). Oleh sebab itu,para pakar Pendidikan Khusus banyak 

berdebatuntuk menentukan anak-anak yang termasuk berkesulitan belajar yang 

membutuhkan pendidikan khusus.Takeshi Fujishima yang dikutip Munawir Yusuf 

menyatakan kesulitan belajar (Learning Disability) merupakan suatu konsep 

multidisipliner yang digunakan di bidang ilmu pendidikan, psikologi dan 

kedokteran. Kesulitan belajar sebagai penyatuan istilah yang berkenaan dengan 

gangguan pada anak seperti disfungsi minimal otak (Minimal Brain Dysfunction), 

gangguan neurologis (Neurological Disorders), disleksia (Dyslexia), dan afasia 

perkembangan (Developmental Aphasia). 

 Definisi kesulitan belajar menurut national Advisory Committee ForThe 

Handicapped yang dikutip oleh Cecil D. Mercer dalam MulyonoAbdurahman 

(1996: 6) kesulitan belajar adalah anak-anak yang memiliki satu atau lebih  

kekacauan dalam proses psikologis mendasar, termasuk dalam memahami, 

menggunakan bahasa, bicara atau menulis. Dimana kekacauan tersebut 

diwujudkan dalam ketidak sempurnaan kemampuan untuk mendengar, berfikir, 

membaca, berbicara, menlis, mengeja, berhitung matematika.Kekacauan ini 
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termasuk di dalamnya hambatan persepsi, luka pada otak, disleksia dan evaluasi 

aphasia. 

Pendapat terbaru tentang kesulitan belajar menurut The Board of  The 

Association for Children and Adult with Learning Disabilities (ACALD) dalam 

Workshop Nasional Direktorat Dembinaan SLB  tanggal 11-13 Maret 2009 yang 

disampaikan Munawir Yusuf mengemukakan bahwa kesulitan belajar khusus 

adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara 

selektif mengganggu perkembangan, integrasi, dan/ atau kemampuan verbal dan/ 

atau non verbal. Kesulitan belajar khusus tampil sebagai suatu kondisi 

ketidakmampuan yang nyata pada individu yang memiliki inteligensi rata-rata 

hingga superior yang  memilki sistem sensoris yang cukup pula. Berbagai kondisi 

tersebutbervariasi dalam perwujudan dan derajatnya. Kondisi tersebut dapat  

berpengaruh terhadap harga diri, pendidikan, pekerjaan, sosialisasi dan /atau 

aktivitas kehidupan sehari-hari sepanjang kehidupan. 

 Dari berbagai tinjauan di atas  dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar 

ditandai adanya kesulitan nyata dalam tugas-tugas akademik dan perkembangan, 

prestasi belajar jauh dibawah potensinya, kemungkinan adanya 

disfungsineurologis, bukan disebabkan oleh faktor kecerdasan yang rendah (IQ 

rata-rata sampai superior), bukan karena faktor luar seperti lingkungan, keluarga, 

budayaatau kemiskinan. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab lamban belajar 

  Berbagai faktor  dapat menyebabkan kesulitan belajar. Faktor penyebab 

kesulitan belajar sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi dapat 

dikemukakan beberapa penyebab sebagai berikut: 
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1) Keturunan: Keturunan dapat menyebabkan kesulitan belajar, tetapi tidak 

semua pakar PLB menyetujuinya. Hal ini karena laporan-laporan hasil-hasil 

penelitian yang berbeda-beda. 

2) Otak tidak berfungsi: Tidak berfungsinya otak dapat menyebabkan anak-anak 

berkesulitan belajar karena terdapat kerusakannya tidak begitu berat. Oleh 

karena itu, anak-anak berkesulitan belajar sering disebut anak-anak yang 

mengalami kerusakan otak ringan. Tidak semua anak berkesulitan belajar 

mengalami kerusakan otak, tetapi sampai sekarang istilah ini masih sering 

digunakan, khususnya dalam bidang kedokteran. 

3) Lingkungan dan malnutrisi (kurang gizi): Tekanan lingkungan dan malnutrisi 

dapat menyebabkan kesulitan belajar. Tekanan lingkungan antara lain sikap 

negatif masyarakat terhadap anak penyandang cacat dan keluarganya. 

Malnutrisi pada umur dini  dapat memengaruhi pusat sistem saraf yang 

selanjutnya akan memengaruhi belajr dan perkembangan anak. 

4) Ketidakseimbangan biokimia: Banyak anak berkesulitan belajar yang tidak 

mempunyai masalah kelainan fungsi otak, tekanan lingkungan atau 

malnutrisi. Salah satu dugaan penyebab selain yang disebutkan ialah 

ketidakseimbangan biokimia dalam tubuh anak. Ketidakseimbangan biokimia 

lebih dikhususkan pada darah anak yang tidak dapat mempertahankan jumlah 

vitamin dalam tubuhnya. Pemberian vitamin dan diet telah diupayakan untuk 

mengatasi kesulitan belajar, namun ada yang berhasil dan ada yang tidak 

(learner, 2002). 

  Penyebab kesulitan belajar kadang-kadang tidak dapat ditemukan 

atau diperbaiki. Oleh sebab itu, orang mencari faktor-faktor yang dapat 
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menyebabkan terjadinya kesulitan belajar. Kirk dan Gallagher (2008) 

mengemukakan empat faktor belajar yaitu: 

1) Faktor kondisi fisik: Kondisi fisik yang tidak menunjang anak belajar, 

termasuk kurang penglihatan dan pendengaran, kurang dalam otrientasi, 

dan terlalu aktif. 

2) Faktor lingkungan: Faktor lingkungan yang tidak mununjang anak dalam 

belajar, antara lain keadaan keluarga, masyarakat dan pengajaran disekolah 

yang tidak memadai. Kondisi lingkungan yang menggau proses psikologis, 

misalnya kurang perhatian dalam belajar yang menyebabkan anak sulit 

dalam belajar. 

3) Faktor motivasi dan sikap: Kurang motifasi belajar dapat menyebabkan 

anak kurang percaya diri dan menimbulkan perasaan-perasaan negatif 

terhadap sekolah. 

4) Faktor psikologis: Kurang persepsi, ketidakmampuan kognitif, dan lamban 

dalam bahasa, semuanya dapat menyebabkan terjadinya kesulitan dalam 

bidang akademik. 

 

2.3.3 Karaktristik Anak Lamban Belajar Matematika 

  Pada umumnya anak berkesulitan belajar sukar dalam belajar matematika, 

tetapi tidak semua anak berkesulitan belajar mengalami kesulitan dalam hal 

konsep-konsep bilangan. Dalam fakta, ada anak yang berkesulitan membaca, 

tetapi memiliki ketrampilan belajar berhitung yang baik. Ini berarti bahwa tidak 

semua anak berkesulitan belajar matematika memiliki karakteristik yang sama. 

Oleh karena itu, guru harus memperhatikan karakteristik anak berkesulitan belajar 
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pada masing-masing anak. Menurut J. Tombokan Runtuhaku (1996:35) 

mengemukakan karakteristik kesulitan belajar matematika sebagai berikut: 

1) Karakteristik dalam kemampuan matematika dini. 

2) Karakteristik dalam kemampuan hubungan spasial. 

3) Karakteristik dalam motorik dan persepsi visual. 

4) Kesulitan dalam bahasa dan membaca. 

5) Karakteristik dalam kemampuan konsep arah dan waktu. 

6) Karakteristik kesulitan anak dalam mengingat. 

Kesulitan akademik umumnya dapat diketahui dengan mudah oleh guru 

maupun orang tua ketika anak menampilan salah satu atau beberapa kemampuan  

akademik.Menurut Lay Kekeh Marthan (2007:47) ”Ciri lain anak kesulitan belajar 

adalah memiliki intelegensi normal dan bahkan superior tetapi memperoleh  

prestasi belajar jauh lebih rendah dari pada kapasitas intelegensinya. Ia mungkin  

hanya sulit belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu tapi unggul dalam 

bidang lainnya”. 

 

2.4 Penelitian yang Relevan 

  Sejauh ini usaha peneliti mencari penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini peneliti berhasil menemukan sebuah judul yang hampirsesuai. 

Penelitian ini dilakukan oleh Anita Cahyaningsih (2010) dengan judul Efektivitas 

Penerapan Matrix Learning  System Dalam Jarimatika Terhadap Kemampuan 

Berhitung Anak berkesulitan Belajar Matematika (Siswa Kelas II SDN I 

Gemolong tahun ajaran 2009/2010). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada 

efektivitas dalam Matrix Learning System dalam Jarimatika terhadap kemampuan 

berhitung anak berkesulitan belajar matematika kelas II SD Negeri I Gemolong 
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Tahun Ajaran 2009/ 2010. Persamaan menggunakan jarimatika dengan media 

kantong doraemon yaitu untuk peningkatan kemampuan berhitung. Perbedaannya 

yaitu kalau jarimatika menggunakan media jari sedangkan media kantong 

doraemon menggunakan media seperti permainan dakon pada umumnya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Betty Biliya Anggraheni (2010) 

dengan judul  Peningkatan Kemampuan Menghitung dan Pengurangan Bilangan 

Bulat Melalui Media Manik-Manik Pada Siswa Kelas IV SDN Balangan Teras 

Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas 

yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media manik-manik dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

kemampuan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

siswa kelas IV SDN Balangan Teras Boyolali tahun pelajaran 2009/2010. 

Persamaan menggunakan media manik-manik dengan media kantong doraemon 

yaitu untuk peningkatan kemampuan berhitung. Perbedaannya yaitu kalau 

menggunakan media manik-manik yaitu dengan bahan seadanya yang dikereasi 

sendiri sedangkan media kantong doraemon menggunakan media seperti 

permainan dakon pada umumnya. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasil 

Peningkatan kemampuan berhitung siswa pada materi operasi hitung dengan media 
kantong doraemon 

 

Teknik Pengumpulan Data 

observasi, wawancara,dokumentasi,dan tes 
 

Permasalahan 

1. Kemampuan berhitung siswa masih rendah dapat di lihat dari hasil belajar atau nilai 
siswa pada mata pelajaran matematika. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa. 
 

Solusi 

Penggunaan media kantong doraemon pada materi operasi berhitung untuk siswa slow 
learner di Sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang 

 

Media kantong doraemon dapat 

meningkatkan kemampuan operasi 

hitung  siswa slow learner: 

1. Siswa dapat memahami operasi 
hitung dengan benar dengan 
menggunakan media kantong 
doraemon. 

2. Siswa dapat mengoprasikan 
penjumlahan dan pengurangan 
dengan menggunakan media kantong 
doraemon dengan benar dan tepat. 

3. Siswa dapat 
menjumlahkan/mengurangkan  angka 
yang sama maupun tidak sama 
kedalam lubang keranjang lalu 
hasilnya ditempelkan sesuai dengan 
jawaban yang benar. 

 

Tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan media kantong 

doraemon 

1. Agar siswa lebih memahami materi 
berhitung 

2. Agar siswa memahami konsep dari 
berhitung 

3. Agar siswa lebih mudah memahami 
cara berhitung yang benar 

4. Agar siswa memahami bagaimana 
aplikasi berhitung yang benar dalam 
kehidupan sehari-hari 

Penelitian Tindak Kelas (PTK) 
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2.6 Hipotesis 

   Hipotesis adalah jawaban sementara  yang masih harus diuji 

kebenarannya. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah penggunaan media Kantong 

doraemon dapat meningkatkan hasil kemampuan berhitung untuk siswa slow 

learner kelas II di SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

 

 

 


