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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Matematika  

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

       Matematika memiliki pengertian yang beraneka ragam, dalam buku 

yang ditulis oleh Masykur dan Fathoni (2007 : 50) menurut Wittgenstein, 

matematika merupakan metode berfikir yang logis, sedangkan menurut 

Bertran Russell, matematika adalah masa kedewasaan logika, sedangkan 

logika adalah masa kecil matematika. Selain itu matematika adalah ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin, dan mengembangkan daya pikir 

manusia (Masykur dan Fathoni, 2007:52).  

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mempelajari matematika harus sesuai dengan tahapan-tahapan dan 

dilakukan secara kontinu atau tidak dilakukan secara terputus-putus. 

Belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu proses belajar 

seseorang. Seseorang akan kesulitan mempelajari suatu konsep dalam 

pelajaran matematika sebelum dia mempelajari atau memahami konsep 

yang sebelumnya, atau seseorang akan lebih mudah mempelajari materi 

pelajaran matematika, jika telah mengetahui dan memahami materi 

pelajaran yang mendasari materi yang sedang dipelajari, selain itu juga 
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tujuan, sumber belajar, dan strategi juga dapat mendukung proses 

pembelajaran sehingga akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 

tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa pembelajaran 

matematika bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 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 menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4) Mengomunikasikan 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.  

       Berdasarkan uraian tersebut, tujuan akhir dalam pembelajaran 

matematika di SD yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menuju 
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tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang 

sesuai kemampuan dan lingkungan siswa (Heruman, 2008:2). 

c. Ruang Lingkup Matematika di SD 

       Menurut BNSP (2006: 419) ruang lingkup matematika di sekolah 

dasar kelas I semester 2 meliputi : (1). Membilang banyak benda, (2). 

Mengurutkan banyak benda, (3). Menentukan nilai tempat puluhan dan 

satuan, (4). Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka, 

(5). Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan, (6). 

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dua angka. 

       Dalam penelitian ini, materi matematika yang diajarkan adalah tentang 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Materi tersebut termasuk dalam 

aspek bilangan. Menurut Walle (2008:150), dalam matematika operasi 

bilangan dibagi menjadi empat, yaitu penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. 

d. Materi Matematika Tentang Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

       Penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi hitung yang harus 

dikuasai siswa sejak kelas rendah. Hal ini supaya pembelajaran di kelas-

kelas selanjutnya tidak mengalami hambatan. Dalam penelitian ini dibahas 

tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan. 

Materi penjumlahan dan pengurangan yang ada pada kelas 1 semester 

2. Berdasarkan standar isi 2006 (KTSP), sistematika dan urutan 

pembelajaran disajikan berdasarkan pengembangan indikator dari Standar 
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Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Berikut standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator pengembangan kelas 1 semester 2: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

4. Melakukan penjumlahan 

dan pengurangan 

bilangan sampai dua 

angka dalam pemecahan 

masalah 

4.1 Melakukan 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan dua angka. 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

melibatkan 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan dua angka 

4.1.1 Membilang angka 

21 sampai angka 

100 

4.1.2 Membilang banyak 

benda 

4.1.3 Menyelesaikan soal 

penjumlahan dan 

pengurangan dua 

angka 

4.1.4 Menyelesaikan soal 

operasi hitung 

campuran 

4.1.5 Menyelesaikan soal 

penjumlahan dan 

pengurangan dalam 

bentuk soal cerita 

 

Contoh Soal : 

1. 24, 25, 26, ..., 28, 29, 30 

2. 42, 44, ..., 48, 50 

3. Hinda memiliki 17 buah apel di rumahnya. Keesokan harinya Ihsan 

datang ke rumah dan meminta buah apel sebanyak 7 buah. 

Berapakah buah apel Hinda sekarang? 

4. Arul memiliki kucing sebanyak 40 ekor, kemudian kucingnya laku 

terjual sebanyak 12 ekor. Berapakah kucing Arul sekarang? 

5. Zidan memiliki buah jeruk sebanyak 21 buah. Buah tersebut 

dimakan 5 buah dan ada yang busuk 7 buah sehingga harus 

dibuang. Berapakah buah jeruk Fiki sekarang? 

 

2. Faktor Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya 

a. Pengertian Hasil Belajar 
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Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran 

(Jihat dan Haris, 2009:15). Sedangkan menurut (Suprijono 2009:5) hasil 

belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu perubahan tingkah laku untuk siswa untuk menuju tujuan 

pengajaran yang lebih baik. Di mana seseorang yang belajar akan 

mengalami perubahan tingkah laku baik dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. Perubahan tingkah laku dalam aspek 

pengetahuan yaitu dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari bodoh 

menjadi pintar. Perubahan tingkah laku dalam aspek keterampilan yaitu 

dari tidak bisa menjadi bisa, dan tidak terampil menjadi terampil. 

Sedangkan perubahan tingkah laku dalam sikap yaitu dari ragu-ragu 

menjadi yakin, dan tidak sopan menjadi sopan. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

menurut Hanafiah dan Suhana (2009 : 9-10) adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik dengan latar belakangnya, yang terdiri atas: tingkat 

kecerdasan (intelligent quotion); bakat (aptitude); sikap (atittude); 

minat (interest); motivasi (motivation); keyakinan (belief); kesadaran 

(consciousness); kedisiplinan (discipline); dan tanggung jawab 

(responsibility). 
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2) Pengajar yang profesional yang memiliki: a) kompetensi pedagogik; b) 

kompetensi sosial; c) kompetensi personal; d) kompetensi profesional; 

e) kualifikasi pendidikan yang memadai; f) kesejahteraan yang 

memadai. 

3) Atmosfer pembelajaran partisipatif dan interaktif yang dimanifestasikan 

dengan adanya komunikasi timbal balik dan multi arah (multiple 

communication) secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan, yaitu: 1) komunikasi antar guru dan peserta didik; 2) 

komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik; 3) komunikasi 

kontekstual dan integratif antara guru, peserta didik, dan 

lingkungannya. 

4) Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga 

peserta didik meras betah dan bergairah (enthuse) untuk belajar, yang 

mencakup: a) lahan tanah, antara lain kebun sekolah, halaman, dan 

lapangan olah raga; b) bangunan, anatara lain ruang kantor, kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dan ruang aktivitas ekstra kurikuler; c) 

perlengkapan, antara lain alat tulis kantor, media pembelajaran, baik 

elektronik maupun manual. 

5) Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus mengenai 

perubahan perilaku (behavior change) peserta didik secara integral, 

baik yang berkaitan dengan kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

6) Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan 

teknologi, serta lingkungan alam sekitar, yang mendukung 
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terlaksananya proses pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, 

dan menyenangkan. 

7) Atmosfer kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisifatif, 

demokratis, dan situasional yang dapat membangun kebahagiaan 

intelektual (intelectual happiness), kebahagiaan emosional (emotiona 

happines), kebahagiaan dalam merekayasa ancaman menjadi peluang 

(adversity happines), dan kebahagiaan spiritual (spriritual happines). 

8) Pembiayaan yang memadai, baik biaya rutin (recurrent budged) 

maupun biaya pembangunan (capital budged) yang datangnya dari 

pihak pemerintah, orang tua, maupun stakeholder lainnya sehingga 

sekolah mampu melangkah maju dari sebagai pengguna dana (cost) 

menjadi penggali dana (revenue). 

c. Media  

a. Pengertian Media 

Menurut Asyhar (2012:8), media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari 

suatu sumber terencana, sehingga terjadi pembelajaran yang efesien 

dan efektif. Munadi (2010: 7) media pembelajaran dapat difahami 

sebagai Segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar 

yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif. 

        Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yaitu alat bantu yang digunakan guru untuk 
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menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa. Supaya 

pembelajaran berjalan efektif maka penggunaan media perlu 

digabungkan dengan komponen pembelajaran yang lain, seperti model 

pembelajaran atau komponen lainnya yang membantu dalam 

penggunaan media pembelajaran.  

b. Media Papan Pintar 

       Media Papan Pintar merupakan merupakan salah satu media dua 

dimensi yang dapat digunakan pada pembelajaran pada materi 

penjumlahan dan pengurangan karena Papan Pintar bersifat edukatif 

bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kognitif siswa. 

Penggunaan media ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta siswa lebih 

mengerti maksud dari pembelajaran yang sedang berlangsung. 

c. Alat, Bahan Dan Cara Pembuatan Media Papan Pintar 

Alat : 

1. Gergaji / alat pemotong 

2. Alat pengukur 

3. Palu  

 

Bahan : 

1. Triplek  

2. Paku  

3. Lem kayu 

4. Cat kayu 
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5. Alat tulis 

Cara Membuat : 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Membuat triplek menyerupai papan tulis 

3. Menyiapkan lembaran triplek yang lain untuk di potong bulat 

menyerupai jam dinding 

4. Mengaitkan potongan triplek bulat pada papan triplek 

5. Mengatur potongan triplek bulat agar bisa diputar 

6. Membuat kotak di bagian bawah papan, digunakan sebagai wadah 

kertas soal 

7. Membuat kotak kecil, sebagai tempat penyelesaian soal 

d. Cara Penggunaan  Media Papan Pintar 

1. Siswa maju secara bergantian 

2. Siswa memutar papan bulat sebagai patokan pemilihan soal 

3. Setelah siswa mendapatkan petunjuk, kemudian mengambil kertas 

soal yang sudah tersedia di dalam kotak soal 

4. Kemudian siswa mengerjakan soal di tempat yang sudah tersedia  

e. Kelebihan dan Kelemahan Media Papan Pintar 

      Suatu media pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan 

kelebihan. Adapun kelebihan dari Media papan pintar adalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik lebih mudah memahami materi operasi hitung sambil 

bermain. 

2. Menarik bagi peserta didik karena dapat dilakukan sendiri. 
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3. Guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara cepat. 

4. Peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikannya secara 

langsung.  

      Sedangkan kekurangan dari Media papan pintar adalah sebagai 

berikut: 

1. Hanya terbatas pada materi operasi hitung. 

2. Di butuhkan waktu yang lama dalam proses mengajar. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Retno suwandhani (2012) tentang Pemanfaatan permainan papan pintar 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam memahami konsep 

penjumlahan sederhana pada anak kelompok B di RA Al-Kautsar Ponggok 

Blitar. Retno menyimpulkan bahwa penerapan media papan pintar dapat 

meningkatkan pembelajaran matematika pada anak kelompok B di RA Al-

Kautsar Ponggok Blitar. Sebelum di terapkan media papan pintar, siswa 

yang tuntas dalam belajar hanya 12 siswa (32%) dan setelah menerapkan 

media papan pintar diketahui ada peningkatan menjadi 31 siswa (83.7%) 

pada siklus I. Selanjutnya dari tindakan siklus I ke siklus II juga 

mengalami peningkatan penguasaan rata-rata  dari 81,3% pada siklus I 

menjadi 96%. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu 

alat peraga yang digunakan sama-sama menggunakan papan pintar 

sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang 
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dilakukan yaitu terletak pada materi yang digunakan hanya berfokus pada 

penjumlahan dan meningkatkan kemampuan kognitif. 

2. Amalia Sholihah (2010) tentang peningkatan kemampuan berhitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui permainan dengan 

alat peraga papan pintar pada siswa kelas 5 SD Negeri II Pracimantoro 

Kab. Wonogiri. Dari penelitian menggunakan papan pintar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

belajar siswa, sebelum media papan pintar persentase ketuntasan klasikal 

33,3% dengan rata-rata kelas 43,8. Setelah menggunakan media papan 

pintar pada siklus 1, persentase ketuntasan klasikal 57,1% dengan rata-rata 

kelas 67,6. Sedangkan pada siklus II, persentase ketuntasan klasikal 85,7% 

dengan rata-rata kelas 80,1. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu 

alat peraga yang digunakan sama-sama menggunakan papan pintar 

sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

dilakukan yaitu terletak pada pemilihan materi, materi yang diteliti yaitu 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

       Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media papan pintar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa diberikan kesempatan untuk 

aktif, saling kerjasama dengan siswa lain dalam menerima materi 

pelajaran, dan siswa diberi kesempatan untuk aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan secara perorangan. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Akibat 

 

1. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran masih 

rendah. 

2. Hasil belajar tidak 

optimal sehingga tidak 

mencapai KKM yang 

sudah ditentukan. 

 

Tindakan 

Media Papan Pintar 

 

Solusi  

Pembelajaran matematika materi pokok operasi 

hitung menggunakan media papan pintar 

 

Keunggulan 

1. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Melatih siswa bekerja sama dengan siswa 

lain. 

3. Hasil belajar akan tahan lama, karena siswa 

mengalami atau mengamati sendiri proses 

pembelajaran. 

 

Hasil 

Aktivitas dan hasil belajar 

siswa meningkat. 

 

Permasalahan 

1. Guru jarang menggunakan media pada 

pembelajaran matematika. 

2. Mata pelajaran matematika kurang 

menarik dan dianggap sulit bagi siswa. 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru 

sehingga membawa dampak terhadap 

kejenuhan siswa. 

4. Pembelajaran matematika masih 

didominasi oleh guru dengan 

menggunakan metode ceramah dan 

penugasan  

 




