
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran khususnya matematika 

merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang berprofesi 

keguruan dan kependidikan. Banyak usaha telah dilakukan, banyak pula 

keberhasilan yang telah dicapai. Walaupun disadari bahwa apa yang telah dicapai 

belum sepenuhnya mencapai kepuasan sehingga menuntut renungan, pemikiran 

dan kerja keras untuk membahas masalah yang kita hadapi. 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan situasi belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian 

diri,kecerdasan,akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan baik untuk 

dirinya sendiri,masyarakat,bangsa dan Negara (UU.Sisdiknas tahun 2003 bab 1 

pasal 1 ayat 1). 

Dalam proses pembelajaran matematika guru jangan memberikan kesan 

seolah – olah belajar matematika itu sulit dan hanya  orang – orang tertentu saja 

yang bisa.akan tetapi seorang guru perlu memberikan motivasi kepada murid 

bahwa belajar matematika itu mudah dan menyenangkan apalagi kalau didukung 

dengan sarana atau media yang mudah dipahami oleh siswa.namun karena 

kurangnya sarana yang digunakan sehingga murid menjadi kurang antusias dan 

merasa bosan dengan pelajaran matematika. 

Proses pembelajaran matematika di kelas saat ini menjadi proses 

mengikuti langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-contoh yang diberikan 
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para guru. Di bidang penilaian atau evaluasi, seorang siswa dinilai telah 

menguasai materi matematika jika ia mampu mengingat dan mengaplikasikan 

aturan-aturan, langkah-langkah, serta contoh-contoh yang sudah disampaikan para 

gurunya.Disamping itu, kurikulumnya terlalu sarat dan kelasnya didominasi 

pelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered), dengan strategi 

pembelajaran seperti itu, kadar keaktifan siswa menjadi sangat rendah. Para siswa 

hanya menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah (low order thinking 

skills) selama proses pembelajaran berlangsung di kelas dan tidak memberi 

kemungkinan bagi para siswa untuk berpikir dan berpartisipasi secara penuh. 

(Nur, 2001:9) 

 Seperti apa yang telah diperoleh penulis pada siswa kelas IV SDN 

Tanjung II, dari hasil ulangan semester I membuktikan taraf serap siswa dalam 

pembelajaran matematika mencapai 60%. Hal tersebut berada di bawah mata 

pelajaran yang lainnya, seperti Bahasa Indonesia dan IPS. Pada semester II ini, 

siswa mengalami kesulitan dalam menjumlahkan bilangan bulat positif dan 

negatif dengan hitungan jari. Hal itu terlihat dari hasil ulangan harian yang 

membuktikan bahwa dari 19 siswa, hanya 7 siswa yang mampu mencapai 

ketuntasan belajar 70. Nilai tetinggi yang diperolehnya hanya mencapai nilai 75, 

nilai terendahnya 30 dan rata-ratanya 50. 

Melalui hasil refleksi, bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

1. Rendahnya kemampuan siswa dalam melakukan penjumlahan bilangan bulat 

positif dan negatif. 



2. Untuk mencari hasil penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif akan 

lebih mudah jika menggunakan garis bilangan, yaitu apabila bergerak ke 

kanan, maka bilangan tersebut adalah bilangan positif dan apabila bergerak ke 

kiri maka bilangan tersebut bilangan negatif dan tetap berpedoman ke              

angka 0. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa alternatif yang bisa 

dilakukan, antara lain : 

1. Pengadaan sarana pembelajaran yang lebih menarik yang membuat siswa 

lebih termotivasi untuk belajar. 

2. Penggunaan metode yang lebih kreatif dan bervariasi. 

3. Perubahan cara  menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif dan 

negatif dari ceramah ke penggunaaan “ Garis Bilangan “ sehingga lebih 

mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. . 

Keterkaitan dengan problema tersebut, penulis memandang penggunaan 

“Garis Bilangan” adalah cara yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa.Garis Bilangan mempunyai beberapa keunggulan,diantaranya:sangat mudah 

digunakan dan tidak memerlukan pola kemampuan berpikir tinggi. 

Sehingga kita dapat mengukur tingkat keefektifan dan keberhasilan 

menggunakan “garis bilangan” itu dalam pembelajaran matematika, khususnya 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam  menentukan penjumlahan 

bilangan bulat positif dan negatif.Berdasarkan uraian tersebut,penulis melakukan 

Penelitian yang berupa Penelitian Tindakan Kelas dengan judul“Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa dalam Menjumlahkan Bilangan Bulat Positif dan Negatif 



melalui penggunaan Media  Garis Bilangan Siswa Kelas IV di SDN Tanjung II 

Pegantenan Pamekasan”. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dikemukakan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas siswa  dan guru dalam menentukan hasil penjumlahan 

bilangan bulat positif dan negatif melalui penggunaan media garis bilangan  

dalam kerja kelompok mata pelajaran Matematika kelas IV SDN Tanjung II 

Pegantenan Pamekasan? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam menjumlahkan bilangan 

bulat positif dan negatif melalui penggunaan media garis bilangan dalam 

mata pelajaran Matematika Kelas IV SDN Tanjung II Pegantenan 

Pamekasan? 

 
1.3  Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan, begitu juga pada penelitian 

tindakan kelas ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aktivitas siswa dan guru dalam  

menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif  setelah 

menggunakan garis bilangan dalam kerja kelompok di kelas IV SDN Tanjung 

II Pegantenan Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan  peningkatan hasil belajar siswa 

melalui penggunaan media garis bilangan dalam menentukan penjumlahan 



bilangan bulat positif dan negatif pada siswa kelas IV  di SDN Tanjung II 

Pegantenan Pamekasan. 

 
1.4  Manfaat Penelitian  

Dari penelitian yang dilaksanakan, maka hasil penelitian memberi manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat bagi guru antara lain: 

a. Untuk memperbaiki pembelajaran dalam kelas. 

b. Menambah pengalaman/profesional sebagai tugasnya. 

c.  Lebih meyakinkan dalam memberikan penjelasan kepada siswa karena            

sudah dibuktikan dengan garis bilangan 

2. Manfaat bagi siswa antara lain: 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar bagi siswa karena siswa dengan 

mudah menggerakkan garis pada bilangan sesuai dengan angka. 

b. Siswa lebih mudah dan lebih cepat memahami karena kalau bilangan 

pertama positif  maka bergerak kekanan dan bilangan ke dua negatif garis 

akan ditarik dari akhir bilangan pertama  kekiri dan hasilnya berpedoman 

pada angka nol.. 

c. Siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

3. Manfaat bagi sekolah antara lain: 

a. Sekolah akan lebih menyiapkan media dan guru menggunakan metode 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

b. Proses pembelajaran di sekolah akan lebih berkembang dan 

mempermudah guru dalam memberikan penjelasan. 



c. Sekolah lebih berprestasi jika selalu menyiapkan metode pembelajaran 

yang memadai dan melatih guru untuk melakukan penelitian di 

sekolah. 

4. Bagi pendidikan secara umum, adalah sebagai bahan kajian dalam 

menentukan kebijakan dibidang pendidikan. 

 
1.5  Definisi Istilah 

1. Hasil belajar 

 Menurut Anitah (2008)  Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu 

proses yang telah dilakukan dalam belajar.Taksonomi Bloom mengkategorikan 

hasil belajar pada ranah kognitif (cognitive domain).Dalam  penelitian ini,hasil 

belajar yang diharapkan adalah ranah kognitif dengan indikator kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah penjumlahan Bilangan Bulat.  

2. Pelajaran matematika 

 Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan ,hubungan 

antara bilangan  dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan, (kamus besar bahasa Indonesia). 

3. Bilangan Bulat 

 bilangan bulat adalah seluruh bilangan baik positif atau negatif yang tidak 

memiliki desimal (Wahyudi, 2004). 

4. Garis bilangan 

 garis bilangan adalah tempat kedudukan titik-titik dimana setiap titik 

menunjukkan suatu bilangan tertentu sesuai dengan urutannya.  

 

 



1.6 Batasan Masalah 

Supaya dalam pembahasan masalah tidak terlalu meluas maka perlu 

adanya batasan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas IV SDN Tanjung II 

Pegantenan . pada bulan Januari s/d Februari 2013 pada semester genap. 

2. Indikator dalam penelitian ini adalah menjumlahkan bilangan bulat positif      

dan negatif. 

3. Aspek yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

menjumlahkan bilangan bulat. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1  Teori  Hasil  Belajar 

Menurut Anitah (2008),Hasil belajar adalah merupakan kulminasi dari 

suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar.hasil belajar atau prestasi belajar 

menurut Badjuri dalam (S.Winataputra 2005)  berupa perubahan perilaku atau 

tingkah laku peserta didik yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, 

baik yang berupa pengetahuan keterampilan atau penguasaan nilai-nilai atau sikap   

 Hasil belajar menurut Badjuri (dalam Winataputra, 2005) berupa 

perubahan perilaku atau tingkah laku. Peserta didik yang belajar akan berubah 

atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan 

motorik, atau penguasaan nilai-nilai dan sikap. Selanjutnya dia mengemukakan 

bahwa belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi 

antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial. 

   Menurut Sumantri, (2005) hasil belajar merupakan kemampuan siswa 

dalam memenuhi pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. 

Berdasarkan teori belajar diatas pengertian hasil belajar dapat diartikan sebagai 

suatu proses interaksi terhadap semua yang ada disekitar individu dengan cara 

melihat, mengamati, memahami, sesuatu. Proses komunikasi antara Guru dengan 

Siswa didalam kelas akan membawa dampak terhadap hasil belajar siswa. Hasil 

belajar tersebut sebagai akibat hubungan guru dengan siswa.   
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