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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kendala yang sering dialami guru dalam pembelajaran matematika 

adalah rendahnya tingkat pemahaman siswa dalam penyelesaian soal-soal dalam 

bilangan bulat. Dari hasil evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada siswa kelas 

IV SDN Rejoagung yang berjumlah 26 siswa menunjukkan hasil yang sangat kurang. 

menunjukkan baik 10 dari 26 siswa yang mencapai KKM sedangkan yang 16 siswa 

lainnya masih belum berhasil mencapai KKM yang ditetapkan sekolah.  

Berikut adalah hasil evaluasi awal dan tabel evaluasi awal  

No Nama Nilai No Nama Nilai 

1 Ahmad Faiz  60 14 M. Rafli  75 

2 Alifia Indah P.  60 15 M. Riky 60 

3 Difan Nambi 60 16 Retno A.  70 

4 Dinda Wulandari  70 17 Riska Surya N.  80 

5 Elly Nur Sukma  60 18 Rafi Sarua E.  80 

6 Ellen Rosadi  70 19 Rina Ayu 70 

7 F. Jamilah  60 20 Rama Julian  60 

8 Farah A.  60 21 Riza Puji F.  60 

9 Farikhah Q.  70 22 Syahrul F.  40 

10 Hindun Juariyah  70 23 Siti Khusnul F.  40 

11 Lifan Dwi N.  80 24 Shelya Firdani  70 

12 M. Lutfi  70 25 DittoBambang  50 

13 M. Irsyad  60 26 Herisna A.  50 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai matematika siswa kelas IV SDN 

Rejoagung tergolong rendah. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan siswa untuk 
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menerapkan konsep bilangan bulat. Ketidakmengertian siswa disebabkan karena dalam 

pembelajaran guru tidak menggunakan media sebagai tahap pengenalan konsep secara 

konkret. Selama ini dalam proses pembelajaran guru selalu menggunakan metode 

ceramah. Dimana metode ceramah ini dirasakan sangat praktis dilakukan dalam 

pembelajaran di kelas. Akan tetapi penggunaan metode ceramah ini sebelum mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal. Hal tersebut merupakan masalah yang harus segera 

dicarikan jalan keluar agar permasalahan tersebut tidak berkelanjutan.  

Untuk memperbaiki hasil belajar guru menggunakan media sederhana guru 

dalam proses pembelajaran harus memperagakan atau mempertunjukkan pada siswa 

tetntang suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Guru 

mempertunjukkan media sederhana sebagai sumber belajar. Penerapan media 

sederhana diharapkan dapat mengubah hasil belajar siswa karena dalam pembelajaran 

guru mempertunjukkan konsep hitung bilangan bulat secara kongkret sebelum menuju 

tahap pengenalan konsep suatu abstrak. 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka perlu kiranya peneliti mengangkat 

“Peningkatan Hasil Belajar Oprasi Hitung Bilangan Bulat dengan Menggunakan Media 

Sederhana Siswa Kelas IV SDN Rejoagung Ploso Jombang” sebagai pokok bahasan 

dalam penelitian tindakan kelas ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan penyebab yang ada, masalah umum penelitian ini 

adalah bagaimana peningkatan hasil belajar materi operasi hitung bilangan bulat 

dengan menggunakan media sederahana siswa kelas IV SDN Rejoagung Kecamatan 

Ploso. 
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Masalah umum tersebut dirinci menjadi masalah khusus, 

Apakah media sederahana dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi 

oprasi hitung bilangan bulat?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan : 

Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa terhadap materi operasi hitung pada 

bilangan bulat dengan menggunakan media sederahana di SD Rejoagung Kecamatan 

Ploso; 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Ada dua benuk kemanfaatan yang bias diambil dalam penelitian kali ini: 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan secara teori dalam peningkatan 

kemampuan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan media 

sederahana pada sekolah dasar; 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk diimplementasikan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat 

dengan menggunakan media sederahana. 


