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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini  akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, hipotesis tindakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional dan batasan masalah. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika SD merupakan matematika sekolah yang 

terdiri dari bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh 

kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi anak serta 

berpedoman kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika sebagai studi tentang objek ab0strak maka sulit untuk dipahami 

oleh siswa SD yang belum mampu berpikir formal, sebab orientasinya masih 

terkait dengan benda-benda konkret. Oleh sebab itu matematika mulai 

diajarkan pada anak usia dini. Mengingat pentingnya matematika untuk siswa 

usia dini di SD, perlu dicari suatu cara mengelola proses belajar-mengajar di 

SD sehingga matematika dapat dicerna oleh siswa-siswa SD. 

Dari beberapa mata pelajaran yang disajikan pada sekolah dasar, 

matematika adalah salah satu mata pelajaran yang menjadi kebutuhan pokok 

dalam melatih penalarannya. Melalui pengajaran matematika diharapkan akan 

menambah kemampuan, mengembangkan keterampilan dan aplikasinya. Oleh 

karenanya semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara 

cermat dan teliti selalu merujuk pada matematika.  
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Berdasarkan studi pendahuluan pada SDN Tanjungwadung I 

kecamatan Kabuh Jombang, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak 

siswa yang menganggap bahwa matematika hanya pelajaran yang 

memusingkan karena hanya berhitung serta memeras otak dengan rumus dan 

angka – angka. Matematika hanya sebagai hantu yang menakutkan bagi 

siswa. Bahkan tidak jarang setiap pelajaran matematika pasti ada beberapa  

siswa yang tidak masuk karena berbagai alasan. Begitu beratnya gelar yang 

disandang matematika yang membuat kekhawatiran pada prestasi belajar 

matematika siswa. Sementara itu tidak jarang pula para guru yang mengajar 

tanpa memperhatikan kemampuan siswa. Siswa hanya disuruh menghafal 

rumus tanpa mereka tahu untuk apa rumus itu digunakan. Perilaku  siswa  

yang tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat pembelajaran 

matematika serta selalu ramai sendiri membuat suasana kelas tidak kondusif. 

Ditambah lagi dengan penggunaan pendekatan pembelajaran yang cenderung 

membuat siswa pasif dalam proses belajar-mengajar, yang membuat siswa 

merasa bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran tersebut.  

  Salah satu materi yang sulit dipahami siswa adalah operasi hitung 

bilangan bulat. Dalam KTSP 2006, materi tentang bilangan bulat mulai 

dipelajari anak di kelas IV.  Alokasi waktu yang disediakan untuk materi 

operasi hitung bilangan bulat di kelas IV dalam KTSP 2006 adalah 32 jam 

pelajaran, hal ini menunjukkan bahwa materi tentang bilangan bulat 

merupakan  salah satu materi yang perlu dikuasai dan dipahami oleh semua 

siswa. Materi ini tergolong baru bagi anak, oleh karena itu siswa kurang 

begitu memahami tentang operasi hitung bilangan bulat. 
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Berdasarkan informasi dari guru kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 

Tanjungwadung I bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari operasi pengurangan bilangan bulat.  Dari buku daftar ulangan 

harian siswa kelas IV semester II tahun pelajaran 2010/2011 dapat dilihat 

bahwa nilai rata- rata matematika pada materi pengurangan bilangan bulat 

hanya 5,3. Ini menunjukkan bahwa nilai ulangan siswa khususnya pada 

pokok bahasan operasi hitung pengurangan bilangan bulat masih belum 

mencapai  ( KKM ) Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan sebesar 70 

serta 80 % dari 14 siswa dapat mencapai KKM yang ditentukan. 

Berdasarkan pengamatan lapangan pada Sekolah Dasar Negeri 

Tanjungwadung I, diperoleh informasi bahwa pada umumnya proses 

pembelajaran pada SDN Tanjungwadung I yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya 

jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya didominasi oleh guru.  

  Pembelajaran matematika di SDN Tanjungwadung I belum 

berpusat pada siswa melainkan cenderung berpusat pada guru sehingga siswa 

pasif dalam belajar. Sebagai contoh adanya siswa Sekolah Dasar Negeri 

Tanjungwadung I yang hanya menghafal rumus menghitung bilangan bulat 

yaitu ( + ) + ( + ) = +; (- ) + ( - ) = - ; dan sebagainya. Akibatnya apabila 

menghadapi soal pengurangan bilangan bulat mereka mengalami kesulitan. 

Guru biasanya juga menggunakan garis bilangan dan sistem hutang untuk 

bilangan negatif, sehingga siswa merasa kesulitan dan berfikir mengapa 

apabila dikurangkan dengan negatif hasilnya menjadi positif. Sebagai contoh 

: -4 – ( -7 ) = 3. Hal ini jelas disebabkan kurangnya pemahaman siswa tentang 
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konsep operasi hitung bilangan bulat terutama tentang operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat. 

Kurangnya alat peraga serta pembelajaran yang terkesan monoton 

menuntut siswa berangan – angan. Menurut Piaget ( dalam Nyimas Aisyah, 

dkk :2008), berpendapat bahwa proses berpikir manusia merupakan suatu 

perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual kongkret ke abstrak 

berurutan melalui empat tahap perkembangan.Usia anak SD berada pada 

tahap operasional konkret. Oleh karena itu penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran sangat dibutuhkan. Selama ini pembelajaran yang dilakukan 

hanya diawali dengan penjelasan, pemberian contoh soal dan cara pengerjaan 

dan terakhir memberikan soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan. Hal 

ini menunjukkan bahwa guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam 

bentuk abstrak tanpa menghubungkan taraf berfikir dan karakteristik siswa. 

Sehingga bagi siswa yang kemampuan berfikirnya lambat, mereka sering 

mengalami kesulitan. 

Disamping itu, berdasarkan pengamatan di SDN Tanjungwadung I  

guru mempunyai kebiasaan membatasi ruang gerak murid. Apabila hal itu 

dilanggar maka akan diberikan sanksi. Hal ini juga malah menjadikan 

pembelajaran matematika sebagai pelajaran yang menyusahkan siswa. 

Kebiasaan siswa bekerja secara individu juga membuat kurangnya siswa 

bertukar pendapat dengan teman yang kemampuannya lebih tinggi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka salah satu cara yang sesuai 

dengan tahapan anak usia SD pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

adalah penggunaan kartu bilangan. 
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Dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan kartu bilangan 

dapat mendorong siswa untuk aktif bekerja bahkan diharapkan dapat 

membangun sendiri konsep-konsep matematika, dengan demikian 

penggunaan kartu bilangan berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar 

untuk materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat pada siswa SDN 

Tanjungwadung I khususnya kelas IV. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menggunakan kartu bilanganpada siswa kelas IV di SDN  Tanjungwadung I 

sebagai Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan judul " Peningkatan Hasil 

Belajar Bidang Studi Matematika Pokok Bahasan Operasi Hitung 

Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Media Kartu Bilangan Siswa Kelas IV 

SDN Tanjungwadung I Kec Kabuh Kabupaten Jombang “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana penggunaan kartu bilangan pada pembelajaran matematika 

tentang operasi hitung pengurangan bilangan bulat siswa kelas IV SDN 

Tanjungwadung I Kabuh ? 

2. Apakah dengan menggunakan kartu bilangan dapat meningkatkan hasil 

belajar operasi hitung pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SDN Tanjungwadung I Kabuh ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan penggunaan media kartu bilangan pada pembelajaran 

matematika tentang operasi hitung pengurangan bilangan bulat siswa kelas 

IV SDN Tanjungwadung I Kabuh. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa tentang operasi hitung pengurangan 

bilangan bulat siswa kelas IV SDN Tanjungwadung I Kabuh 

menggunakan kartu bilangan. 

 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis tindakan dari 

penelitian ini adalah : 

“Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kartu bilangan, 

maka hasil belajar siswa pada pelajaran matematika tentang operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat akan meningkat” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru,  dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa penggunaan 

kartu bilangan dapat digunakan sebagai  salah satu alternatif  media dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar matematikanya, khususnya 

pada pokok bahasan pengurangan bilangan bulat. 
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3. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

pembelajaran matematika sekolah terutama di SDN Tanjungwadung I. 

4. Bagi peneliti lain, sebagai informasi bagi peneliti lain yang ingin 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang peningkatan pemahaman siswa 

terhadap materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar adalah skor rata-rata dari hasil tes setiap akhir pembelajaran 

yang berupa tes tulis. 

2. Kartu bilangan adalah alat bantu dari kertas yang dapat digunakan sebagai 

media sederhana dalam pembelajaran ( Susilolofy : 2010 ) 

3. Bilangan bulat adalah gabungan bilangan cacah dan lawan dari bilangan 

cacah yang disebut bilangan bulat negatif ( Endang Setyo Winarni : 1996 ) 

4. Pengurangan bilangan bulat adalah invers dari operasi penjumlahan 

dimana jika a dan b bilangan bulat, maka a – b = a  + ( - b ). ( Endang 

Setyo Winarni : 1996 ) 

 

 

 

 

 



8 
 

1.7 Batasan Masalah 

 Agar dalam pembahasan masalah dari judul yang diangkat oleh 

peneliti tidak meluas serta adanya keterbatasan sumber yang ada, maka 

peneliti hanya membatasi masalah pada : 

“ Penggunaan kartu bilangan hanya untuk pembelajaran matematika 

pada pokok bahasan operasi hitung pengurangan bilangan bulat siswa kelas 

IV SDN Tanjungwadung I Kabuh “. 

 


