
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelajaran  matematika  bagi  sebagian  besar  siswa  masih  menjadi 

pelajaran  yang menakutkan,  sulit,  membosankan dan  berbagai  alasan 

yang  kadang  terkesan  mendiskreditkan  pelajaran  matematika.  Terkait 

dengan hal  itu,  guru memiliki  peranan yang sangat  penting dalam hal 

menumbuh kembangkan minat siswa untuk menyenangi mata pelajaran 

matematika yang pada akhirnya siswa meningkat semangat belajarnya 

yang  berdampak  pada  peningkatan  prestasi  belajar  siswa  khususnya 

pada mata pelajaran matematika. Peneliti sebagai guru kelas 4 di SDN 

Oro-oro  Ombo  03,  Kecamatan  Batu  dalam  menyampaikan  materi 

pelajaran matematika  sering mengalami  kendala  khususnya pada saat 

pembelajaran  tentang  penjumlahan  bilangan  bulat.  Siswa  mengalami 

kesulitan  dalam memahami  konsep  dasar  penjumlahan  bilangan  bulat 

negatif dengan positif. Misalnya negatif enam ditambah sembilan (-6 + 9), 

kebanyakan  siswa  dalam  menjumlahkan  tidak  memperhatikan  tanda 

negative  sehingga  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  tidak  benar, 

kebanyakan mereka menjawab hasilnya lima belas (  15 ).  Ada contoh 

kesalahan  lain  yang  ditemukan  dalam  menyelesaikan  soal-soal  pada 

Penjumlahan bilangan bulat misalnya: 

-5 + 10 = 15

6 + (-8) = -14



Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa belum memahami konsep dasar dalam penjumlahan bilangan bulat 

positif  dan  negatif.  Dalam  proses  pembelajaran  matematika  tentang 

penjumlahan bilangan bulat positif  dan negative di kelas 4 SDN Oro-oro 

Ombo 03, Batu selama ini dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. 

Cara  yang  ditempuh selama ini  masih  belum dapat  meningkatkan  hasil 

belajar  siswa kelas IV SDN Oro – oro Ombo 03 Batu,  sehingga kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan tidak tercapai. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil evaluasi belajar tentang penjumlahan bilangan bulat yaitu 

71,4%  dari  jumlah  siswa  28  anak  mendapat  nilai  di  bawah  Kriteria 

Ketuntasan  Minimal  Kelas  IV  mata  pelajaran  Matematika  yaitu  65. 

Penggunaan  garis  bilangan  dalam  pembelajaran  matematika  tentang 

penjumlahan bilangan bulat  belum dapat  membawa siswa untuk berpikir 

secara  konkrit,  sehingga  sebagian  besar  siswa  tidak  dapat  memahami 

konsep dasar penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif.

Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  peneliti  berusaha 

mengembangkan  media  pembelajaran  yang  lebih  konkrit  dan  menarik. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aina Asmarani 

di SD Muhammadiyah 4 Batu dalam pembelajaran penjumlahan bilangan 

bulat positif dan negatif dengan menggunakan media “Gelas Dwi Warna” 

sebagai  sarana  meningkatkan  keaktifan  siswa,  disimpulkan  bahwa 

penggunaan media “Gelas Dwi Warna” dapat  meningkatkan hasil  belajar 

serta meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  Peneliti 

mengasumsikan  bahwa  penggunaan  media  tersebut  dapat  diterapkan 

untuk  mengatasi  kesulitan  belajar  yang terjadi  di  kelas  IV SDN Oro-oro 

Ombo  03,  Batu.  Maka  peneliti  memutuskan  penggunaan  media 

pembelajaran “Gelas Dwi Warna” dengan modifikasi  menggunakan tutup 



botol  dan  kelereng  untuk  menanamkan  konsep  dasar  penjumlahan 

bilangan bulat positif dan negatif pada siswa kelas 4 di SDN Oro-oro Ombo, 

Batu.  Penggunaan  media  tutup  botol  dan  kelereng  akan  difungsikan 

sebagai berikut, kelereng mewakili lambang bilangan positif (+), sedangkan 

tutup  botol  mewakili  lambang  bilangan  negatif  (-).  Modifikasi  dimaksud 

dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tutup botol mudah didapat di 

penjual  minuman,  dan  kelereng  saat  ini  sedang  banyak  dijadikan  alat 

bermain  oleh  anak-anak,  dibandingkan  dengan  gelas  yang  harus  dicat 

memer  lukan  bahan  dan  waktu  yang  tidak  sedikit  untuk 

mempersiapkannya.

Penggunaan media belajar  membawa siswa untuk berfikir  secara 

konkrit  dan  menarik,  diharapkan  siswa  dapat  lebih  memahami  konsep 

dasar penjumlahan bilangan bulat positif  dan negatif,  dan pada akhirnya 

siswa dapat  meningkatkan hasil  belajarnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan 

perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Menurut Piaget dalam Pitajeng 

(2006)  perkembangan kognitif  siswa tingkat  sekolah  dasar  berada  pada 

taraf  penjumlahan konkrit.  Untuk itu  pembelajaran matematika  di  tingkat 

sekolah  dasar  dianjurkan  menggunakan  benda-benda  konkrit  yang 

berbentuk media pembelajaran, supaya dapat memberikan gambaran yang 

nyata pada pelajaran matematika di sekolah dasar, sehingga memudahkan 

siswa dalam memahami materi. 

Berdasar  pada  latar  belakang  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini 

penulis menentukan judul: 

Meningkatkan  Hasil  Belajar  Konsep  Dasar  Penjumlahan  Bilangan 

Bulat Positif dan Negatif dengan Menggunakan Media Tutup Botol dan 

Kelereng pada SiswaKelas IV di SDN Oro-oro Ombo 03 Batu



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan 

sebelumnya, maka  rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembelajaran tentang konsep dasar penjumlahan bilangan 

bulat positif dan negatif pada siswa kelas IV SDN Oro Oro Ombo 03 

Batu dengan menggunakan tutup botol dan kelereng?

2. Bagaimana  peningkatkan  hasil  belajar  tentang  konsep  dasar 

penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif pada siswa kelas IV SDN 

Oro Oro Ombo 03 Batu ?

1.3. Batasan  Masalah

1.Materi  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  dasar 

penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif ( -10 sampai dengan 10 ).

2.Sasaran atau objek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Oro-oro Ombo 

03 Batu dengan jumlah siswa 28 anak.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  pembelajaran  tentang  konsep  dasar  penjumlahan 

bilangan bulat positif  dan negatif pada siswa kelas IV SDN Oro Oro 

Ombo 03 Batu dengan menggunakan tutup botol dan kelereng.

2. Untuk  mengetahui  peningkatkan  hasil  belajar  siswa  tentang  konsep 

penjumlahan bilangan bulat  positif  dan negatif  pada siswa kelas  IV 

SDN Oro-oro Ombo 03, Batu.



1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya bagi:

1.5.1. Guru

1. Memperkaya  pengalaman  dalam  mengaktifkan  siswa  dan 

memusatkan  pembelajaran,  sehingga  pembelajaran  lebih 

menarik, bermakna, menyenangkan, dan mempunyai daya tarik. 

2. Sebagai  bahan  referensi  untuk  memperbaiki  kegiatan 

pembelajaran di kelas.

3. Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  guru  untuk  menerapkan 

Media  pembelajaran  Tutup  Botol  dan  Kelereng pada  materi 

Penjumlahan bilangan bulat.

1.5.2. Siswa

1. Membangkitkan minat belajar siswa.

2. Membuat siswa berpikir secara konkrit untuk memahami konsep 

dasar penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif.

3. Melatih siswa bekerja kelompok.

4. Memberikan  pengalaman  baru  untuk  meningkatkan  hasil 

belajarnya.

1.5.3. Sekolah

1. Dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  bagi  perbaikan 

kualitas pembelajaran di kelas.

2. Meningkatan keprofesionalan guru sebagai seorang pendidik di 

sekolah.



 


