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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab 1 ini, peneliti akan memaparkan tentang alasan penelitian yang 

meliputi: (A) Latar Belakang, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) 

Manfaat Penelitian, (E) Definisi Istilah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan pada semua peserta didik sejak 

dini, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. 

Matematika perlu di berikan karena untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berfikir logis, kritis dan kreatif (Wulan, 2011:1). Selain itu tujuan 

yang diharapkan dapat mendorong atau memberi motivasi belajar matematika 

bagi masyarakat khususnya bagi peserta didik. Kemampuan tersebut diperlukan 

agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk mengolah dan 

memanfaatkan informasi yang telah diperoleh. 

Pembelajaran metematika yaitu suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi matematika (Susanto, 2015:186). Sedangkan keberhasilan 

proses pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan peserta didik pada 

saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar 

peserta didik setelah pembelajaran berlangsung.  
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Salah satu materi matematika yang diajarkan di sekolah adalah operasi 

hitung bilangan bulat. Materi tersebut terdapat dalam Standar Kompetensi 1. 

Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah dengan 

Kompetensi Dasar 1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk 

penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan penaksiran. Siswa mengalami 

kesulitan dalam melakukan operasi hitung dalam bentuk cerita. 

Materi operasi hitung bilangan bulat mencakup bilangan bulat positif, 

bilangan nol dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif ialah bilangan bulat 

yang terletak di sebelah kanan angka 0 (nol).Sedangkan bilangan bulat negatif 

ialah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri angka 0 (nol). Cara 

penyelesaiannya dengan perhitungan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 

bilangan cacah dan bilangan negatif.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SDN Dadaprejo 1 

Batu pada tanggal 15 April 2015, siswa tampak kurang termotivasi dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa pasif. Hal tersebut dikarenakan siswa tampak kurang 

memahami materi operasi hitung bilangan bulat, siswa malas untuk melakukan 

tanya jawab terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru. Pada kelas 5 

terdiri dari 24 siswa yang mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan hanya 15 

siswa saja (45,4%) sedangkan 9 siswa (54,6%) masih belum dapat mencapai 

KKM. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran matematika 

yang ditetapkan sekolah adalah 65. 

Pada hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 15 April 2015, 

dapat dilihat hasil belajar matematika materi operasi hitung bilangan bulat belum 
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maksimal. Salah satu faktor rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan waktu 

pembelajaran yang masih kurang. Sedangkan pembelajar matematika akan 

berhasil jika siswa mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual secara optimal. 

Bedasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SDN Dadaprejo 1, pada 

proses pembelajaran di kelas, guru sudah menjelaskan secara lisan maupun 

tertulis materi yang diajarkan. Namun siswa merasa kesulitan memahami isi 

soal,selain itu siswa juga pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran di kelas, guru kurang memanfaatkan media sebagai alat bantu 

mengajar. Dengan penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik, 

pengelolaan kelas yang kurang menyenangkan dengan penyampaian materi oleh 

guru yang monoton dalam mengajar mengakibatkan hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran matematika terutama materi operasi hitung menjadi rendah. 

Proses pembelajaran matematika di sekolah dasar dibutuhkan adanya 

media pembelajaran, karena dengan adanya media siswa lebih mudah menangkap 

pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Selain itu siswa lebih 

bersemangat untuk belajar dan dapat menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam 

proses pembelajar yang sedang berlangsung. 

Pernyataan di atas didukung oleh Sumanto dan Seken (2012:6) Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, fikiran dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti mencoba menerapkan sebuah media 

sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Media yang akan digunakan adalah 
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media papan hitung pada materi operasi hitung bilangan bulat. Melalui media 

yang dibuat diharapkan siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas. Kekurangan dari media papan hitung memakan waktu 

cukup lama dalam proses pembelajaran, hanya dapat digunakan untuk mata 

pelajaran tertentu saja. Sedangkan kelebihan dari media papan hitung yaitu dapat 

melibatkan siswa secara aktif  dalam proses pembelajaran, siswa menjadi 

termotivasi dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa 

dalam mengerjakan soal. 

Penelitian terdahulu tentang operasi hitung bilangan bulat, hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Arya Sasmita pada tahun 2014 

dengan  judul Analisis Kesalahan Konsep Penyelesaian Soal Cerita Operasi 

Hitung Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas V Mi Mambaul Ulum Tegalgondo 

Malang pada mata pelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit lebih difokuskan pada 

minat baca siswa. Sehingga sulit utuk memahami soal yang diberikan oleh guru, 

dengan materi operasi hitug bilangan bulat dalam bentuk cerita. Selain itu siswa 

juga mempunyai masalah dengan rendahnya nilai. Rendahnya siswa disebabkan 

oleh adanya faktor yang menghambat belajar siswa. 

Dari ulasan diatas peneliti mengambil judul “Penerapan Media Papan 

Hitung Pada Pembelajaran Operasi Hitung Bilangan Bulat Kelas 5 di SDN 

Dadaprejo 1 Batu”.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada 

siswa dan membantu dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

khususnya pada kelas 5 SDN Dadaprejo 1 Batu. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat 

beberapa permasalahan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah. 

Permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan media papan hitung pada pembelajaran operasi hitung 

bilangan bulat siswa kelas 5 SDN Dadaprejo 1? 

2. Bagaimana hasil belajar setelah penerapan media papan hitung pada 

pembelajaran operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 5 SDN Dadaprejo 1? 

C. Tujuan Penelitian 

       Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah 

di atas, maka yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan media papan hitung pada pembelajaran operasi 

hitung bilangan bulat siswa kelas 5 SDN Dadaprejo 1. 

2. Mendiskripsikan hasil belajar setelah penerapan media papan hitung pada 

pembelajaran operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 5 SDN Dadaprejo 1. 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap manfaat-manfaat yang di gunakan 

dari segi teoritis dan segi praktis. Paparan kedua manfaat terebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti yaitu untuk menambah wawasan 

tentang berbagai macam media pembelajaran serta sebagai bekal untuk mengajar 
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nantinya agar proses belajar dapat bervariasi dan memudahkan siswa dalam 

menerima pelajaran yang disampaikan. 

2. Manfaat Praktis 

1) Peneliti ini diharapkan mampu membantu siswa dalam melakukan operasi 

hitung bilangan bulat dan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Selain itu siswa dapat belajar dengan berlogika 

sehingga mampu menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan bulat. 

2) Sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika sehingga dengan 

menggunakan papan hitung guru dapat menciptakan pembelajaran operasi 

hitung bilangan bulat yang menarik dan kreatif. 

3) Bagi Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan dalam 

melaksanakan poses pembelajaran dengan menggunakan media papan 

hitung dengan pembelajaran operasi hitung bilangan bulat sehingga 

mampu menciptakan keaktifan siswa dan mengetahui hasil belajar siswa. 

E. Definisi Istilah 

       Untuk memahami istilah yang digunakan, sehingga penelitian yang dilakukan 

tidak meluas dan didapatkan data yang akurat, maka peneliti memberikan batasan 

istilah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisah dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dantujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya (Arsyad, 2011:2-3) 

2. Media papan hitung yaitu media yang digunakan oleh penulis untuk 

melakukan penelitian ini. Media yang terbuat dari dublek yang dilapisi kertas 

karton dan diberi gantungan pada papan hitung. Kotak yang berisi angka-
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angka untuk menjawab pertanyaan yang nantinya akan di gantungkan pada 

papan hitung. 

3. Bilangan bulat meliputi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 

bilangan 0 (nol) (Soenarjo, 2008:2). 

4. Hasil belajar merupakan proses pemberia nilai terhadap hasil-hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan kreteria tertentu yang mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2010:3) 

 

 


