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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Sebab matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. 

Selain itu matematika juga memiliki peran penting dalam membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan mampu 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif (Permendiknas, 2006). Masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran matematika di Indonesia adalah penguasaan materi yang masih 

sangat kurang. Rendahnya penguasaan materi matematika oleh para peserta didik 

tercermin dalam rendahnya prestasi peserta didik Indonesia baik di tingkat 

nasional maupun internasional.  

Sebuah survei skala internasional yang dilakukan PISA (Programme for 

International Student Assessment) pada tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia 

menempati peringkat ke – 61 dari 65 negara yang dinilai dari kemampuan literasi 

matematika. Sementara menurut data UNESCO pada tahun 2015, mutu 

pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara yang 

diamati. Data lain yang menunjukkan rendahnya prestasi matematika siswa 

Indonesia dapat dilihat dari hasil survei Pusat Statistik Internasional untuk 

Pendidikan (National Center for Education in Statistics) tahun 2016 terhadap 41 
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negara dalam pembelajaran matematika, dimana Indonesia mendapatkan 

peringkat ke – 39.  

Data di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan matematika di 

Indonesia terbilang rendah. Upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran 

bagi siswa telah dilakukan, salah satunya dengan pembaruan kurikulum yakni 

Kurikulum 2013. Dimana dalam Kurikulum 2013 ini matematika tidak lagi 

sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri tetapi telah bercampur dengan muatan 

pelajaran lainnya. Sehingga dari segi materi pun tidak sesulit dan sebanyak 

sebelumnya. Menurut Anies (2012:2) keluhan tentang kesulitan belajar pada 

materi matematika masih sering terdengar saat ini salah satunya pada materi 

operasi hitung penjumlahan bilangan bulat sehingga menimbulkan rendahnya 

hasil belajar siswa.  

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dikarenakan dalam pembelajaran 

matematika guru masih berkecimpung pada sesuatu yang abstrak dan belum 

memperhatikan karakteristik perkembangan siswa yang menurut Jean Piaget 

(Sunarto & Hartono, 2013:24) anak usia sekolah dasar berada pada masa 

operasional konkret. Selain itu, rendahnya hasil belajar siswa juga disebabkan 

belum adanya penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi tersebut tidak maksimal.  

Hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017 di SDN 

Punten 01 Batu pada siswa kelas IV khususnya pada materi penjumlahan bilangan 

bulat menunjukkan dari 30 siswa hanya 13 siswa saja atau 43,3% yang mendapat 

nilai 71 ke atas sedangkan 17 siswa lainnya atau 56,6% mendapat nilai di bawah 

71 atau di bawah Kriteria Ketuntasan Umum (KKM) yang telah ditentukan 
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sekolah yaitu 71. Hal ini menandakan bahwa ketidakpahaman siswa dalam materi 

ini cukup tinggi. Berdasarkan banyaknya siswa yang mendapat nilai rendah dan 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan, sehingga peneliti merasa perlu 

untuk melakukan penelitian di SDN Punten 01 Batu. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Punten 01 Batu dalam materi penjumlahan bilangan bulat disebabkan dua 

faktor, yaitu dari dalam diri siswa (internal) dan dari luar diri siswa (eksternal). 

Faktor pertama terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

tersebut dan faktor kedua terkait dengan situasi belajarnya. Saat pembelajaran 

penjumlahan bilangan bulat, guru menggunakan media gambar maupun video. 

Selain itu, guru juga menggunakan metode diskusi dan teknik permainan untuk 

meningkatkan minat belajar serta penguasaan materi siswa kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian latihan-latihan soal.  

Fakta di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum optimal. 

Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar memegang 

peranan yang sangat penting untuk menangani masalah tersebut. Peran guru tidak 

hanya sebagai penyampai materi saja, melainkan lebih dari itu. Guru bisa 

dikatakan sebagai pusat pembelajaran dan sebagai pengendali serta pelaku dalam 

kegiatan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu guru harus mampu membuat 

pengajaran menjadi lebih efektif dan menarik, salah satunya dapat menggunakan 

media pembelajaran konkret yang relevan dengan materi pelajaran matematika. 

Sehingga materi yang disampaikan dapat membuat siswa senang dan memiliki 

rasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut, serta terlebih matematika 

tidak akan lagi dipandang sebagai materi yang paling sulit.  
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Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

diantaranya dapat menggunakan media, metode, atau strategi pembelajaran. Akan 

tetapi berkenaan dengan kekonkritan siswa dalam pembelajaran penjumlahan 

bilangan bulat yang dinilai sulit bagi siswa SDN Punten 01 Batu, maka yang 

sesuai dalam hal tersebut adalah penggunaan media pembelajaran yang bersifat 

rill/nyata. Sadiman (Khasanat 2013:13) menjelaskan media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin.  

Menurut  Heinich and Molenda (Hamdani 2010:72) terdapat enam jenis 

dasar dari media pembelajaran diantaranya yang pertama adalah teks. jenis kedua 

adalah audio seperti rekaman suara. Jenis ketiga yakni visual seperti gambar, 

sketsa. Jenis keempat ialah media proyeksi gerak seperti film, program TV. Jenis 

kelima adalah benda-benda tiruan seperti benda tiga dimensi yang dapat disentuh, 

diraba, serta di mainkan langsung oleh peserta didik. Jenis terakhir adalah media 

manusia yang termasuk didalamnya adalah guru, peserta didik, pakar ahli 

dibidang atau materi tertentu. Namun dalam membantu mengajarkan siswa yang 

sesuai dengan materi operasi penjumlahan bilangan bulat adalah media benda 

tiruan, yaitu Papan Wayang.  

Papan wayang adalah sebuah papan garis bilangan bulat dengan panjang 

±80cm dan tinggi ±45cm yang dikembangkan lebih menarik dan dilapisi oleh kain 

batik dari Jawa Timur berbahan dasar kayu atau papan. Dalam garis bilangan 

bulat terdapat bilangan positif dan negatif, pada papan ini peneliti menggunakan 

tokoh perwayangan dari Ramayana yang berfungsi sebagai simbol atau penanda 
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dari bilangan positif dan tokoh perwayangan Mahabarata sebagai simbol atau 

penanda dari bilangan negatif. Beberapa keunggulan dari papan wayang ini 

diantaranya dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi penjumlahan 

bilangan bulat. Selain itu untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar, 

dimana media tersebut dapat langsung dimainkan oleh siswa.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian menggunakan media pembelajaran yang efektif guna meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat, yakni media 

Papan Wayang. Judul yang diambil oleh peneliti yakni “Peningkatan Hasil Belajar 

Penjumlahan Bilangan Bulat melalui Media Papan Wayang pada Siswa Kelas IV 

SDN Punten 01 Batu.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran penjumlahan bilangan bulat melalui 

media papan wayang pada siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar penjumlahan bilangan bulat melalui 

media papan wayang pada siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran penjumlahan 

Bilangan Bulat melalui media papan wayang pada siswa kelas IV SDN 

Punten 01 Batu. 

2. Mengukur dan mendeskripsikan peningkatan hasil penjumlahan Bilangan 

Bulat melalui media papan wayang pada siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru, bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjumlahan bilangan bulat menjadi lebih menyenangkan 

dengan bantuan media papan wayang.  

2. Bagi Siswa, bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar dalam materi 

penjumlahan bilangan bulat. 

3. Bagi Peneliti, bermanfaat untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada materi penjumlahan bilangan bulat. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini difokuskan pada materi penjumlahan bilangan bulat 

dengan hasil maksimal bilangan 10 sampai dengan bilangan -10 di kelas IV SDN 

Punten 01 Batu. 

 

F. Definisi Istilah 

1. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai tujuan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud mencakup ranah kognitif.  

2. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan positif 

atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif.  

3. Media Papan Wayang adalah sebuah papan garis bilangan bulat dengan 

panjang ±8cm dan tinggi ±45 cm. Bahan utama dari papan wayang ini adalah 

kayu atau papan. Dalam garis bilangan bulat terdapat bilangan positif dan 
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negatif, pada papan ini peneliti menggunakan tokoh perwayangan dari 

Ramayana yang berfungsi sebagai simbol atau penanda dari bilangan positif 

dan tokoh perwayangan Mahabarata sebagai simbol atau penanda bilangan 

negatif. Penggunaan media papan wayang dalam penelitian bermanfaat untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal dan menciptakan 

suasana belajar yang lebih menyenangkan sehingga minat siswa dalam belajar 

menjadi lebih tinggi dan hasil belajar yang didapat pun menjadi lebih baik.  


