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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, maju 

mundurnya kualitas manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Hamalik, 

(2013:3) menyatakan bahwa, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin 

dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi di dalam kehidupan 

masyarakat. 

Pendidikan merupakan hal yang wajib diterima oleh semua orang baik melalui 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal dalam 

proses belajar dan pembelajaran meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan 

diantaranya ilmu agama, sains, sosial, bahasa dan matematika. Di tingkat sekolah 

dasar peserta didik diajarakan 9 mata pelajaran yang dapat mengembangkan 

pengetahuan bahkan keterampilan peserta didik. Salah satu dari 9 mata pelajaran 

tersebut adalah matematika. Japa dan Suarjana, (2012:3) menyatakan , “Perlu 

disadari dibelajarkannya matematika kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar adalah untuk membekali mereka dengan berbagai kemampuan 

seperti: kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama”. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika sangat 

perlu diajarkan kepada semua peserta didik khususnya di sekolah dasar agar dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik, peningkatan sifat kreativitas, 

kritis dan kemampuan bekerjasama peserta didik. 
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Menurut Prihandoko dalam Widiyastuti, dkk (2016:2) “Matematika 

merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajarai ilmu-ilmu 

yang lain. Oleh karena itu penguasaan terhadap matematika mutlak diperlukan 

dan konsep-konsep matematika harus dipahami dengan betul dan benar sejak 

dini”. Matematika merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk 

mempelajari ilmu-ilmu yang lain, oleh karena itu penguasan terhadap matematika 

diperlukan dan konsep matematika harus dipahami sejak dini. Japa dan Suarjana, 

(2012:3) menyatakan bahwa, “pembelajaran matematika adalah proses yang 

sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang 

memungkinkan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika”. 

Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, hal ini dikarenakan 

matematika memerlukan kemampuan berhitung yang baik untuk menyelesaikan 

soal dan memperoleh jawaban dengan benar dan tepat. Banyak peserta didik 

sekolah dasar yang kurang terampil dalam menyelesaikan soal hitung menghitung 

sekalipun soal yang sederhana. 

Materi pelajaran matematika yang harus dipelajari di kelas IV salah satunya 

adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan salah satu pokok bahasan yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan hasil observasi selama 

pembelajaran di kelas, ternyata masih ada peserta didik yang belum mampu 

menyelesaikan operasi yang terkait pada pokok bahasan bilangan bulat, peserta 

didik kurang memahami operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang 

terdiri bilangan bulat negatif, nol, dan bulat positif (Anonim : 2010). 
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Kemampuan menghitung bilangan bulat di SD Negeri Patereman 2 dapat 

dilihat dari hasil belajar peserta didik yang tidak mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yaitu nilai rata-rata 58, sedangkan nilai KKM yaitu 70, salah 

satu penyebabnya yaitu guru lebih dominan pada waktu pembelajaran, sementara 

peserta didik hanya di pandang sebagai objek dan menjadi pasif,tetapi terdapat 

beberapa peserta didik yang aktif. Pada saat peserta didik pasif, peserta didik 

mengalami proses tanpa ada rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada daya 

tarik terhadap hasil belajar. Sedangkan peserta didik yang aktif, memiliki rasa 

ingin tahu dan daya tarik yang cukup tinggi. Sehingga peserta didik yang aktif 

memiliki keinginan untuk mencoba keterampilan dan memecahkan masalah 

sendiri. Berbeda dengan peserta didik pasif yang hanya tergantung pada Guru. 

Pembelajaran yang di lakukan Guru tersebut bersifat konvensional.  

Proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda 

atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik peserta didik 

dalam memahami suatu konsep matematika (Bruner dalam Nyimas, dkk, 2007: 1-

6). Oleh karena itu, perlu dirancang suatu model pembelajaran operasi bilangan 

bulat dengan menggunakan alat bantu mengajar (media) yang mudah didapat atau 

dibuat oleh guru, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika. 

Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat 

serta perhatian peserta didik sedemikian rupa terjadinya proses belajar (Arif S. 

Sadiman, 2009: 7). Salah satu media yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

pokok bahasan bilangan bulat adalah kartu bilangan. Alasan penggunaan media 
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kartu bilangan karena media ini sangat sederhana, peserta didik dapat menerapkan 

secara langsung, tidak berbahaya, menarik, serta mudah dalam pembuatannya. 

Berdasarkan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kemampuan operasi hitung bilangan bulat yang dituangkan dalam judul 

“Upaya meningkatkan kemampuan operasi hitung bilangan bulat dengan media 

kartu bilangan pada siswa kelas IV SD Negeri Patereman 2”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan:  

1. Bagaimana penggunaan media kartu bilangan untuk peningkatkan 

kemampuan operasi hitung bilangan bulat kelas IV SD Negeri Patereman 2 ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar dalam kemampuan operasi hitung 

bilangan bulat peserta didik kelas IV SD Negeri Patereman 2 dengan 

menggunakan media kartu bilangan ?   

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui penggunaan media kartu bilangan untuk meningkatkan 

kemampuan operasi hitung bilangan bulat kelas IV SD Negeri Patereman 2. 

2. Untuk mengetahui peningkatkan kemampuan operasi hitung bilangan bulat 

peserta didik kelas IV SD Negeri Patereman 2 dengan menggunakan media 

kartu bilangan. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Dengan diterapakannya metode permainan seperti permainan kartu dapat 

meningkatkan kemampuan operasi hitung peserta didik kelas IV SD Negeri 

Patereman 2. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepada pembaca 

tentang penerapan media permainan kartu dalam mata pelajaran Matematika dan 

sebagai bahan kajian mengenai media pembelajaran Matematika. 

2. Manfaat secara praktis 

 Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi peserta didik dan guru sebagai suatu sistem pendidikan 

yang mendukung peningkatan proses kegiatan belajar mengajar peserta didik. 

a. Bagi peserta didik 

1) Peserta didik lebih menyukai pelajaran matematika yang sebelumnya 

dianggap sulit dan membosankan, 

2) Kemampuan dan pemahaman operasi hitung bilangan bulat peserta didik 

dapat meningkat, 

3) Peserta didik dapat lebih aktif dalam belajar matematika 

b. Bagi guru 

1)  Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan media permainan kartu 

sebagai metode pembelajaran dalam pembelajaran Matematika, 
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2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang 

bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran 

Matematika, 

3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih 

bervariasi, sehingga penyampaian materi pelajaran lebih menarik. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian ini adalah : 

1. Kemampuan operasi hitung  

 Kemampuan operasi hitung adalah kecakapan yang harus dikuasai peserta 

didik dalam menyelesaikan tugas pengajaran operasi hitung yaitu dalam penelitian 

ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat 

dengan tepat yang diukur dengan tes tertulis yang dinyatakan dalam skor 0 - 100. 

2. Bilangan bulat 

 Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 

negatif, dan bilangan nol. 

3. Media kartu bilangan 

 Media kartu bilangan merupakan perantara atau pengantar materi 

pembelajaran berupa kartu dengan 2 berwarna berbeda dan diberi tanda positif (+) 

dan tanda negatif (-) dimana setiap 1 kartu mewakili nilai satu positif atau satu 

negatif dan apabila ada kartu berpasangan maka bernilai nol. 

 

 


