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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran masih berorientasi pada guru (teacher centered) yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional dengan dominasi metode ceramah. Hal ini 

mengakibatkan kurang maksimalnya pembelajaran operasi hitung campuran 

bilangan bulat yang dimiliki oleh siswa. Tujuan yang ingin dicapai adalah, 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan penggunaan media garis 

bilangan, mendeskripsikan hasil belajar siswa, serta mendeskripsikan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

tes dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif.  Subjek penelitian adalah kelas IV SDN Janti Tulangan 

Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media garis bilangan meningkat. 

Pada siklus I ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh sebesar  56% 

dan siklus II sebesar 83%. Selain itu, dari hasil penelitian juga menunjukkan 

pemenuhan pada setiap indikator keberhasilan. 

. 

Kata Kunci : Penggunaan Media Garis Bilangan, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembelajaran matematika sampai saat ini masih menjadi pembelajaran yang 

dianggap sulit, khususnya siswa SD. Seperti yang terjadi di kelas IV SDN Janti 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selama pembelajaran  operasi hitung 

campuran bilangan bulat diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa kurang 

memahami operasi hitung campuran bilangan bulat. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran operasi hitung campuran materi bilangan bulat, guru hanya 

menggunakan buku sumber saja dan tidak menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai karakteristik materi pembelajarannya. 

Berdasarkan kondisi riil lapangan dan hasil refleksi dari guru kelas IV SDN 

Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo diperoleh informasi penyebab 

kegagalan siswa dalam memahami hitungan capuran materi bilangan bulat yaitu 

pada kegiatan pembelanjaran hitungan campuran bilangan bulat guru hanya 
menggunakan buku pakrtdan tidak menggunakan media sama sekali sehingga 

siswa kurang memahami materi hitung campuran bilangan bulat. Dengan begitu 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran operasi hitung 
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campuran bilangan bulat, dimana kegagalan siswa terhadap pembelajaran operasi 

bilangan bulat mencapai 56% atau 44% dinyatakan berhasil. Dan tidak sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah ≥ 80%. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:2) menyatakan, dengan adanya media 

kegiatan pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman siswa pada materi operasional hitung 

campuran bilangan bulat. Selain itu dengan adanya media maka metode 

pembaelajaran yang dilakuakn bervariasi sehingga siswa tidak cepat bosan 

Dalam menentukan konsep operasi hitung campuran bilangan bulat, guru 

harus benar-benar emiliki kreativitas dalam penyampaian materi agar hasil belajar 

siswa juga ikut meningkat. Selaian itu guru harus bisa membuat kelas aktif dan 

cara mudah penyampaian materi operasi bilangan bulat melauli model 

pembelajaran 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akhirnya mengambil judul 

”Peningkatan Hasil Belajar Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat dengan 

Media Garis Bilangan dari Sterofom untuk Siswa Kelas IV SDN Janti Sidoarjo” 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan media garis bilangan dalam meningkatkan 

hasil belajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SDN Janti Tulangan Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 terhadap aktivitas 

guru ? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan media garis bilangan dalam meningkatkan 

hasil belajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SDN Janti Tulangan Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 terhadap aktivitas 

siswa ? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan media garis bilangan dalam meningkatkan 

hasil belajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SDN Janti Tulangan Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 terhadap hasil belajar 

siswa ? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan aktivitas guru dalam penggunaan media garis bilangan untuk 

meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat pada 

siswa kelas IV SDN Janti Tulangan Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017  

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas IV SDN Janti Tulangan Sidoarjo dalam 

penggunaan medi garis bilangan untuk peningkatan hasil belajar materi operasi 

hitung campuran bilangan bulat Tahun Pelajaran 2016/2017  

3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas IV SDN Janti Tulangan Sidoarjo 

setelah mengikuti pembelajaran matematika operasi hitung campuran bilangan 

bulat dengan menggunakan media garis bilangan Tahun Pelajaran 2016/2017  
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KAJIAN PUSTAKA 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia bayi sampai ke liang lahat nanti. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih 

baik dari sebelumnya (Purwanto,2002). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

pada salah satu aspek kemanusiaan, artinya hasil pembelajaran yang tidak dilihat 

secara fragmentasi atau terpisah melainkan komperehensif. Hasil belajar 

merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004). 

Menurut Ahmadi dan Prasetya, 2007:104 menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar ada 3 yaitu : (1) faktor row in put (2) faktor 

everomenta input (3) faktor instrumental input. 

Pada hakikatnya matematika adalah ilmu deduktif yang abstrak, fomal 

memiliki bahasa simbolyang padat arti, sedangkan pada anak SD sebagian besar 

memiliki pemikiran yang kongkrit dengan kemampuan yang bervariasi sehingga 

diperlukan pendekatan dan strategi dalam proses pembelajaran (Karso, 2016:1.1) 

Strategi pembelajaran merupakan membentuk pemikiran yang kritis dan 

kreatif. Guru perlu memperhatiakan daya fikir siswa serta rasa ingin tahu. Siswa 

harus dibiasakan di beri kesempatanuntuk bertanya dan berpendapat. 

Bilangan bulat merupakan penggbungan dari bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 

4, 5, .... dan seterusny dengan bilangan asli negatif yaitu -1, -2 -3 -4 -5,... dan 

seterusnya.bilangan bulat dapat dipahami yaitu bilangan terdiri atas bilangan 

negatif, bilangan nol dan bilangan positif. 

Operasi bilangan campuran adalah operasi bilangan yang melibatkan dua 

operasi perhitungan yaitu : penjumlahan dan pengurangan.operasi bilangan bulat 

harus di kerjakan secara berurutan dari sebelah kiri atau di mulai dari operasi yang 

paling depan. 

Media merupakan alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa 

Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media 

berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan menerima pesan. Beberapa 

hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, media cetak dan 

sebagainya (Indriani, 2011:13). 

Menurut Sadiman dalam Musfiqun (2012:26) menyatakan media itu adalah 

perantara atau perantara pesan dari pengirim penerima pesan. Dari pengertian 

tersebut, kita bisa memahami bahawa media merupakan alat Bantu yang sangat 

bermanfaat bagi para siswa dan pendidik dalam proses belajar dan mengajar. 

Media pembelajaran merupakan suatu alat komunikasi dalam proses 

pembelajaran. Dikatakan demekian karena di dalam media pembelajaran terdapat 

proses penyampaian pesan dari pendidikan kepada anak didiknya. Sedangkan 

pesan yang dikirimkan, biasanya, berupa informasi atau keterangan dari pengirim 
pesan. Pesan tersebut adakalanya disampaikan dalam bentuk sandi-sandi atau 

lambing-lambang, seperti kata-kata, bunyi, gambar, dan lain sebagainya. Melalui 

saluran seperti radio, televisi, OHP, film, pesan diterima oleh penerima pesan 
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melalui indra untuk diolah, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

dipahami oleh penerima pesan. 

Fungsi media yaitu : (1) sebagai sarana bantu untuk mewujudkan 

pembeljaran yang efektif,  (2) media sebagai alat mempercepat pembelajaran, (3) 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan (4) untuk mengurangi adanya 

verbalisme (susilana dan riyan, 2007:10). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam pembelajaran dengan 

peningkatan hasil belajar operasi hitung campuran bilangan bulat dengan media 

garis bilangn dari sterofom untuk kelas IV SDN Janti Tulangan Sidoarjo ini  

adalah menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut aqib,dkk (2011:3), 

penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran 

di kelas. 

Pelaksanaan PTK melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 3 

tahap, yaitu: a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan dan pengamatan (acting 

and observasi), dan c) menganalisis data (reflecting) (Kemmis dan Taggart dalam 

Arikunto, 2010: 132). Salah satu karakteristik dari PTK ini yaitu dilaksanakan 

dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Tahap-tahap dalam PTK ini 

adalah sebuah proses yang menjadi sebuah siklus. Satu siklus terdiri dari 3 tahap 

tersebut. 

 

Subjek,waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Janti 

Tulangan Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan mempertimbangkan bahwa 

siswa kelas III pada sekolah dasar tersebut memiliki kemampuan berpikir yang 

heterogen. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-

November 2016. Jumlah siswa pada kelas IV SDN Janti Tulangan Sidoarjo terdiri 

dari 18 siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dirancang sesuai dengan prosedur penelitian tindakan kelas. 

Prosedur pelaksanaannya mengikuti prinsip dasar penelitian tindakan kelas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupayakan perbaikan pada rendahnya 

hasil belajar operasi hitung campuran bilangan bulat tiga tahapan antara lain 

sebagai berikut:  
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Gambar 1. Langkah-langkah Siklus PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemmis dan Taggart dalam Arikunto, (2010:132) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, tes, dan angket. 

Data yang telah terkumpul dianalisis dan disajikan dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptifkuantitatif. 

Analisis data hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari 

pengamat (guru kelas dan teman sejawat) yang mengisi lembar observasi saat 

mengamati proses belajar mengajar menggunakan rumus sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

P = Persentase pelaksanaan Pembelajaran 

f  = Banyaknya aktivitas yang terlaksana. 

N = Jumlah aktivitas keseluruhan . Sumber : Nurgiyantoro, (2012:238) 

Selanjutnya data tersebut dinyatakan dalam kriteria hasil observasi yang 

bersifat kualitatif sebagai berikut: 

≥ 80%  = sangat tinggi 

60% - 79% = tinggi 

40% - 59% = sedang 

20% - 39% = rendah 

≤ 20%  = sangat rendah. Sumber : Aqib dkk, (2011:41) 

Analisis ketercapaian pembelajaran diperoleh dari pengamat (guru kelas dan 

teman sejawat) yang mengisi lembar observasi saat mengamati proses belajar 

mengajarmenggunakan rumus sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

N = Nilai Ketercapaian Pelaksanaan  Pembelajaran. 

x = Skor yang diperoleh. 

∑x = Skor Maksimal. Sumber : Nurgiyantoro, (2012:238) 

 

P = x 100% 

N = x 100 

Siklus  I 

Siklus  II 
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Selanjutnya data tersebut dinyatakan dalam kriteria nilai ketercapaian 

pembelajaran yang bersifat kualitatif sebagai berikut: 

80 – 100 = baik sekali 

66 – 79 = baik  

56 – 65 = cukup 

40 – 55 = kurang 

30 – 39 = gagal. Sumber : Arikunto, (2013:281) 

Analisis nilai akhir diperoleh dari hasil tes evaluasi siswa. Adapun rumus 

yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

N = Nilai akhir. 

x = skor yang diperoleh. 

∑x = Skor maksimal. Sumber : Nurgiyantoro, (2012:238) 

Selanjutnya data tersebut dinyatakan dalam kriteria yang bersifat kualitatif 

sebagai berikut: 

80 – 100 = baik sekali 

66 – 79 = baik 

56 – 65 = cukup 

40 – 55 = kurang 

30 – 39 = gagal. Sumber : Arikunto, (2013:281) 

Analisis ketuntasan klasikal dihitung melalui siswa yang tuntas dibagi 

dengan jumlah siswa. Sehingga diperoleh rumus ketuntasan klasikal, sebagai 

berikut : Nurgiyantoro, (2012:238) 

 
Keterangan: 

P = Persentase ketuntasan 

n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa  

Selanjutnya data tersebut dinyatakan dalam kriteria yang bersifat kualitatif 

sebagai berikut: 

 ≥ 80%  = sangat tinggi 

60% - 79% = tinggi 

40% - 59% = sedang 

20% - 39% = rendah 

≤ 20%  = sangat rendah. Sumber : Aqib dkk, (2011:41) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini di laksanankan dengan menggunakan dua siklus yang setiap 

siklusnya terdiri dari dua pertemuan.pada setiap siklus ada beberapa tahapan yang 

dilakukan yaitu (1) perencanaan, pada tahapan ini dilakukan kegiatan diantaranya 

N = x 100 

P = x 100% 
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menganalisis kurikulum pada SK dan KD yang akan digunakan, penyusun 

perangkat pembelajaran, mengembangkan instrument penelitian, menentukan 

observer dan menentukan jadwal,(2) Tahap pelaksanaan dan pengamatan, pada 

pelaksanaan peneliti melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan media garis 

bilangan dari sterofom yang telahdisusun. Tahap pengamatan. Pada tahapan ini 

pengamat mengamati ketercapaian pelaksanaan pembelajaran, (3) Tahap refleksi, 

refleksi dilakukan pada setiap siklus dan di gunkan untuk mengetahu kelebihan 

dan kekurangan pada setiap siklus dan akan dilakukan di siklus selanjutnya. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan pertama dilaksanakan  

sesuai dengan pembelajaran yang sudah dirancang yaitu peningkatan hasil belajar 

operasi hitung campuran bilangan bulat. Pelaksanaan pembelajaran meliputi : Pada 

kegiatan awal model pembelajaran langsung yaitu menyampaikan tujuan dan 

manfaat serta mempersiapkan siswa yang terdiri dari salam pembukaan, 

menanyakan kabar, mempresensi kehadiran, menyanyikan lagu, menetapkan 

kotrak belajar dan menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran. Pada kegiatan 

ini guru mendemonstrasikan pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan adalah 

menjelaskan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Guru juga 

menyiapkan media berupa garis bilangan. Guru membimbing siswa mengunakan 

media. Setelah itu guru membimbing pelatihan siswa yaitu mengerjakan LKS.Pada 

kegiatan akhir pembelajaran guru memberi kesempatan untuk siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang di dalam kelas aktif. Guru memberikan tugas untuk kenerja rumah. Guru 

menyampaikan pesan moral dan mengakhiri pembelajaran. 

Pada pertemuan kedua pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: Pada 

kegiatan awal model pembelajaran langsung yaitu menyampaikan tujuan dan 

maanfaat serta mempersiapkan siswa yang terdiri dari salam pembukaan, 

menanyakan kabar, mempresensi kehadiran, menyanyikan lagu, menetapkan 

kotrak belajar dan menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran.Pada kegiatan ini 

guru mendemostrasikan media garis bilangan. Guru membimbing nai gambar seri. 

Guru siswa mengerjakan LKS. Guru dan siswa memberikan umpan balik tentang 

pemahaman. Guru memberikan soal evaluasi siswa.Pada kegiatan akhir 

pembelajaran guru memberi kesempatan untuk siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang di dalam kelas 

aktif. Guru memberikan tugas untuk kenerja rumah. Guru menyampaikan pesan 

moral dan mengakhiri pembelajaran. 

Kegiatan observasi pada siklus I pada pelaksanaan pembelajaran menulis 

narasi diamati oleh dua observer. Hasil pengumpulan data dapat diperoleh dari 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, tes menulis narasi, dan catatan 

lapangan. 

Berdasarkan hasil observasi atau penelitian pada siklus I pertemuan 1 dan 2, 

indikator keterlaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Pembelajara Siklus I  

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah, (2017) 

Dapat diketahui bahwa perolehan hasil kegiatan pembelajaran pada siklus I 

yang dilakukan oleh 2 pengamat pada pertemuan 1 persentase keterlaksanaan 

adalah 100%, dan nilai ketercapaian yaitu 70%.  

Dapat diketahui bahwa hasil rata-rata nilai akhir siswa dalam operasi hitung 

campuran bilangan bulat  klasikal yaitu mencapai 56% Untuk ketuntusan yang 

mencapai 56% ini termasuk kriteria cukup. Namun, belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu ≥75%. Siswa kelas IV berjumlah 18 anak.  Hal 

itu menyebabkan nilai ketuntasan klasikal menjadi rendah. Pada tahap penelitian 

selanjutnya diharapkan semua siswa masuk sekolah agar diketahui nilai ketuntasan 

klasikal yang utuh. Maka penelitian ini dikatagorikan belum berhasil. Oleh karena 

itu perlu adanya perbaikan tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus dua. 

Berikut ini adalah hasil pelaksanaan pembelajaran siklus II. 
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Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah, (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perolehan hasil kegiatan 

pembelajaran pada siklus II yang dilakukan oleh 2 pengamat pada pertemuan 1 

persentase keterlaksanaan adalah 100%, dan nilai ketercapaian yaitu 83%. Pada 

pertemuan 2 persentase keterlaksanaan adalah 100% dan nilai ketercapaian yaitu 

80%. Nilai total tingkat ketercapaian yang diperoleh dari hasil pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran siklus II adalah 83%. Pada siklus II, pelaksanaan 

pembelajaran dikatakan sudah berhasil. Hal ini karena indikator keberhasilan 

penelitian dikatakan berhasil jika pelaksanaan pembelajaran mencapai ≥ 80% 

dengan nilai ketercapaian ≥ 75. 

Dapat diketahui bahwa hasil ketuntasan klasikal yaitu mencapai 83% Untuk 

ketuntusan yang mencapai 83% ini termasuk kriteria baik sekali dimana kisaran 

nilai antara 80% – 100% termasuk kategori sangat baik. 
 

Pembahasan 

Pada pembahasan disajikan bahwa penggunaan media garis bilangan dapat 

membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Data yang akan dibahas dalam 

pembahasan ini adalah data yang diperoleh dari observasi kegiatan pembelajaran 
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dengan peningkatan hasil belajar operasi hitung campuran bilangan bulat dengan 

media garis bilangan dari sterofom untuk kelas IV SDN Janti Tulangan sidoarjo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis 

narasi dengan penggunaan media gambar seri berjalan dengan baik dan mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Berikut adalah rekapitulasi data keterlaksanaan 

pembelajaran pada siklus I-II yang tersaji dalam diagram batang di bawah ini : 

Diagram 1 : Keterlaksanaan Pembelajaran Siklus I dan II Pertemuan 1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah, (2017) 

Diagram diatas menunjukkan persentase keterlaksanaan pembelajaran 

kemampuan menulis narasi dengan penggunaan media gambar seri pada siklus I 

pertemuan 1 mencapai persentase 100% dan pertemuan 2 mencapai persentase 

100% dengan rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran siklus I yaitu 

100%. Sedangkan persentase keterlaksanaan pembelajaran pada siklus II 

pertemuan 1 mencapai persentase 100% dan pertemuan 2 mencapai persentase 

100% dengan nilai rata-rata 100%.Keterlaksanaan pembelajaran ini masuk dalam 

kategori baik sekali dan telah melampaui kriteria yang telah ditentukan yaitu ≥ 

80%. 

Nilai ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus I adalah 70%. 

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori baik (Arikunto, 2013:281) dan 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 75. 

Pada siklus II guru memperbaiki tingkat ketercapaian pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dicapai pada siklus I dengan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan tingkat ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Tingkat 

ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus II adalah 80%. Perolehan nilai 

tersebut termasuk dalam kategori baik sekali (Arikunto, 2013:281). Ketercapaian 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan siklus I Dengan hasil tersebut, ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan yaitu ≥ 

75. Dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan 

media garis bilanganguru telah mampu mengelola waktu dengan baik, persiapan 

alat tulis oleh guru maupun siswa telah lengkap sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. Untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis guru 

memberikan bimbingan bagi anak tersebut sehingga dapat mengerjakan dengan 

tepat waktu. Perbandingan hasil ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada diagram sebagai berikut. 
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 Diagram 2. Ketercapaian Keterlaksanaan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah, (2017) 

Berikut ini adalah diagram hasil belajar siswa dengan penggunaan media 

garis bilangandari sterofom : 

Diagram 3. Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah, (2017) 

Berdasarkan diagram 3 memaparkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus I memperoleh persentase sebanyak 76% atau 10 

siswa yang tuntas belajar, sedangkan 8 siswa tidak tuntas belajar. Dengan data 

yang telah didapatkan menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus I belum 

berhasil karena belum memenuhi standar ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu 

75%. Oleh karena itu dilanjutkan pada siklus II, dan didapatkan hasil pada siklus II 

mencapai persentase sebanyak 83% atau 15 siswa yang telah tuntas belajar dan 3 

siswa tidak tuntas. Hal ini menunjukkan hasil siklus II sudah baik sekali dan 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus II telah mencapai 

persentase yang ditetapkan pada indikator keberhasilan. Kendala-kendala yang 

muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran dapat diatasi dengan baik oleh 

peneliti. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas yang berjudul 

"Peningkatan Hasil Belajar Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat dengan 

Media Garis bilangan dari Sterofoam untuk Siswa Kelas IV SDN Janti - Sidoarjo, 

maka dapat diperoleh kesimpulan Penggunaan media garis bilangan pada operasi 

hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Janti Kecamatan 

Tulangan Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan aktivitas guru. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya aktivitas guru yang mengalami peningkatan dari siklus I 

mencapai 70% dan siklus II naik menjadi 83%. Dengan demikian aktivitas guru 

sudah mencapai keberhasilan yang telah ditentukan pada indikator keberhasilan 

sebesar > 80%. 
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Penggunaan media garis bilangan pada operasi hitung campuran bilangan 

bulat pada siswa kelas IV SDN Janti Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

keaktifan siswa pada siklus I mencapai 67% dan pada siklus II naik menjadi 80%. 

Dengan demikian aktivitas siswa sudah mencapai keberhasilan yang telah 

ditentukan pada indikator keberhasilan sebesar > 80%. 

Hasil belajar siswa kelas IV SDN Janti, Sidoarjo setelah mengikuti 

pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran bilangan bulat dengan 

menggunakan media garis bilangan membuat pembelajaran lebih menarik dan 

termotivasi dalam pembelajaran. Hal ini ditandai dengan meningkatnya hasil 

belajar siswa pada siklus I mencapai 56% dan pada siklus II naik menjadi 83%. 

Dengan demikian hasil belajar siswa secara klasikal sudah mencapai keberhasilan 

yang telah ditentukan pada indikator keberhasilan sebesar > 80%. 

Dari hasil kesimpulan  diatas  menunjukkan bahwa penggunaan media papan 

bilangan pada pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat pada siswa kelas IV dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 

ditarik saran sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat, 

sehingga aktivitas guru dapat meningkat. 

2. Guru hendaknya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

dan media pembelajaran yang tepat, agar penguasaan siswa terhadap mated 

yang disampaikan dapat meningkat 

3. Bagi sekolah hendaknya menyediakan fasilitas berupa media pembelajaran 

yang menarik agar siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran yang 

pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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