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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebelum menggunakan teknik 5E (engage, 

explore, explain, extend, dan evaluate) yang didukung dengan media koin pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan I Kabupaten Kediri tahun ajaran 2016-2017. (2) Untuk 

mendiskripsikan kemampuan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat setelah menggunakan teknik 5E (engage, explore, explain, extend, dan evaluate) 

yang didukung dengan media koin pada siswa kelas IV SDN Banyakan I 

KabupatenKediri tahun ajaran 2016-2017. (3) Untuk mendiskripsikan pengaruh teknik 5E 

(engage, explore, explain, extend, dan evaluate) yang didukung dengan media koin 

terhadap operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SDN Banyakan I Kabupaten Kediri tahun ajaran 2016-2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas IV SDN 

Banyakan 1. Penelitian dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, menggunakan instrumen berupa tes 

objektif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik uji-t. Dengan bantuan program 

komputer SPSS. 

Simpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan siswa  kelas IV SDN Banyakan 1 

kabupaten Kediri sebelum menggunakan teknik pembelajaran 5E (Engage, Explorasi, 

Explain, Exted, Dan Evaluate) dengan didukung media koin terhadap kemampuan 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan melihat nilai rata-rata pada Pre Test rendah yaitu untuk penjumlahan mencapai 

5.6667 dan pengurangan mencapai 58,636. (2) Kemampuan siswa  kelas IV SDN SDN 

Banyakan 1 kabupaten Kediri setelah menggunakan teknik pembelajaran 5E (Engage, 

Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) dengan didukung media koin terhadap 

kemampuan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sangat baik. (3) 

Teknik pembelajaran 5E (Engage, Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) dengan 

didukung media koin mempunyai pengaruh terhadap  kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Banyakan 1 

kabupaten Kediri. Hal ini dibukikan dengan penghitungan hasil tes menggunakan SPSS, 

dapat dilihat bahwa sig.(2-tailed) pada uji-t untuk penjumlahan dan pengurangan 

diperoleh 0,000 < 0,005. 
 

Kata kunci : teknik 5e, media koin 
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A. LATAR BELAKANG 

Menghadapi era globalisasi diiringi 

dengan perkembangan IPTEK yang sangat 

pesat, maka seseorang dituntut untuk mampu 

memanfaatkan informasi dengan baik dan 

cepat. Untuk itu dibutuhkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas dan bernalar 

tinggi serta memiliki kemampun untuk 

memproses informasi sehingga bisa 

digunakan untuk perkembangan IPTEK . Hal 

tersebut sangat erat kaitannya dengan akses 

untuk menggunkan sarana belajar yang sesuai 

dan memadai,kemampuan pengajar, strategi 

yang digunakan, pengembangan dan 

penerapan kurikulum serta pengembangan 

sistem penilaian. 

Menurut Hartati, Suci (2008) 

“pentingnya peranan matematika dalam 

penguasaan IPTEK menuntut adanya 

pengembangkan pemahaman matematika 

pada setiap individu yang dapat diawali dari 

pembelajaran disekolah. Namun dalam 

kenyataanya di lapangan terdapat cukup 

banyak siswa yang tidak menyukai 

matematika”. Dalam benak mereka, 

matematika itu merupakan momok dan 

merupakan mata pelajaran yang sangat sukar 

dan sulit untuk dimengerti. Sebagai 

akibantnya motivasi belajar siswa menjadi 

sulit ditumbuhkan. Hal ini menjadi dilema 

bagi para pendidik dan para ahli, karena 

disatu pihak matematika itu sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan nalar anak 

dan dapat melatih anak agar mampu berfikir 

logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Sedangan 

dilain pihak,banyak anak yang tidak 

menyenangi matematika. 

Dari pengamatan peneliti, guru pada 

SDN Banyakan 1 dalam menyampaian materi 

pembelajran matematika pada siswa terdapat 

beberapa permasalahan, yaitu 1) sarana 

prasarana yang kurang mendukung, 2) model 

pembelajaran yang monoton, 3) tanpa adanya 

media pembelajaran, 4) kuranganya motivasi 

bagi siswa. 

Berdasarkan pemahaman yang 

dimiliki, maka untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut penulis bermaksud 

mengimplementasikan suatu prosedur 

pembelajaran pada siswa SDN Banyakan 1 

Kabupaten Kediri.Disamping sebagai suatu 

pengetahuan dasar, matematika juga berfungsi 

sebagai alat hitung dan bahasa ilmu 

pengetahuan. Penekanan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar khususnya kelas 

IV SDN Banyakan 1 perlu ditekankan pada 

operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat. 

Menurut Rahmawati, Fitri  (2013:16) 

“siklus 5E(engage, explorasi explain, exted 

dan evaluate) adalah 1) membangkitkan 

minat siswa terhadap topik bahasan yang akan 

dipelajari dengan melibatkan pengetahuan 
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yang pernah didapat 2) mengajak siswa untuk 

memahami  konsep materi pembelajaran yang 

akan dibahas, 3) mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan kalimatnya 

sendiri 4) mengajak siswa untuk 

mengaplikasikan konsep 5) mengevaluasi 

hasil belajar”. 

Langkah-langkah pembelajaran teknik 

5E (engage, explore, explain, extend, dan 

evaluate) menurut Hariyanto dan Wasono 

(2012:100) dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Engage (libatkan) 

Pada tahap ini kegiatan pokok 

pembelajaran bertumpu pada upaya 

bagaimana meningkatkan minat siswa 

sambil menilai pemahaman awal para 

siswa terhadap topik yang dibahas, 

misalnya dengan kegiatan apersepsi. 

Selama fase ini siswa membuat hubungan 

antra pengalaman belajar masa lalunya 

dengan pengalaman belajar sekarang. 

2) Explorasi (eksplorasi) 

Pada tahap ini kegitan pokok 

pembelajaran adalah melibatkan siswa 

dalam pokok pembahasan atau topik 

pembelajaran. Memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk membangun 

pemahamannya sendiri.  

3) Explain (jelaskan) 

Pada tahap ini siswa diberikan 

kesempatan untuk mengkomuniasikan apa 

yang telah dipelajarinya sejauh ini dan 

menjelasan maksudnya. Para siswa 

menjelaskan apa yang telah dipelajarinya 

dengan berkomunikasi dengan rekan-

rekannya. Dengan fasilitator seorang guru.  

4) Extend (kembangkan) 

Pada tahap ini siswa diberi 

kesempatan untuk menerapan pengetahuan 

barunya dan secara berkesinambungan 

melakukan explorasi dari implikasi ini.  

5) Evaluated (efaluasi) 

Pada tahap ini baik siswa maupun 

guru menilai sejauh mana terjadinya 

pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal 

ini, guru menilai sejauh mana para siswa 

memperoleh pemahaman tentang konsep-

kosep pokok bahan ajar dan pengetahuan 

baru. 

 

Dengan penerapan tenik 5E ini bagi 

peneiti dirasa kurang lengkap dan tepat dalam 

menyampaikan materi operasi hitung 

penhumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

pada siswa SDN Banyakan I kelas IV tanpa 

menggunakan media. Menurut peneliti, media 

yang tepat dalam penyampaian materi tentang 

operasi hitung bilagan bulat ini adalah dengan 

menggunakan koin. 

Media koin dipilih sebagai media 

dalam menyampaikan pembelajaran untuk 

materi operasi bilangan bulat karena, media 

koin dianggap sebagai media yang sesuai 

untuk materi ini. Berbagai warna koin dapat 

digunakan sebagai sarana pembeda bilangan 

bulat (positif dan negatif). Selain itu media 

koin juga dapat menarik minat siswa serta 

mudah didapatkan. Dengan demikian 

tingginya minat siswa diharapkan dapat 

membuat siswa mudah untuk memahami 

materi tentang bilangan bulat dengan baik. 

Menurut Nurtini (2013:20) “Media 

koin positif dan negatif adalah alat atau 

perlengkapan yang digunakan oleh seorang 
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guru dalam mengajar yang berupa lempengan 

koin dengan warna berbeda yang nantinya 

akan mewakili bilangan positif dan negatif”.  

Sedangkan menurut Alfirdausi, Abdul 

Hadi (2011:33) “Koin positif negatif adalah 

suatu alat peraga matematika yang membahas 

mengenai operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada operasi hitung bilangan 

bulat. Koin positif negatif terdiri dari dua koin 

yang berbeda warna”. 

Melalui media koin diharapkan 

penyampaian materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

dapat dengan mudah diterima oleh siswa 

dengan baik dan siswa dapat melakukan 

operasi hitung dengan cara yang benar, cepat, 

dan tepat. 

Agar permasalahan yang diteliti tidak 

meluas, maka perlu diberi pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah tersebut 

adalah: 

1. Menerapkan teknik 5E (engage, explore, 

explain, extend, dan evaluate) yang 

didukung dengan media pembelajaran koin  

dalam proses pembelajaran pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan 1 Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2016-2017. 

2. Pengaruh teknik 5E (engage, explore, 

explain, extend, dan evaluate) yang 

didukung dengan media pembelajaran koin 

terhadap kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat pada siswa kelas IV SDN  Banyakan 

1 Kabupaten Kediri 2016-2017. 

Berdasarkan hasil identifikasi 

pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat sebelum menggunakan teknik 5E 

(engage, explore, explain, extend, dan 

evaluate) yang didukung dengan media 

koin pada siswa kelas IV SDN Banyakan 

I Kabupaten Kediri tahun ajaran 2016-

2017? 

2. Bagaimana kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat setelah menggunakan teknik 5E 

(engage, explore, explain, extend, dan 

evaluate) yang didukung dengan media 

koin pada siswa kelas IV SDN Banyakan 

I KabupatenKediri tahun ajaran 2016-

2017? 

3. Adakah pengaruh teknik 5E (engage, 

explore, explain, extend, dan evaluate) 

yang didukung dengan media koin 

terhadap operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan I Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2016-2017? 
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Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendiskripsikan kemampuan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat sebelum 

menggunakan teknik 5E (engage, explore, 

explain, extend, dan evaluate) yang 

didukung dengan media koin pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan I Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2016-2017. 

2. Untuk mendiskripsikan kemampuan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat setelah 

menggunakan teknik 5E (engage, explore, 

explain, extend, dan evaluate) yang 

didukung dengan media koin pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan I 

KabupatenKediri tahun ajaran 2016-2017. 

3. Untuk mendiskripsikan pengaruh teknik 

5E (engage, explore, explain, extend, dan 

evaluate) yang didukung dengan media 

koin terhadap operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat pada siswa 

kelas IV SDN Banyakan I Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2016-2017. 

B. METODE PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Arikunto, Suharsimin 

(2010:162), “Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi, disebut 

sebagai variabel penyebab”. Variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel penyebab, 

variabel independent, atau variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah teknik pembelajaran 5E 

(engage ,explore, explain, extend, dan 

evaluate) dan media koin. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) :  

Menurut Arikunto, Suharsimin 

(2010:162) “Variabel akibat disebut 

variabel tidak bebas variabel tergantung, 

variabel terikat atau dependent variable”. 

Variabel terikat merupkan variabel yang 

dipengaruhiatau yang menjadi akibat dari 

variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalahkemampuan operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan 

biangan bulat. 

Teknik penelitian yang digunakan 

adalah teknik eksperimen. Teknik eksperimen 

adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan sebab akibat antara 

satu variabel dengan variabel yang lainya.   

Terdapat tiga bentuk penelitian 

dengan teknik eksperimen, yaituPre- 

Experimental Design, True Experimental 

Design, dan Quasi Experimental Design. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik 
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Pre-Experimental Design dengan bentuk One 

Group Pretest-Posttest Design. Rancangan 

penelitian ini dipilih karena ingin 

mengungkapkan hubungan sebab akibat tanpa 

melibatkan kelompok kontrol.  

Tabel 1. One-Group Pretest-Posttest Design 

 

 

Menurut Sugiyono (2011:75) 

Keterangan : 

O1: nilai pretest(sebelum diberi perlakuan) 

O2: nilai postest (setelah diberi perlakuan) 

X  : perlakuan yang diberikan 

Dalam design ini observasi dilakukan 

sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen 

dan sesudah eksperimen. Observasi yang 

dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut 

pre-test, dan observasi sesudah eksperimen 

(O2) disebut post-test. 

Perbedaan antara O1 dan O2 yakni O2 

– O1 diasumsikan merupakan efek dari 

treatment atau eksperimen. 

Pendekatan yang biasa digunakan 

dalam penelitian ada dua, yaitu pendekatan 

kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data menggunakan tes. Jenis tes 

yang digunakan adalah tes tulis. Tes tulis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes uraian yaitu tes yang menghendaki agar 

peserta tes memberikan jawaban dalam 

bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang 

disusun sendiri. 

Teknik analisis yang digunakan untuk 

penelitian ini berupa analisis statistik. Data 

yang dianalisa dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Data kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan penguranganbilangan 

bulat siswa sebelum menggunakan teknik 

pembelajaran 5E (engage, explore, explain, 

extend, dan evaluate) di dukung media 

koin. 

b. Data kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan penguranganbilangan 

bulat siswa sesudah menggunakan teknik 

pembelajaran 5E (engage, explore, explain, 

extend, dan evaluate) di dukung media 

koin. 

Untuk menganalisis hasil eksperimen 

menggunakan uji–t test. Sebelum dilakukan 

pengujian menggunakan uji t-test, dilakukan 

uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

Pre-test and Post-testGroup 

O1  X  O2 
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Untuk memudahkan perhitungan dan 

agar lebih meyakinkan hasil analisis data, 

dilakukan analisis data dengan menggunakan 

jasa program analisis dengan komputer. 

Program yang digunakan adalah SPSS for 

Windows. 

C. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

Penelitian dilaksanakan di SDN 

Banyakan 1Kecamatan Banyakan Kabupaten 

K/ediri. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan penelitian pada mata pelajaran 

matematika dengan materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

di kelas IV dengan jumlah siswa 22. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pembelajaran 5E 

(Engage, Explorasi, Explain, Exted, Dan 

Evaluate) dengan didukung media koin, yang 

pelaksanaannya dilaksanakan2 kali pertemuan 

selama 2jam pelajaran setiap pertemuan. 

Untuk lebih jelasnya data hasil penelitian 

sebaga berikut: 

 

 

 

 

 

 

a. Data Pretest  

Tabel 2. Data Frekuensi Pretest Penjumlahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah disajikan pada tabel diatas maka dapat 

diketahui bahawa nilai rata-rata yang 

diperoleh pada pretest dengan siswa sebanyak 

22 adalah 61,5909 , median 57,5000 dan 

standart deviasi 11,27432dengan nilai 

minimum 50,00dan maximum 85,00dengan  

nilai KKM untuk mata pelajaran matematika 

yang telah ditentukan 70. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah operasi hitung penjumlahan bilangan 

bulat pada hasil belajar pretest berada 

dibawah KKM yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

Statistics 

PREETEST   

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 61,5909 

Median 57,5000 

Mode 55,00 

Std. Deviation 11,27432 

Minimum 50,00 

Maximum 85,00 
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Tabel 2.Data Frekuensi Pretest Pengurangan 

Statistics 

PREETEST   

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 58,6364 

Median 55,0000 

Mode 55,00 

Std. Deviation 7,74317 

Minimum 50,00 

Maximum 75,00 

 

Dari hasil penelitian yang telah 

disajikan pada tabel diatas maka dapat 

diketahui bahawa nilai rata-rata yang 

diperoleh pada pretest operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat dengan siswa 

sebanyak 22 adalah 58,6364 , median 

55,0000dan standart deviasi 7,74317dengan 

nilai minimum 50,00dan maximum 

75,00dengan  nilai KKM untuk mata 

pelajaran matematika yang telah ditentukan 

adalah 70. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah operasi 

hitung pengurangan bilangan bulat pada hasil 

belajar pretest berada dibawah KKM yang 

telah ditentukan. 

 

 

 

 

b. Data Postest  

Tabel 3.Data Frekuensi Postest 

Penjumlahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat  diketahui 

bahwa  pada postest dengan jumlah siswa 

sebanyak 22 didapat nilai rata-rata  kelas 

86,3182, median 87,0000dan standart deviasi 

9,96368dengan nilai minimum  72,00dan  

maximum 100,00dengannilai KKM untuk 

mata pelajaran matematika yang telah 

ditentukan 70. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah operasi 

hitung penjumlahan bilangan bulat pada 

postest berada diatas  KKM yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

Statistics 

POSTEST   

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 86,3182 

Median 87,0000 

Mode 100,00 

Std. Deviation 9,96368 

Minimum 72,00 

Maximum 100,00 
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Tabel 4.Data Frekuensi Postest Pengurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel hasil nilai diatas 

dapat  diketahui bahwa  pada postest operasi 

hitung pengurangan bilangan bulat dengan 

jumlah siswa sebanyak 22 didapat nilai rata-

rata  kelas 85,7955, median 87,5000dan 

standart deviasi 7,76846dengan nilai 

minimum  70,00dan  maximum 

97,50dengannilai KKM untuk mata pelajaran 

matematika yang telah ditentukan 70. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-

rata kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat pada postest berada diatas  KKM yang 

telah ditentukan. 

c. Hasil Uji t 

Analisis selanjutnya adalah 

menganalisis data dengan menggunakan uji t 

dengan menggunakan SPSS yang nantinya 

digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini. 

Tabel 5. Uji-t Penjumlahan 

Paired Samples Test 

t df Sig. (2-tailed) 

9,792 21 ,000 

 

Dari data hasil perhitungan uji t 

operasi hitung bilangan bulat penjumlahan 

diatas diperoleh sig. (2-tailed) 0,000<0,005, 

sehingga terdapat pengaruh yang signifikan 

dan Ho ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 6. Uji-t  Pengurangan 

Paired Samples Test 

t df Sig. (2-tailed) 

15,311 21 ,000 

 

Dari data hasil perhitungan uji t hasil 

belajar operasi hitung bilangan bulat 

pengurangan diatas diperoleh sig. (2-tailed) 

0,000<0,005, sehingga terdapat pengaruh 

yang signifikan dan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Kesimpulan 

Dari hasil peneliatian yang dilakukan 

peneliti terhadap siswa kelas IV SDN 

Banyakan 1 Kabupaten Kediri tahun ajaran 

2010-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Kemampuan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat siswa dari 

kelas IV SDN Banyakan 1 Kabupaten 

Kediri sebelum diberi perlakuan dengan 

menerapkan teknik pembelajaran 5E 

(Engage, Explorasi, Explain, Exted, Dan 

Statistics 

POSTEST   

N Valid 22 

Missing 0 

Mean 85,7955 

Median 87,5000 

Mode 75,00a 

Std. Deviation 7,76846 

Minimum 70,00 

Maximum 97,50 
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Evaluate) yang didukung dengan media 

koin masih kurang memuaskan. 

Kemampuan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan siswa  kelas IV SDN 

Banyakan 1 Kabupaten Kediri, 

sebelummenggunakanteknik pembelajaran 

5E (Engage, Explorasi, Explain, Exted, 

Dan Evaluate) dengan didukung media 

koin rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

melihat nilai rata-rata pada pretest yaitu 

untuk penjumlahan mencapai 61,5909 dan 

pengurangan mencapai 58,6364.. Dan nilai 

rata-rata siswa berada di bawah KKM yang 

telah ditentukan. 

b. Kemampuan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulatsiswa  

kelas IV SDN SDN Banyakan 1 

Kabupaten Kediri setelahmenggunakan 

teknik pembelajaran 5E (Engage, 

Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) 

dengan didukung media koin terhadap 

kemampuan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat sangat 

baik. Hal ini dibuktikan dengan melihat 

nilai rata-rata yaitu penjumlahan 

sebelumnya 61,5909 menjadi 86,3182 dan 

pengurangan sebelumnya 58,6364 menjadi 

85,7955. Dengan demikian, rata-rata nilai 

siswa berada di atas KKM yang telah 

ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa 

teknik pembelajaran 5E (Engage, 

Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) 

yang didukung dengan media koin lebih 

tepat diterapkan pada materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dibandingkan dengan menerapkan 

model pembelajaran konvensional. Teknik 

pembelajaran 5E (Engage, Explorasi, 

Explain, Exted, Dan Evaluate) yang 

didukung dengan media koinlebih tepat 

digunakan pada materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat.Karena siswa menemukan sendiri 

konsep-konsep dasar dalam memecahkan 

masalah penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat. Dalam penerapannya, 

teknik pembelajaran 5E (Engage, 

Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) 

yang didukung dengan media 

koinmenekankan siswa untuk aktif, kreatif 

dan kritis dalam menerima konsep baru 

pada proses pembelajaran. 

c.  Teknik pembelajaran 5E (Engage, 

Explorasi, Explain, Exted, Dan Evaluate) 

dengan didukung media koin mempunyai 

pengaruh terhadap  kemampuan operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN 

Banyakan 1 Kabupaten Kediri. Hal ini 

dibukikan dengan penghitungan hasil uji-t 

menggunakan SPSS, dapat dilihat dari 

besarnya signifikan. Hasil yang didapat 

dari test yang dilakukan setelah 

menggunakan teknik pembelajaran 5E 
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(Engage, Explorasi, Explain, Exted, Dan 

Evaluate) dengan didukung media koin, 

untuk penjumlahan dan pengurangan sig. 

(2-tailed) diperoleh 0,000< 0,005, sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat pengharuh terhadap 

pembelajaran matematika operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan menggunakan teknik 

pembelajaran 5E (Engage, Explorasi, 

Explain, Exted, Dan Evaluate) dengan 

didukung media koin. 
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