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Abstrak 

 
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman ketika magang, materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat merupakan salah satu materi yang sulit bagi siswa Sekolah Dasar (SD) 

Kelas IV. Hal itu dikarenakan siswa harus menjumlahkan dan mengurangkan bilangan positif dan 

negatif. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui kemampuan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan menggunakan metode penemuan terbimbing didukung media gambar pada siswa kelas 

IV SDN Sumberbendo I Kabupaten Kediri serta menguji pengaruh metode penemuan terbimbing 

didukung media gambar terhadap kemampuan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

siswa kelas IV SDN Sumberbendo I Kabupaten Kediri. 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Quasi Eksperimental Design” 

dengan jenisnya “.Pretest-Postest Control Grup Design”. Quasi Eksperimental Design merupakan 

teknik penelitian yang tidak mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi kemampuan siswa 

sedangkan Pretest-Postest Control Grup Design merupakan teknik penelitian yang menggunakan 2 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang diberikan pretest sebelum 

pembelajaran dan postest setelah pembelajaran. Sebagai kelompok eksperimen yaitu siswa kelas IV 

SDN Sumberbendo I sebanyak 21 diberi perlakuan menggunakan metode penemuan terbimbing 

didukung media gambar sedangkan kelas kontrol yaitu siswa kelas IV SDN Sumberbendo II sebanyak 

22 siswa diberi perlakuan menggunakan metode diskusi didukung media gambar.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) kemampuan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat menggunakan metode penemuan terbimbing didukung media gambar pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I Kabupaten Kediri mencapai kriteria ketuntasan minimal  75.(2) kemampuan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan metode diskusi didukung media gambar 

pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo II Kabupaten Kediri mencapai kriteria ketuntasan 

minimal 75.(3) ada pengaruh metode penemuan terbimbing didukung media gambar terhadap 

kemampuan penjumlahan dan pengurangan bulat pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo I Kabupaten 

Kediri. 

 

 

 

 

 

Kata kunci : penemuan terbimbing, media gambar, kemampuan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat 
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I. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata 

pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa 

Sekolah Dasar (SD) mualai dari kelas I-VI. 

Salah satu tujuan penting mata pelajaran 

matematika yaitu melatih siswa untuk 

berfikir secara matematis (Primasatya, 

2016:15). siswa yang berfikir secara 

matematis akan dengan mudah 

menyelesaikan permasalahan matematika 

dan mudah mempelajari mata pelajaran 

yang lain. Hal itu disebabkan karena 

matematika merupakan ratunya ilmu dan 

menjadi pelayan ilmu yang lain 

(Prabawanto, 2006;3). 

Pelaksanaan pembelajaran 

matematika di SD sebagian besar 

menggunakan metode ceramah serta 

penggunaan media yang tidak dipersiapkan 

dengan baik membuat pembelajaran 

matematika menjadi membosankan dan 

menakutkan. Akibatnya, pemahaman siswa 

yang rendah dan hasil belajar yang tidak 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Oleh sebab itu, diperlukan metode 

dan media pembelajaran yang menarik. 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) 

matematika siswa kelas IV yaitu KD 5.2 

menjumlahkan bilangan bulat dan 5.3 

mengurangkan bilangan bulat. bilangan 

bulat merupakan bilangan yang terdiri dari 

bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan 

negatif (Herman, 2009:7). Pada KD 

tersebut siswa harus menguasai konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat positif dengan positif, positif dengan 

negatif, negatif dengan positif, dan negatif 

dengan negatif. 

Metode dan media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk materi 

tersebut yaitu metode penemua terbimbing 

didukung media gambar. Metode 

penemuan terbimbing merupakan metode 

pembelajaran yang berbeda dengan metode 

pembelajaran yang lain. Metode penemuan 

terbimbing mendorong keaktifan siswa 

sedangkan guru hanya berperan sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Hal tersebut 

sesuai dengan  pendapat Illahi ( 2012:30) 

dapat disimpulkan bahwa metode 

penemuan terbimbing merupakan metode 

yang menitikberatkan proses inquiry 

(penelitian) secara terstruktur sehingga 

konsep atau prinsip yang didapatkan siswa 

melaui kegiatan percobaan atau penemuan 

dengan bimbingan guru. 

Media gambar yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan media 

gambar garis bilangan dengan konsep jalan 

raya. Media gambar tesebut dapat 

digunakan siswa untuk menjawab soal 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan cara kerja sesuai aturan yang 

telah ditetapkan. Penggunaan media 

gambar akan memudakan pemahan siswa 
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terhadap materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat sehingga 

pemahaman yang diperoleh siswa benar-

benar pemahaman yang mendalam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penelitian ini berfokus pada “ pengaruh 

metode penemuan terbimbing didukung 

media gambar terhadap penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat pada siswa 

kelas IV SDN Sumberbendo I Kabupaten 

Kediri”. 

 

II. Metode Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik “Quasi 

Eksperimental Design” dengan jenis “ 

Pretest-postest Control Grup Design”. 

Quasi Eksperimental tepat digunakan 

dalapenelitian ini karena tidak mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

kemampuan siswa ( Sugiyono, 2016:114).  

Tabel 2.1 

Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

kelompok pretest perlakuan postest 

Kelompok 

eksperimen 

O1 X1 O2 

Kelompok 

kontrol 

O3 X2 O4 

 

Keterangan : 

O1=Hasil pretest kelompok eksperimen 

O2=Hasil postest kelompok eksperimen 

X1=Menggunakan metode penemuan 

terbimbing dan media gambar  

X2=Menggunakan metode diskusi  

dan media gambar 

O3=Hasil pretest kelompok kontrol 

O4=Hasil postest kelompok kontrol 

Pada penelitian ini terdapat 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen pada 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I sedangkan kelompok 

kontrol pada penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN Sumberbendo II. Kelompok 

eksperimen pada penelitian ini diberikan 

perlakuan menggunakan metode peemuan 

terbimbing didukung media gambar 

sedangkan kelompok kontrol pada 

penelitian ini diberikan perlakuan 

menggunakan metode diskus didukung 

media gambar. Pretest dilakukan sebelum 

pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sedangkan postest 

dilakukan setelah pembelajaran untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah 

diberikan perlakuan. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian berupa tes. Tes diberikan untuk 

mengukur kemampuan penjumlahan dan 

pengurangan bulat. Tes yang diberikan 

berupa soal isian singkat. Sebelum 

dilaksanakan penelitian, 25 soal isian 

singkat diujicobakan kepada 10 siswa 

diluar subjek penelitian untuk dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan 

mengetahui tingkat kevalidan masing-
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masing butir dan kepercayaan instrumen 

sebagai alat pengumpul data. 

Setelah dilaksanakan uji coba soal 

terbatas kepada 10 siswa, data yang ada di 

uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan 

uji validitas didapatkan hasil bahwa dari 25 

soal yang diujicobakan terdapat 8 soal 

yang tidak valid, yaitu soal nomor 1, 4, 12, 

14, 18, 20, 22, 24, dan 24. Setelah 

dilakukan uji validitas tahap selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas dengan hasil r-

hitung 0,927 dan r-tabel 0,632. Dengan 

demikian soal tersebut dikatakan reliabel 

karena nilai r-hitung lebih besar daripada r-

tabel yakni 0,927>0,632. 

Pengujian hipotesis pada penelitian 

menggunakan uji t. hipotesis 1 dan uji 

hipotesis 2 menggunakan one sample t-test 

karena membandingkan nila rata-rata 

sampel dengan nilai KKM sedangkan uji 

hipotesis 3 menggunakan independent 

sample t-test mencari pengaruh metode 

penemuan terbimbing didukung media 

gambar terhadap kemampuan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hasil dan kesimpulan 

1. Hasil  

Tabel 3.1 

Uji hipotesis 1 

 

 

 

 

 Berdasarkan uji t menggunakan one 

sample t-test didapat thitung(2,408)>ttabel ( 

2,086) dengan df 20, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berarti kemampuan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat menggunakan metode terbimbing 

didukung media gambar pada siswa kelas 

IV SDN Sumberbendo 1 Kabupaten Kediri 

mencapai KKM   75, dengan rata-rata 

dibawah KKM yaitu 81,05. 

Tabel 3.2 

Uji hipotesis 2 

 

 Berdasarkan uji t menggunakan one 

sample t-test didapat 

thitung(6,187)>ttabel(2,080) dengan df 21, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti kemampuan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat menggunakan 

metode diskusi didukung media gambar 

pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo II 

Kabupaten Kediri mencapai KKM<75, 

dengan rata-rata di atas KKM yaitu 61,82. 
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Tabel 3.3 

Uji hipotesis 3 

 

Berdasarkan hasil uji t menggunakan 

independent sample t-test didapat 

thitung(5,858)>ttabel(2,020) dengan df 41, 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh metode penemuan terbimbing 

didukung media gambar terhadap 

kemampuan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I Kabupaten Kediri. 

 

2. Simpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat 

menggunakan metode penemuan 

terbimbing didukung media gambar 

pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I Kabupaten Kediri 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

 75. 

2. Kemampuan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat 

menggunakan metode diskusi 

didukung media gambar pada siswa 

kelas IV SDN Sumberbendo II 

Kabupaten Kediri mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal <75. 

3. Ada pengaruh metode penemuan 

terbimbing didukung media gambar 

terhadap kemampuan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat 

pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I. 
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