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ABSTRAK 

 

Pita Aulia Anisa: Pengaruh Media Mobil Garis Bilangan Terhadap Kemampuan Menjumlahkan 

Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas IV SDN Sumbercangkring Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 
2017/2018. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa, matematika dianggap paling sulit dan membosankan 

karena hanya menghitung angka-angka. Metode pembelajaran yang konvensional, materi yang 
disampaikan guru masih bersifat abstrak, guru jarang menggunakan media sehingga proses belajar 

terlihat sulit, membosankan, dan kurang menarik perhatian siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada atau tidak perbedaan kemampuan 
menjumlahkan bilangan bulat menggunakan media mobil garis bilangan pada siswa kelas IV SDN 

Sumbercangkring Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. (2) ada atau tidak perbedaan 

kemampuan menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan media mobil garis bilangan pada siswa 
kelas IV SDN Sumbercangkring Kabupaten Kediri  Tahun Pelajaran 2017/2018. (3) ada atau tidak 

pengaruh penggunaan media mobil garis bilangan terhadap kemampuan menjumlahkan bilangan bulat 

pada siswa kelas IV SDN Sumbercangkring Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian 

ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Sumbercangkring Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini  instrumen yang 

digunakan adalah perangkat pembelajaran dan tes berupa soal pilihan ganda, data yang diperoleh 

dianalisis dengan uji t. 
 Hasil dari penelitian ini (1) ada perbedaan kemampuan menjumlahkan bilangan bulat 

menggunakan media mobil garis bilangan pada siswa kelas IV SDN Sumbercangkring nilai rata-rata 

87,81. (2) ada perbedaan kemampuan menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan media mobil 

garis bilangan pada siswa kelas IV SDN Sumbercangkring nilai rata-rata 73,81. (3) ada pengaruh yang 
sangat signifikan penggunaan media mobil garis bilangan terhadap kemampuan menjumlahkan 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Sumbercangkring dilihat dari t-hitung sebesar 5,763 > t-tabel 

sebesar 2,021.   
 

Kata Kunci: Media, mobil,  garis bilangan, menjumlahkan, bilangan bulat 
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I. LATAR BELAKANG 

 

Matematika merupakan mata 

pelajaran yang dianggap paling sulit oleh 

siswa sehingga berakibat pada rendahnya 

penguasaan materi pelajaran tersebut. 

Salah satu hal yang membuat siswa 

menganggap matematika sebagai pelajaran 

sulit dan membosankan, karena pelajaran 

matematika hanya menghitung angka-

angka. Kurangnya siswa menguasai materi 

matematika akibat dari metode 

pembelajaran masih konvensional, materi 

yang disampaikan guru masih bersifat 

abstrak seperti halnya pembelajaran 

penjumlahan bilangan bulat siswa hanya 

menggunakan ingatan saja untuk 

memahaminya, dan guru dalam 

memberikan materi pelajaran kepada siswa 

jarang memakai media pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar terlihat 

sulit, membosankan, dan kurang menarik. 

Apabila permasalahan tersebut tidak 

diatasi, akan berdampak pada siswa 

terutama untuk menguasai materi 

selanjutnya. Penjumlahan bilangan bulat 

menjadi dasar untuk menghitung operasi 

bilangan bulat, maka dari itu perlu 

diadakan pembelajaran yang menarik dan 

memudahkan siswa dalam belajar. Agar 

siswa semakin tertarik perlu adanya media 

pembelajaran yang inovatif. Menggunakan 

media pembelajaran membuat siswa akan 

merasakan sesuatu yang baru pada diri  

 

 

mereka, untuk itu dipilih media mobil garis 

bilangan dalam penjumlahan bilangan 

bulat. 

Media mobil garis bilangan 

merupakan salah satu solusi alternatif dalam 

menghitung penjumlahan bilangan bulat. 

Mobil garis bilangan media yang bisa dibuat 

sendiri oleh guru, bahan-bahannya sangat 

sederhana, mudah didapat, dan harga 

terjangkau. Melalui penggunaan media 

mobil garis bilangan menjadikan anak akan 

mampu memecahkan masalah sehingga 

konsep menjumlahkan bilangan bulat mudah 

diselesaikan oleh siswa, di samping itu 

siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran 

bukan hanya sekedar mendengarkan 

penjelasan dari guru. Penggunaan media 

mobil garis bilangan menjadikan pembe-

lajaran akan lebih menarik, bermakna, dan 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

menjumlahkan bilangan bulat pada siswa 

yang terpenting media pembelajaran juga 

dapat mengarahkan perhatian siswa 

sehingga menimbulkan motivasi belajar, 

serta dapat menanamkan konsep 

penjumlahan bilangan bulat yang benar 

kepada siswa. Sifat media ini membantu 

memperjelas konsep-konsep operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat yang abstrak 

menjadi konkret. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penelitian yang akan dilakukan tentang 
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Pengaruh Media Mobil Garis Bilangan 

terhadap Kemampuan Menjumlahkan 

Bilangan Bulat pada Siswa Kelas IV SDN 

Sumbercangkring Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018.  

 

II. METODE 

A. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain 

Nonequivalen Control Group Design. 

Desain ini terdapat dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Digambarkan pola desain 

sebagai berikut. 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 𝑂1 𝑋1 𝑂2 

Kontrol  𝑂3 - 𝑂4 

 

Keterangan: 

O1  = Pretest kelas eksperimen 

O2  = Posttest kelas eksperimen 

X1 =Pembelajaran menggunakan media 

mobil garis bilangan dengan model 

pembelajaran talking stick. 

- =Pembelajaran tanpa menggunakan 

media mobil garis bilangan dengan 

model pembelajaran talking stick. 

O3 = Pretest kelas kontrol 

O4 = Posttest kelas kontrol 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena data yang diperoleh berupa angka 

didasarkan atas perhitungan presentase dan 

rata-rata dengan bantuan SPSS for Windows. 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Sumbercangkring Kabupaten Kediri 

dengan subyek kelas IV. 

C. Subyek  

Subyek penelitian ini berjumlah 42 

siswa terbagi menjadi dua kelas yaitu 

kela IV-A dan kelas IV-B dengan jumlah 

siswa kelas IV-A sebanyak 22 dan 

jumlah siswa kelas IV-B sebanyak 22. 

D. Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis 

statistik deskriptif dan analisis 

inferensial. Analisis statistik deskriptif 

menghitung nilai rata-rata yang 

penyajiannya berbentuk grafik, 

sedangkan  analisis Inferensial menguji 

data hasil pretest dan posttest kelompok 

eksperimen dan kontrol menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji T. 

 

III.  HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis 1 ada perbedaan kemampuan 

menjumlahkan bilangan bulat 

menggunakan media mobil garis 

bilangan pada siswa kelas IV SDN 

Sumbercangkring Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018 diperoleh 

mean prettest kelompok eksperimen  
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sebesar 71,27 standart deviation 9,207 

dan standart error mean 1,963 

sedangkan perolehan mean posstest 

sebesar 87.81, standart deviation 8,770 

dan standart error mean 1,869. Hasil 

analisis uji hipotesis 2 ada perbedaan 

kemampuan menjumlahkan bilangan 

bulat tanpa menggunakan media mobil 

garis bilangan pada siswa kelas IV SDN 

Sumbercangkring Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018 diperoleh 

mean pretest kelompok kontrol 66,72 

standart deviation 5,147 dan standart 

error mean 1,097 sedangkan hasil mean 

posstest sebesar 73,81 standart deviation 

7,274 dan standart error mean 1.550. 

Hasil analisis uji hipotesis 3 ada 

pengaruh penggunaan media mobil garis 

bilangan terhadap kemampuan 

menjumlahkan bilangan bulat pada siswa 

kelas IV SDN Sumbercangkring 

Kabupaten Kediri  Tahun Pelajaran 

2017/2018  diperoleh hasil F 2,631 

signifikan 0,112 dan t-hitung 5.763 

dengan df 42, sig (2-tailed) 0,000  mean 

difference 14,00 dan standart error 

difference 14,000. Demikian t-hitung > 

t-tabel 5% sebesar 2,021 maka analisa 

hasil uji hipotesis H0 ditolak pada taraf 

signifikan 5% berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan kemampuan 

menjumlahkan bilangan bulat 

menggunakan media mobil garis 

bilangan pada siswa kelas IV 

SDN Sumbercangkring nilai rata-

rata 87,81. 

2. Ada perbedaan kemampuan 

menjumlahkan bilangan bulat 

tanpa menggunakan media mobil 

garis bilangan pada siswa kelas 

IV SDN Sumbercangkring nilai 

rata-rata 73,81. 

3. Ada pengaruh yang sangat 

signifikan penggunaan media 

mobil garis bilangan terhadap 

kemampuan menjumlahkan 

bilangan bulat siswa kelas IV 

SDN Sumbercangkring dilihat 

dari t-hitung sebesar 5,763 > t-

tabel sebesar 2,021. Hasil analisa 

pengujian hipotesis H0 ditolak 

pada taraf signifikan 5%. 
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