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Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil proses kegiatan pembelajaran 
mata pelajaran Matematika pada materi penjumlahan bilangan bulat yang 
dilakukan oleh guru. Dalam hasil pembelajaran diketahui masih banyak siswa 
yang kurang bisa menghitung penjumlahan bilangan bulat, sehingga banyak siswa 
yang mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah ditentukan sekolah. Untuk 
meningkatkan hasil belajar penjumlahan bilangan tersebut peneliti mengambil 
tindakan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan media Garis 
Bilangan pada materi penjumlahan bilangan bulat yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) 
Bagaimana penerapan penggunaan media Garis Bilangan pada materi 
penjumlahan bilangan bulat mata pelajaran matematika Kelas IV MI Roudlotul 
Banat Sepanjang?. (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan media Garis Bilangan pada materi penjumlahan bilangan bulat mata 
pelajaran matematika Kelas IV MI Roudlotul Banat Sepanjang? 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan menggunakan metode 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan model PTK yang dikembangkan oleh Kurt 
Lewin yang dalam setiap siklusnya terdiri dari empat langkah yaitu planning 
(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan penggunaan media 
Garis Bilangan pada materi penjumlahan bilangan bulat di Kelas IV berjalan 
dengan baik, dibuktikan dengan hasil lembar observasi guru pada siklus I sebesar 
81,30% dan pada siklus II sebesar 93,96% dan hasil observasi siswa pada siklus I 
sebesar 77,27% dan pada siklus II sebesar 89,13%. 2)Terdapat peningkatan hasil 
belajar penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan media Garis Bilangan 
siswa Kelas IV MI Roudlotul Banat Sepanjang, peningkatan hasil belajar siswa 
dibuktikan dengan perolehan rata-rata kelas pada siklus I sebesar 71,6 dengan 
prosentase ketuntasan sebesar 70,83%. Sedangkan pada siklus II diperoleh nilai 
rata-rata kelas sebesar 78,33 dengan prosentase ketuntasan belajar sebesar 
91,67%. 

 
 


