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ABSTRAK

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG PENJUMLAHAN 
BILANGAN BULAT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
METODE DEMONSTRASI DENGAN PEMANFAATAN MEDIA KELAS IV 

SD NEGERI NGEPUNGROJO 02

Yustiana, A54E090040. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universtitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 76 
halaman.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  penjumlahan 
bilangan bulat pada pembelajaran matematika dengan melalui metode demonstrasi 
dan  pemanfaatan  media  pada  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  Ngepungrojo  02 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Adapun jumlah siswa yang ada di kelas IV saat ini 
adalah 29 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan melalui wawancara,  observasi, dokumentasi,  dan 
metode  tes.  Teknik  uji  validitas  data  menggunakan  bentuk  Uji  Krediblitiy,  Uji  
Transferablitity, Uji Dependability,  dan  Uji Konfirmability. Teknik analisis data 
dengan menggunakan 3 komponen yaitu :  Data Reduction (Reduksi Data),  Data 
Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing (Verifikasi) atau kesimpulan.

Prosedur penelitian ini meliputi tahap : identifikasi masalah, persiapan, penyusunan 
rencana tindakan,  implementasi  tindakan,  pengamatan,  dan penyusunan rencana. 
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan  pemahaman  siswa  tentang 
penjumlahan bilangan bulat. Peningkatan pemahaman siswa tersebut dapat dilihat 
dari hasil evaluasi yang diperoleh dari pada kegiatan pembelajaran prasiklus siswa 
yang tuntas 6 orang (21%), yang belum tuntas 23 orang (79%), pada pembelajaran 
siklus II mengalami peningkatan yaitu 29 siswa mengalami ketuntasan atau 100% 
tuntas, dan tidak ada satupun siswa yang belum tuntas. Hal ini membuktikan bahwa 
dengan  menggunakan  metode  demonstrasi  dan  penggunaan  media  dapat 
meningkatkan pemahaman siswa tentang penjumlahan bilangan bulat pada siswa 
kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Kata Kunci :  metode  demonstrasi,  media  pembelajaran,  pemahaman  siswa,  
ketuntasan belajar.





PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mata pelajaran Matematika masih dianggap sebagai suatu momok. 

Mereka seolah-olah menghadapi suatu hal yang menakutkan jika berhadapan 

dengan Matematika. Hal ini dapat peneliti lihat pada hasil test formatif mata 

pelajaran Matematika kelas IV Semester II dengan materi pokok Penjumlahan 

Bilangan Bulat yang diikuti oleh 29 siswa. Oleh karena itulah peneliti 

melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas. 

Dengan tujuan supaya penguasaan siswa terhadap pelajaran Matematika 

khususnya materi pokok Penjumlahan Bilangan Bulat  lebih meningkat. 

Pembatasan Masalah

Penulis  membatasi  penelitian  tindakan  kelas  ini  pada  ruang lingkup  media  dan 

metode yang digunakan dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa kelas IV 

tentang penjumlahan bilangan bulat.

Perumusan dan Alternatif Pemecahan Masalah

a. Rumusan Masalah

Rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  pada  penelitian  ini  adalah:Apakah  dengan 

menggunakan  metode  demonstrasi   dengan  pemanfaatan  media  dapat 

meningkatkan pemahaman tentang penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas IV 

SD Negeri Ngepungrojo 02?

b. Alternatif Pemecahan Masalah

Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  yaitu  dengan  cara 

menggunakan  metode  yang  relevan  yaitu  metode  demonstrasi  dan  dengan 

menggunakan  alat  peraga  yang  nyata/konkrit  berupa  garis  bilangan.Kemudian 



dengan  menggunakan  media  pembelajaran  berupa  garis  bilangan.   Cara 

menggunakan media pembelajaran tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam kegiatan perbaikan pembelajaran ini 

antara lain :Untuk mengetahui kegunaan dengan menggunakan metode demonstrasi 

dengan pemanfaatan media dapat meningkatkan pemahaman tentang penjumlahan 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02

KAJIAN TEORI

Pemahaman Belajar Siswa 

1. Pengertian Pemahaman Belajar Siswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemahaman adalah 

mengerti atau menguasai, mengerti benar akan sesuatu. Sedangkan 

pengertian belajar menurut Abin Syamsudin (2000;24) mendefinisikan 

belajar adalah proses mengalami sesuatu untuk menghasilkan perubahan 

tingkah laku dan pribadi.

2. Unsur-unsur Pemahaman Belajar Siswa 

 Adapun unsur-unsur yang menunjang pemahaman siswa (Udin S. 

Winataputra, 2005;4.26) antara lain:

a. Tingkat perkembangan usia anak 
b. Motivasi 
c. Materi ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa
d. Jenis metode yang digunakan
e. Media pembelajaran yang relevan
f. Guru sebagai penyampai informasi 

Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Matematika di SD

Ada beberapa karakteristik metode demonstrasi, menurut Udin S. Winataputra 

dalam Strategi Belajar Mengajar (2005; 4.18) antara lain:



1. Mempertunjukkan objek sebenarnya
2. Ada proses peniruan
3. Ada alat bantu yang digunakan
4. Memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa 

aktif.
5. Dapat dilakukan oleh guru atau siswa
Keunggulan metode demonstrasi antara lain:

1. Siswa dapat memahami sesuai objek sebenarnya
2. Dapat mengembangkan rasa ingin tahu siswa
3. Siswa dibiasakan untuk kerja secara sistematis
4. Siswa dapat mengamati sesuatu secara proses
5. Siswa dapat mengetahui hubungan struktural atau urutan objek
6. Siswa dapat membandingkan pada beberapa objek

Kelemahan metode demonstrasi antara lain:

1. Dapat menimbulkan berpikir konkrit saja
2. Bila jumlah siswa banyak, efektifitas demonstrasi sulit dicapai
3. Bergantung pada alat bantu
4. Bila demontrasi guru tidak sistematis, demontrasi tidak berhasil
5. Banyak siswa yang kurang berani.

Media Pembelajaran Matematika 

Fungsi media pembelajaran antara lain :

1) Mengatasi berbagai hambatan proses komunikasi, sifat pasif siswa dan 

mengatasi keterbatasan fisik kelas 

2) Mengatasi pengertian yang verbalisme sehingga siswa lebih jelas 

menerima informasi dari guru tidak hanya berupa kata-kata saja.

3) Mengatasi sifat pasif siswa, menimbulkan kegairahan belajar, menarik 

perhatian siswa, mendekatkan interaksi langsung dengan lingkungan 

nyata.

Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

KONDISI AWAL
Guru : 
Guru belum 
menggunakan 
metode demonstrasi 
(masih metode 
ceramah) dan media 
garis bilangan

Siswa: 
Siswa kurang 
memahami konsep 
penjumlahan 
bilangan bulat, 
karena hanya 
mendengarkan 
ceramah dari guru.



Hipotesis 

Dari uraian di atas maka peneliti melakukan dugaan sementara bahwa dengan 

menggunakan metode demontrasi dengan pemanfaatan media dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas IV SD 

Negeri Ngepungrojo 02. Namun dugaan sementara tersebut perlu pembuktian pada 

proses penelitian yang akan penulis lakukan dalam bentuk PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas).

METODE PENELITIAN

Setting Penelitian

Tempat Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 

02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

TINDAKAN
Penggunaan metode 
ceramah dan media 
garis bilangan

SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

KONDISI AKHIR
Diduga dengan menggunakan 
media  garis  bilangan  dapat 
meningkatkan  pemahaman 
belajar  siswa  tentang 
penjumlahan bilangan bulat



No. Kegiatan
Bulan

Juli Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Perencanaan  √            

2 Proses pembelajaran   √           

3 Evaluasi    √          

4 Pengumpulan Data     √         

5 Analisis Data     √  √       

6 Penyusunan Hasil        √      

7 Pelaporan Hasil          √  √  √  √

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam peniltian ini adalah siswa kelas IV  yang berjumlah 29 

orang (yang terdiri dari 12 putra dan 17 putri) dan guru kelas yang mengajar 

kelas  IV  SD  Negeri  Ngepungrojo  02  Kecamatan  Pati,  Kabupaten  Pati. 

Sedangkan  obyek  penelitian  ini  adalah  tentang  penguasaan  penjumlahan 

bilangan bulat pada pembelajaran Matematika. 

Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari jenis dan sumber data, maka dapat dibagi menjadi dua jenis 

yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Negeri Ngepungrojo 02. Dalam hal ini yang dimaksud bukan data siswa 

secara statistik tetapi secara akademis, yaitu hasil belajar yang diperoleh 

siswa tentang penjumlahan bilangan bulat.

2. Sumber Data Sekunder



Sumber data sekunder adalah dari hasil wawancara dengan sumber 

lainnya yang terkait, hasil observasi serta hasil dokumentasi.

Rancangan Penelitian

Kegiatan PTK ini terdiri dari 4 tahap yaitu kegiatan prasiklus, siklus 1, 

siklus 2, siklus 3. Langkah-langkah dalam tiap siklus yang terdiri dari:

          Merencanakan,melaksanakantindakan,mengamati(observasi),melakukan 

refleksi

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Metode Observasi 

Metode  observasi  adalah  studi  yang  sengaja  atau  sistematis  tentang  fenomena 

sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

2. Metode Interview

Metode interview / wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada 

tujuan penyelidikan.

3. Metode Tes

 Metode  tes  ini  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  penyerapan  materi  yang 

diberikan  pada  tiap  siklus  sehingga  digunakan  sebagai  acuan  untuk  tindakan 

selanjutnya.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sesuai 

dengan  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Milles  dan  Hubberman 

dengan urutan sebagai berikut:



1. Data Reduction (Reduksi Data)

 Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, 

memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya, 

membuang yang tidak perlu. 

2. Conclusion Drawing (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman  adalah  penarikan kesimpulan  dan verifikasi.  Kesimpulan  ini 

diharapkan  dapat  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan 

sejak  awal.  Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  yang  diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Indikator Pencapaian

Hasil penelitian tindakan kelas ini tercapai sesuai dengan harapan bila 

dalam penelitian ini :

1. Penguasaan materi tentang penjumlahan bilangan bulat pada pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02 pada akhir penelitian 

ini  meningkat  hingga mencapai  90 % atau lebih,  siswa telah  mencapai 

nilai diatas batas ketuntasan minimal (KKM 75).

2. Penggunaan  metode  dan  alat  peraga  yang   efektif  untuk  mengajarkan 

materi  pelajaran  Matematika  tentang letak  titk  pada bidang koordinat  , 

dalam hal ini ditandai dengan peningkatan hasil nilai yang didapatkan oleh 

masing – masing siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil SD Negeri Ngepungrojo 02 Pati. 



Latar Belakang Berdirinya SD Negeri Ngepungrojo 02 

Adapun latar  belakang didirikannya  SD Negeri  Ngepungrojo 02 

Ngepungrojo adalah sebagai berikut:

a. Membantu masyarakat yang kurang mampu

b. Ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

c. Menampung  para  peserta  didik  yang  makin  bertambah,  sehingga 

perlu lembaga pendidikan dasar yang dapat menampung mereka.

d. Masyarakat Ngepungrojo menginginkan adanya lembaga pendidikan 

formal yang ada di desa itu.

Letak Geografis SD Negeri Ngepungrojo 02 

Letak SD Negeri Ngepungrojo 02 

Gedung  SD Negeri Ngepungrojo 02 berada di lingkungan RT 

08 RW II Desa Ngepungrojo Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri Ngepungrojo 02 

a. Visi 

Visinya adalah:  "TERWUJUDNYA  GENERASI  YANG 

TEKUN  BERIBADAH,  BERAKHLAK  KARIMAH  DAN 

UNGGUL DALAM PRESTASI”  

b. Misi 

Adapun  misi  SD  Negeri  Ngepungrojo  02   adalah  sebagai 

berikut : 

1) Memberdayakan manusia untuk dapat mengabdi kepada Allah 

SWT.



2) Menumbuhkan  keshahihan  manusia  pada  segenap  dimensi 

perkembangannya (rohaniah, emosional, sosial, intelektual dan 

jama'ah).

3) Mendidik manusia untuk terampil, berakhlaqul karimah 

4) Menumbuhkan  penghayatan  dan  pengamalan  nilai  –  nilai 

keimanan, keislaman, keihsanan dalam ibadah dan tradisi.

5) Melaksanakan proses tarbiyah yang tertib, efisien dan efektif.

c. Tujuan SD Negeri Ngepungrojo

1) Meningkatkan nilai  rata-rata semester dan nilai  rata-rata ujian 

akhir.

2) Mengembangkan  suasana  kehidupan  beragama dalam 

pelaksanaan proses pendidikan.

3) Meningkatkan sikap disiplin dan kepemimpinan yang demokrat.

Deskripsi Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Prasiklus ini dilaksanakan pada hari  Senin, tanggal 16 Juli 2012 di ruang kelas IV 

SD Negeri Ngepungrojo 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Mata pelajaran yang 

penulis sampaikan adalah Matematika, dengan materi pokok penjumlahan bilangan 

bulat.Dari hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran bahwa dari 29 tidak ada 

siswa yang mendapat nilai 31 sampai 40, nilai 41 sampai dengan 50 sebanyak 1 

siswa, nilai 51 sampai 60 sebanyak 6 siswa, nilai 61 sampai 70 sebanyak 8 siswa, 

nilai 71 – 80 sebanyak 11 siswa, nilai 81 – 90 sebanyak 3 siswa dan belum ada 

siswa yang mendapat nilai antara 91 sampai 100.. Sehingga diperlukan perbaikan 

pada  tahap selanjutnya yaitu siklus I pertemuan I.



Siklus I Pertemuan I

Proses pembelajaran Siklus I Pertemuan I  ini dilaksanakan pada hari  Selasa, 

tanggal 17 Juli 2012. Mata pelajaran yang penulis sampaikan adalah Matematika, 

dengan materi pokok penjumlahan bilangan bulat. Hal ini terbukti setelah diadakan 

evaluasi dari 29 siswa terdapat 10 siswa (34 %) yang mendapat nilai di atas 75 atau 

mencapai ketuntasan, sedangkan yang mendapat nilai di bawah 75 atau yang belum 

tuntas sebanyak 19 siswa (66%). 

Siklus I Pertemuan II

Proses pembelajaran Siklus I Pertemuan II  ini dilaksanakan pada hari  Kamis, 

tanggal 19 Juli 2012. Mata pelajaran yang penulis sampaikan adalah Matematika, 

dengan materi pokok penjumlahan bilangan bulat. Hal ini terbukti setelah diadakan 

evaluasi dari 29 siswa terdapat 18 siswa (62 %) yang mendapat nilai di atas 75 atau 

mencapai ketuntasan, sedangkan yang mendapat nilai di bawah 75 atau yang belum 

tuntas sebanyak 11 siswa (38%). 

Siklus II Pertemuan 1

Kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 

23 Juli 2012, dengan  materi pokok penjumlahan bilangan bulat.Setelah diadakan 

evaluasi, hasil yang diperoleh adalah dari 29 siswa, ada 25 siswa (86%) yang 

mendapat nilai di atas 75 atau mencapai ketuntasan, sedangkan 4  siswa (14%) 

yang mendapat nilai di bawah 75 (belum mencapai ketuntasan).

Siklus II Pertemuan II

Perbaikan pembelajaran siklus II pertemuan II ini dilaksanakan pada hari  Kamis, 

tanggal 26 Juli 2012 dengan materi pokok penjumlahan bilangan bulat. Setelah 



diadakan evaluasi, hasil yang diperoleh pada tahap perbaikan siklus II pertemuan II 

ini adalah dari 29 siswa, semua siswa (100%) mendapat nilai di atas KKM.         

    Dengan demikian hipotesis yang telah saya ajukan sebelumnya yiatu 

dengan menggunakan metode demontrasi dengan pemanfaatan media dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang penjumlahan bilangan bulat pada siswa 

kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02 telah terbukti. Hal ini dibuktikan dari hasil 

penelitian tindakan kelas bahwa pada kegiatan pembelajaran prasiklus, siswa yang 

tuntas 6 orang (21%), yang belum tuntas 23 orang (79%), maka pada pembelajaran 

siklus II mengalami peningkatan yaitu 29 siswa mengalami ketuntasan atau 100% 

tuntas, dan tidak ada satupun siswa yang belum tuntas.

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan

Setelah peneliti melaksanakan proses perbaikan pembelajaran Matematika 

melalui perbaikan pembelajaran dari siklus I hingga siklus II dengan materi 

pokok bilangan bulat kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02 Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai  berikut:

a. Selain media pembelajaran yang memadai juga didukung dengan metode 

yang mendorong keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman tentang penjumlahan bilangan bulat, dalam hal ini yang 

penulis gunakan adalah metode demonstrasi. Dengan metode 

demonstrasi tersebut maka siswa akan terlibat aktif dalam proses belajar.

b. Perbaikan pembelajaran yang telah penulis laksanakan sudah berhasil, 

hal ini terbukti dari perkembangan hasil belajar dari tiap siklus makin 

meningkat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian tindakan kelas bahwa 



pada kegiatan pembelajaran prasiklus siswa yang tuntas 6 orang (21%), 

yang belum tuntas 23 orang (79%), maka pada pembelajaran siklus II 

mengalami peningkatan yaitu 29 siswa mengalami ketuntasan atau 100% 

tuntas, dan tidak ada satupun siswa yang belum tuntas.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini diharapkan antara lain:

 b.Media pembelajaran yang dipakai dapat menciptakan suasana interaktif, 

sehingga setiap siswa dapat mengaplikasikan dari pemakaian media berupa 

garis bilangan.

       c.Metode demonstrasi yang digunakan dapat membangkitkan semangat belajar 

siswa untuk lebih aktif dalam menemukan penjumlahan bilangan bulat dengan 

jalan mempraktikkan konsep. 

 Saran 

a.   Kepada Kepala Sekolah

1) Mengarahkan kepada para guru agar berorientasi pada proses belajar 

mengajar yang melibatkan siswa secara aktif yaitu dengan 

mengembangkan metode yang merangsang keaktifan siswa misalnya 

dengan metode demonstrasi. 

2) Dengan menggunakan metode demonstrasi maka siswa akan 

mengikuti pelajaran dengan suasana yang menyenangkan, karena 

siswa diberi kepercayaan untuk tampil di depan kelas dan 

memperagakan tentang materi penjumlahan bilangan bulat.

b.  Kepada Guru Kelas



a. Guru hendaknya menggunakan metode demonstrasi pada 

pembelajaran penjumlahan bilangan bulat yang dapat 

membangkitkan dan memelihara keaktifan siswa.

b. Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran demonstrasi 

pada penjumlahan bilangan bulat yang dapat membangkitkan dan 

memelihara keaktifan siswa.

\          c.     Kepada Peneliti Berikutnya

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah pustaka 

yang dapat dijadikan perbandingan bila akan membuat suatu karya 

ilmiah.

d. Segala kelemahan (kekurangan) dari hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan kritik membangun agar di kemudian hari 

dapat menjadi lebih baik dari apa yang ada saat ini
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