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ABSTRAK 

 
Tri Wahyudi, A54F100039, Program Studi Sarjana Kependidikan Bagi Guru  

dalam Jabatan (PSKGJ) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  

2013, 73 halaman 
 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar 
matematika menentukan bilangan bulat melalui media garis bilangan di kelas IV 
SD Negeri 1 Ringinpitu. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa IV SD 
Negeri 1 Ringinpitu yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan menerapkan media garis bilangan. 
Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan kreativitas belajar siswa dalam 
mementukan bilangan bulat melalui penggunaan media garis bilangan pada siswa 
kelas IV semester II SDN 1 Ringinpitu Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat 
meningkat minimal 75% dari jumlah keseluruhan 19 siswa. Teknik analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa melalui media garis bilangan dapat meningkatkan 
kreativitas belajar siswa mata pelajaran matematika menentukan bilangan bulat 
hingga sebanyak 93%. Kinerja guru dalam menerapkan media garis bilangan 
meningkat pada setiap siklusnya, pada siklus I kinerja guru mencapai 62,5%. pada 
siklus II kinerja guru meningkat menjadi 91,7%. Berdasarkan data hasil penelitian 
tindakan kelas tersebut maka kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan media 
garis bilangan dapat meningkatkan kreativitas belajar Matematika materi bilangan 
bulat pada siswa kelas IV semester II SDN 1 Ringinpitu tahun ajaran 2012/2013.  
 
Kata kunci: Kreativitas Belajar, Media Garis Bilangan 
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Pendahuluan 

      Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Usaha sadar dan terencana, artinya 

pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang.  

      Hal demikian itu belum terjadi di SD Negeri 1 Ringinpitu Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Dimana guru hanya mengajar dengan 

menggunakan  metode konvensional,  dari 19 siswa belajar hanya mendengarkan 

saja, kebanyakan tidak berani bertanya dalam mengikuti proses pembelajaran, 

siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran terutama untuk mata 

pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari daya kreativitas belajar siswa yang 

masih sangat rendah. Siswa kebanyakan pasif dalam menerima pembelajaran oleh 

guru. Oleh karena itu proses kegiatan belajar mengajar belum dapat tercapai 

secara optimal.  

      Untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa, peneliti mencari solusinya 

dengan mencari dan membaca hasil penelitian-penelitian terutama yang berkaitan 

dengan peningkatan kreativitas belajar. Oleh karena itu salah satu pencapaian 

keberhasilan belajar siswa adalah dengan penggunaan media pembelajaran yang 

sesuai agar  mampu menumbuhkan kreativitas belajar siswa dalam kegiatan 

proses belajar mengajar sehingga siswa mampu memahami materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru.  

      Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah dengan penggunaan media garis bilangan dapat 

meningkatkan kreatifitas terhadap mata pelajaran matematika menentukan 

bilangan bulat positif dan negatif siswa kelas IV SD N 1 Ringinpitu semester II 

tahun ajaran 2012/2013?”. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

khusus penelitian ini adalah Penggunaan media garis bilangan untuk  

meningkatkan kreativitas siswa dalam menentukan bilangan positif dan negatif  

kelas IV semester II SD Negeri 1 Ringinpitu tahun ajaran 2012/2013, sedangkan 
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tujuan umum penelitian ini adalah Melalui penggunaan media garis bilangan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan bilangan bulat positif 

dan negatif. Meningkatkan pemahaman siswa dalam menentukan bilangan bulat 

positif dan negatif melalui penggunaan media garis bilangan. Meningkatkan 

kemandirian siswa dalam menentukan bilangan bulat positif dan negatif melalui 

penggunaan media garis bilangan. 

 

Landasan Teori 

      Menurut Munandar  yang diterjemahkan Sukmadinata (2004:104), Kreativitas 

adalah : 

a) Untuk membuatkombinasi baru berdasarkan datainformasi atau unsur yang 

ada.  

b) Berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak 

kemungkinan  jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah 

pada kualitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban.  

c) Yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinilitas dalam berfikir 

serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.  

      Menurut komite Penasehat Nasional bidang pendidikan kreatif dan pendidikan 

budaya yang diterjemahkan oleh Craft(2005:291), “Menggambarkan kreativitas 

sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang mampu menghasilkan sesuatu yang 

bersifat original, murni, asli, dan memiliki nilai”. 

      Menurut Uno (2009: 21) mengemukakan indikator kreativitas sebagai berikut: 

a) Memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

b) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. 

c) Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 

d) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu.  

e) Mempunyai atau menghargai pendapat. 

f) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah 

terpengaruh orang lain. 

g) Memiliki rasa humor tinggi 

h) Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 
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i) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah  yang berbeda 

dari orang lain (orisinil). 

j) Dapat bekerja sendiri. 

k) Senang mencoba hal-hal baru. 

l) Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan elaborasi). 

Hipotesis tindakan yang penulis kemukakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: “Diduga penggunaan media garis bilangan dapat meningkatkan 

kreativitas belajar Matematika materi bilangan bulat positif dan negatif pada 

siswa kelas IV semester II SDN 1 Ringinpitu tahun ajaran 2012/2013”. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Ringinpitu. Penelitian 

dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Maret sampai Mei 2013. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa Kelas IV semester II SD Negeri 1 Ringinpitu, 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dengan jumlah 19 siswa. 

Menurut Arikunto, dkk. (2008: 16) langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (reflecting). Penelitian ini 

dilakukan dengan 2 siklus yang disesuaikan dengan alokasi waktu dan topik yang 

dipilih. Setiap siklus terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman observasi, 

kamera. Untuk menghasilkan data yang valid peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik.  
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Berikut lembar observasi kreativitas belajar siswa. 

Observasi Kreativitas Belajar Siswa 

No.  Indikator Skala  % 1 2 3 4 
1. Rasa ingin tahu siswa      
2. Keberanian mengajukan pertanyaan      
3. Keberanian menyampaikan pendapat      
4. Menghargai pendapat siswa lain      
5. Kemampuan menanggapi pendapat      
6. Daya imajinasi yang kuat      
7. Keberanian menyampaikan kesimpulan      
8. Dapat bekerja sendiri      
9. Senang mencoba hal-hal baru      

10. Mampu mengembangkan / merinci gagasan      
Jumlah       
Rata-rata       

 Keterangan : 

Prosentase (%) =  

 

Keberhasilan kegiatan peneliti akan tercermin dengan peningkatan yang 

signifikan terhadap penggunaan media garis bilangan untuk meningkatkan 

kreativitas belajar matematika bilangan bulat semester II siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Ringinpitu . Untuk mengukur keberhasilan dalam penelitian tindakan 

kelas ini ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut 

Tabel 2. Indikator Keberhasilan 

Vararibel Siklus 1 Siklus 2 Peningkatan 
Kreativitas belajar 66% 93% 27% 
Penggunaan media garis 
bilangan 

62,5% 91,7% 29,2% 

 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang 

telah berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif 

(statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik deskriptif 

komparatif digunakan untuk data kreativitas belajar dengan membandingkan hasil 

per siklus dengan indikator kinerja kreativitas belajar per siklus, sedangkan teknik 

analisis kritis digunakan untuk menganalisis data pembelajaran melalui 

penggunaan media garis bilangan dan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan 
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pelaksanaan tindakan dan hasil tersebut digunakan untuk dasar tindakan 

berikutnya . 

 
Pembahasan  

       Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data kualitatif hasil penelitian serta tindakan kerja yang 

dimulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, 

refleksi hasilnya sebagai berikut, proses pembelajaran dengan penerapan 

penggunaan media garis bilangan menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

pada materi bilangan bulat melalui penggunaan media garis bilangan telah 

member ikan dorongan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran 

yang baru yang inovatif dalam melakukan pembelajaran yang mengikutsertakan 

peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran tidak berpusat pada guru. 

      Pembelajaran melalui media garis bilangan mata pelajaran matematika tentang 

bilangan bulat ini meminta siswa aktif memecahkan masalah, sehingga siswa agar 

lebih mudah memahami materi dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan teori menurut Komite Penasehat Nasional bidang 

pendidikan kreatif dan pendidikan budaya yang diterjemahkan oleh Craft 

(2005:291), “Menggambarkan kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang 

mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat original, murni, asli, dan memiliki 

nilai”. 

     Berkaitan dengan kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

tentang bilangan bulat, melalui penggunaan media garis bilangan secara perlahan-

lahan kreativitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran mengalami peningkatan 

di setiap tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Siswa semakin antusias 

dalam mengikuti pelajaran, berani menyampaikan pertanyaan atau pendapat serta 

menjawab pertanyaan di setiap mengikuti pelajaran. Oleh karena itu siswa benar-

benar memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru sehingga kreativitas 

belajar siswa dalam proses belajar mengajar dapat tercapai secara optimal. 
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      Observasi penelitian sebelum tindakan dilakukan diperoleh data kreativitas 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Ringinpitu hanya 34%, setelah dilakukan 

tindakan siklus I terjadi peningkatan menjadi 66% kemudian dilakukan tindakan 

siklus II menjadi 93%. Selain itu untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa 

juga dilakukan penambahan pembimbing atau pengawas yang berperan untuk 

membantu guru kelas dalam memberikan penjelasan dan motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih antusias atau kreatif dalam proses pembelajaran.  

      Berikut perbandingan kreativitas belajar siswa dari kondisi awal sebelum 

tindakan, tindakan siklus I dan tindakan siklus II : 

Tabel 10. Kreativitas belajar siswa dari kondisi awal ,siklus I dan siklus II 

No.  Indikator Kondisi 
Awal Siklus I Siklus 

II 

1 Rasa ingin tahu siswa 38.00% 64.00% 90% 
2 Keberanian mengajukan pertanyaan 34.00% 61.00% 92% 
3 Keberanian menyampaikan pendapat 35.00% 63.00% 93% 
4 Menghargai pendapat siswa lain 35.00% 65.00% 90% 
5 Kemampuan menanggapi pendapat 34.00% 71.00% 89% 
6 Daya imajinasi yang kuat 32.00% 63.00% 94% 
7 Keberanian menyampaikan kesimpulan 35.00% 75.00% 94% 
8 Dapat bekerja sendiri 34.00% 61.00% 93% 
9 Senang mencoba hal-hal baru 32.00% 68.00% 96% 

10 Mampu mengembangkan / merinci gagasan 34.00% 65.00% 97% 
Jumlah Skor 34.00% 66.00% 93% 

 
 

      Berdasarkan data tabel di atas dapat divisulalisasikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 
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Gambar 6. Grafik peningkatan kreativitas belajar siswa kelas IV SDN 1 

Ringinpitu secara keseluruhan 

      Hasil penelitian tentang peningkatan kreativitas belajar sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Romdhiani (2010). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kreativitas belajar siswa mata pelajaran matematika tentang bilangan bulat 

meningkat yaitu sebelum diadakan penelitian kondisi awal 34%. Pada siklus I 

meningkat menjadi 66% Pada siklus II terjadi peningkatan kreativitas belajar 

siswa yaitu 93%. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Romdhiani dengan 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kreativitas belajar siswa, sedangkan 

perbedaannya adalah Romdhiani meneliti tentang peningkatan kreativitas belajar 

dengan berfikir kreatif, sedangkan peneliti meneliti tentang peningkatan 

kreativitas belajar siswa melalui penggunaan media garis bilangan. 

       Pembelajaran melalui media garis bilangan mata pelajaran matematika 

tentang bilangan bulat ini meminta siswa aktif memecahkan masalah, sehingga 

siswa agar lebih mudah memahami materi dan terlibat langsung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan teori tentang media menurut 

Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Selain kreativitas belajar siswa yang meningkat, kinerja guru dalam penggunaan 

media garis bilangan juga meningkat. Peningkatan itu dapat terlihat dalam tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 11. Kegiatan guru melalui penggunaan media garis bilangan secara 

keselurahan 

No.  Aspek yang diamati Siklus I  Siklus II 

1 
Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memacu kreativitas 
belajar siswa  

2 4 

2 Menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan 
mendemostrasikan media garis bilangan 3 3 

3 Membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar dapat melakukan transisi secara efisien 2 4 

4 Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas mereka  3 3 

5 
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
diajarkan atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

3 4 

6 Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok 2 4 

Jumlah Skor  62,5%  91,7% 
 

Berdasarkan data tabel di atas dapat divisulalisasikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Peningkatan pengugunaan media garis bilangan  

      Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja guru melalui 

penggunaan media garis bilangan. Pada kondisi awal kinerja guru sebesar 0%, 

pada siklus I meningkat menjadi 62,5%, kemudian pada siklus II kinerja guru 

meningkat menjadi 91,7%. dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa melalui 
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penggunaan media garis bilangan dapat meningkatkan kinerja guru dalam mata 

pelajaran matematika tentang bilangan bulat pada Siswa Kelas IV Semester II SD 

Negeri 1 Ringinpitu Tahun Pelajaran 2012/2013. 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui kelebihan 

dan kekurangan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat melalui 

penggunaan media garis bilangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a. Siswa lebih mudah memahami pelajaran siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

b.  Antusias siswa sangat tinggi. 

c. Siswa dapat memahami suatu konsep dan rumus, sebab siswa menemukan 

sendiri proses untuk mendapatkan konsep atau rumus tersebut.  

d.  Melalui media garis bilangan siswa merasa sangat puas dengan 

pemahaman materi yang diberikan, dengan demikian kepuasan mental 

sebagai nilai intrinsik siswa terpenuhi. 

2. Kekurangan 

a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.  

      Berkaitan dengan kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

tentang bilangan bulat, dengan diterapkannya penggunaan media garis bilangan 

secara perlahan-lahan kreativitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

mengalami peningkatan di setiap tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. 

Siswa semakin antusias dalam mengikuti pelajaran, berani menyampaikan 

pertanyaan atau pendapat serta menjawab pertanyaan di setiap mengikuti 

pelajaran. Oleh karena itu siswa benar-benar memahami pengetahuan yang 

diberikan oleh guru sehingga kreativitas belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar dapat tercapai secara optimal.      

Keterbatasan Penelitian  

      Penggunaan media garis bilangan sebagai upaya meningkatkan kreativitas 

belajar siswa matematika tentang bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
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Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2012/ 2013 memiliki keterbatasan penelitian, yaitu penelitian ini terbatas pada 

tindakan, yaitu media garis bilangan. Setelah mencapai hasil sesuai dengan 

indikator kinerja maka penelitian tindakan kelas berhenti pada siklus II ini. 

Kegiatan penelitian tindakan kelas apabila dilakukan berulang kali akan 

berdampak menimbulkan kejenuhan pada siswa. 
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