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Pemahaman siswa kelas II MI Mambaul Hikmah Mojokerto terhadap materi pelajaran
matematika rendah, sehingga berakibat pada rendahnya kemampuan berhitung siswa tersebut. Media
garis bilangan adalah alat peraga berupa garis lurus yang ditandai dengan titik‐titik angka yang berjarak
sama. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika diperlukan media yang dapat membantu siswa
untuk berpikir secara konkrit, dalam menjelaskan dan menanamkan konsep‐konsep matematika.

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang tersebut diperoleh dua permasalahan, yaitu: 1)
Bagaimana penerapan media garis bilangan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan; 2)
Bagaimana peningkatan kemampuan berhitung penjumlahan dan pengurangan bilangan. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu: 1) Untuk
mengetahui penerapan media garis bilangan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan; 2)
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung penjumlahan dan pengurangan bilangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
(Classroom Action Research). PTK ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Hasil
refleksi pada siklus I akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan siklus
berikutnya, sehingga proses dan hasil pelaksanaan siklus berikutnya akan lebih baik. Siklus akan
dihentikan jika target indikator kinerja yang ditentukan telah tercapai. Siklus I dilaksanakan pada
tanggal 11 April 2015, sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015. Subyek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MI Mambaul Hikmah Mojokerto yang berjumlah 22
siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembelajaran yang dilakukan memberi
dampak terhadap meningkatnya kemampuan berhitung siswa. Data hasil observasi aktivitas guru
siklus II mencapai nilai 95,2 kriteria sangat baik, mengalami peningkatan sebesar 16,63 dari
siklus I. Sedangkan data hasil observasi siswa siklus II mencapai nilai sebesar 91,67 kriteria
sangat baik, mengalami peningkatan sebesar 26,67 dibandingkan dengan siklus I. Kemudian data
rata-rata kelas nilai kemampuan pada siklus I yaitu 78,3 dan mengalami peningkatan sebesar 9,1
pada siklus II yakni rata-rata kelas nilai kemampuan siswa mencapai 87,4.
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