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ABSTRAK 

Sebagian besar peserta didik sekolah dasar masih merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, terutama pada pengurangan 

bilangan bulat negatif. Kesulitan tersebut terletak pada pemahaman konsep dan 

langkah-langkah dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat. Disamping itu 

pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah dan tanpa 

menggunakan media sebagai alat bantu, membuat peserta didik hanya duduk, 

mendengar, mencatat, dan menghafal, sehingga mengakibatkan peserta didik 

merasa jenuh, bosan, dan kurang tertarik terhadap pembelajaran. Penting bagi 

seorang guru untuk memanipulasi suasana pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi menarik. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menarik 

yaitu dengan menggunakan media sebagai alat bantu. Pemilihan media menjadi 

penting dalam proses pembelajaran untuk menarik minat dan meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Maka dari itu peneliti menggunakan media 

mabimubi diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep 

matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, dan ketuntasan hasil 

belajar peserta didik. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini 

adalah peserta didik kelas V SDN Dermo Benjeng Gresik tahun ajaran 2014/2015 

yang berjumlah 24 peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode observasi dan metode tes. Instrumen penelitian ini adalah lembar 

observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, lembar observasi 

aktivitas peserta didik, dan lembar tes hasil belajar. Sedangkan metode analisis 

data yang dilakukan adalah analisis data kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, analisis data aktivitas peserta didik, dan analisis ketuntasan belajar 

peserta didik. 

Hasil penelitian dalam penerapan media mabimubi pada materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran termasuk kriteria sangat baik, aktivitas 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran termasuk kriteria baik, dan 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal dikatakan tuntas.    
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