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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 
      Secara umum matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan tidak disukai 
oleh siswa. Hal ini sesuai dengan hasil angket siswa kelas V SD Negeri Banaran  yang 
menyatakan bahwa 45 % siswa tidak menyukai pelajaran matematika dan merasa sulit 
untuk mengikutinya. Oleh karena itu hasil pembelajaran matematika tidak sesuai dengan 
yang diharapkan. Bahkan Mulyana (2001:21) dalam kata pengantarnya menyatakan 

bahwa nilai matematika berada pada posisi yang paling bawah, sehingga tidak heran kalau 
nilai matematika dipakai sebagai tolak ukur dari kecerdasan siswa. 
      Kalau kita kaji lebih dalam hal tersebut bukan merupakan kesalahan siswa semata 
tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor guru itu sendiri sebagai pendidik .Kekurangan 
guru yang biasa dilakukan  dalam kegiatan belajar mengajar adalah mengambil jalan 
pintas dalam pembelajaran, memberi hukuman tanpa melihat lataar belakang kesalahan, 
menunggu siswa berbuat salah, mengabaikan perbedaan siswa, merasa paling pandai, 
tidak adil, memaksa hak siswa, (Mulyasa, 2005:20). Namun menurut hasil pengamatan 
peneliti kesalahan yang biasa dilakukan guru dalam membelajarkan matematika di tempat 
peneliti hingga siswa cepat menjadi bosan  adalah (1) Dalam membelajarkan matematika 
guru hanya berpedoman pada buku pegangan. (2) Penyampaian konsep sarat dengan 
hafalan-hafalan. (3) Kegiatan pembelajaran masih monoton. (4) Kurang memperhatikan 
keterampilan prasarat. 
 Keterampilan prasarat memang sangat diperlukan dalam pembelajaran, hal tersebut 
seperti yang dikemukakan oeh Gagne (dalam Degeng:1997:4) bahwa setiap mata 
pelajaran mempunyai prasarat belajar  (learning prerequisites). Dalam hubungannya 
dengan pembelajaran matematika maka keterampilan prasarat yang harus dikuasai siswa 

umumnya adalah hitung dasar yang meliputi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian. Sebaik apapun konsep matematika yang disampaikan oleh guru pada 
pembelajaran matematika namun bila siswa tidak menguasai hitung dasar sebagai 
keterampilan prasaratnya maka hasil pembelajaran kurang memuaskan.  
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      Berdasarkan hasil ulangan harian siswa kelas V SD Negeri Banaran tahun pelajaran 
2005-2006 smester I tentang perkalian bersusun menunjukkan bahwa 20% siswa 
menguasai secara tuntas, 35% siswa agak menguasai,dan 45% kurang menguasai pada 
hal pada pembelajaran matematika sehari-hari guru sudah menjelaskan secara lisan, 
ditulis di papan tulis, memberi contoh, bahkan memberikan soal-soal latihan tentang 
perkalian bersusun, dan juga siswa sudah diberi kesempatan untuk bertanya ketika guru 
mengajar, namun sedikit sekali mereka yang mengajukan pertanyaan. Ketika guru balik 
bertanya  hanya beberapa siswa yang  dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar, 
itupun karena siswa tersebut  memang pandai di kelasnya. Dan bila diberi tes perkalian 
rata-rata hasilnya rendah. 

 Rendahnya penguasaan kemampuan hitung perkalian kemungkinan besar 
dikarenakan guru kurang tepat dalam memilih cara atau media dalam pembelajaraan. 
Siswa kelas V cara berfikirnya masih pada benda konkrit, sementara guru tidak 
memperhatikan hal tersebut sehingga dimungkan siswa mengalami kesulitan. 
      Berdasarkan permasalahan peneliti akan berupaya meningkatkan  kemampuan 
menghitung perkalian dengan media benda-benda sekitar yang dekat dengan siswa antara 
lain dengan jari tangan dan kartu bilangan. Dengan menggunakan media tersebut 
diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan hitung perkalian, lebih baktif, kreatif 
sehingga lebih banyak siswa yang mencapai ketuntasan dalan hafalan perkalian sampai 
bilangan 100, perkalian bersusun dan operasi perkalian 
 
1.2 Permasalahan Penelitian 
       Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat diidentifikasi beberapa masalah di 
kelas V SD Negeri  Banaran  sebagai berikut: 
1. Banyak siswa yang rendah  pada ketrampilan  perkalian bilangan bulat 
2. Penggunakan metode belajar yang kurang tepat 

3. Kurangnya alat peraga yang digunakan 
4. Pembelajaran kurang menarik dan tidak menyenangkan 
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 
Masalah rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Banara Kecamatan  

Gringsing Kabupaten Batang dalam mata pelajaran matematika pokok bahasan 
pembelajaran perkalian, ditindak lanjuti oleh guru dengan mengadakan penelitian tindakan 
kelas. Penelitian tindakan kelas tersebut dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Dalam penelitian ini menggunakan media yang disampaikan secara langsung 
dengan media benda-benda terdekat (siklus I) dan mendengarkan rekaman (siklus II). 
Kelebihan dari media benda-benda terdekat yaitu untuk  menurunkan  keabstrakan  
konsep  agar  siswa  mampu  menangkap  arti  konsep  tersebut.  Dengan  melihat,  

meraba  dan  memanipulasi  objek/alat  peraga,  maka  siswa  mempunyai  pengalaman  
nyata  dalam  kehidupan  tentang  arti  dari  konsep. Hasil yang diharapkan siswa dapat 
mengalikan bilangan bulat dengan benar. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas tiga 
langkah, yakni : 
a. Kegiatan persiapan, meliputi:1 ) Guru membuka pelajaran. 2) Guru melakukan 

apersepsi dengan menggunakan media benda-benda terdekat.  
b.  Kegiatan inti, meliputi: 1) Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama siswa. 2) 

Membimbing siswa melakukan kegiatan. 3) Membimbing siswa mendiskusikan hasil 
kegiatan dalam kelompok.  4) Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil kegiatan belajar mengajar. 5) Membimbing siswa 
merumuskan kesimpulan/ menemukan konsep. 

c. Kegiatan tindak lanjut meliputi: 1) Melakukan refleksi dan menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari bersama siswa. 2) Memberikan beberapa pertanyaan sebagai umpan 
balik. 3) Membagikan lembar soal evaluasi. 4) Memberikan tugas rumah sebagai 
tindak lanjut  
 

1.4 Rumusan Masalah 
     Penelitian ini ditekankan pada peningkatan kemampuan menghitung perkalian dengan 
media benda-benda terdekat pada pelajaran matematikan siswa kelas V SD Negeri 
Banaran. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagaai berikut: 
“Bagaimana menggunakan media benda-benda terdekat untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas V SD Negeri  Banaran semester II tahun ajaran 2011/2012?” 
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1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1.5.1 Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini bertujuan agar siswa mampu meningkatkan hasil   belajar 
matematika menggunakan  media benda-benda terdekat  pada siswa kelas V SD Negeri  
Banaran semester II tahun ajaran 2011/2012. 
1.5.2 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam dunia 
pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang menyatakan bahwa 
peningkatan hasil belajar matematika pada operasi hitung perkalian dapat dilakukan 
dengan menggunakan peraga benda-benda di sekitar sekolahan. 

1.5.3 Manfaat Praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 
1. Bagi siswa 

1) Agar siswa dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal matematika 
terutama pada indikator perkalian dua angka atau lebih dengan teknik menyimpan. 

2) Siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan kemampuan 
menyelesaikan soal matematika pada operasi hitung perkalian dengan 
menggunakan peraga tulang napier 

3) Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif , kreatif, dan menyenangkan. 
2. Bagi guru/peneliti 

1) Dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini peneliti memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan pengalaman tentang Penelitian Tindakan Kelas. 

2) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam proses 
pembelajaran, sekaligus mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat. 

3) Peneliti mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas dalam rangka 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada 
operasi hitung perkalian. 


