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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Sebagai sesuatu yang sifatnya praktis, matematika merupakan ilmu tentang 

pola dan urutan. Matematika tidak membahas tentang molekul atau sel, tetapi 

membahas tentang bilangan, kemungkinan, bentuk, algoritma, dan perubahan. 

Sebagai ilmu dengan objek yang abstrak, matematika bergantung pada logika, 

bukan pada pengamatan sebagai standar kebenarannya, meskipun menggunakan 

pengamatan, simulasi dan bahkan percobaan sebagai alat untuk menemukan 

kebenaran (Walle, 2008 : 12).  

Secara etimologi, pengertian matematika berasal dari bahasa latin 

manthanein atau mathemata yang berarti "belajar atau hal yang dipelajari" (things 

that are learned). Dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Matematika adalah ilmu yang tidak jauh 

dari realitas kehidupan manusia. Proses pembentukan dan pengembangan ilmu 

matematika tersebut sejak jaman purba hingga sekarang tidak pernah berhenti. 

Sepanjang sejarah matematika dengan segala perkembangan dan pengalaman 

langsung berinteraksi dengan matematika membuat pengertian orang tentang 

matematika terus berkembang. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai hal-hal yang berkaitan 

dengan matematika, contohnya saja sarang lebah. Disamping jago dalam 

menghasilkan madu, lebah juga master dalam urusan geometri. Karena hanya 

dengan menggunakan instingnya saja, lebah-lebah dapat membuat sarang 

berbetuk heksagonal atau segi enam yang sempurna. Menurut para ahli 

matematika, bentuk itulah yang paling optimal sebagai tempat penyimpanan 

madu, dilihat dari segi efektivitas ruang yang terbentuk dan bahan yang digunakan 

untuk membuatnya. Ruang penyimpanan berbentuk heksagonal, ternyata 

membutuhkan bahan baku lilin paling sedikit, dengan daya tampung terbesar.  

 Rumah lebah yang berbentuk heksagonal sangat tepat digunakan untuk 

menyimpan madu-madu lebah karena bentuk tersebut dapat menampung lebih 
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banyak madu dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Maka dari itu bentuk 

rumah lebah diterapkan pada operasi perkalian matematika karena dapat 

menyimpan hasil perkalian lebih dari 2 digit seperti menampung madu. Menurut 

Radja (2010) dalam Darmayanti, metode perkalian rumah lebah adalah metode 

yang menggunakan gambar potongan dari sebagian rumah lebah sebagai alat 

untuk menyimpan bilangannya dalam mengerjakan soal-soal perkalian.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ar. Suku Radja (2014) dalam 

bukunya yang berjudul “Matematika Lebah” mengatakan bahwa, perkalian 

dengan metode rumah lebah menggunakan bilangan bulat dan cara 

mengerjakannya memadukan perkalian dan penjumlahan bilangan bulat serta 

pengerjaan soal-soal perkalian menggunakan bilangan sepuluh, seratus, dan seribu 

sebagai acuan. Penggunaan metode rumah lebah dalam perkalian membuat 

penulis mengkaji metode rumah lebah tersebut untuk pembagian bilangan bulat 

dan untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Pecahan adalah salah satu 

materi yang sangat tidak disukai anak, materi pecahan sering dianggap sulit 

sehingga hasil pembelajarannya seringkali kurang memuaskan. Untuk itu 

diperlukan terobosan agar proses pembelajaran pecahan menjadi menarik bagi 

anak, yaitu dengan menggunakan metode rumah lebah untuk materi pecahan. Cara 

pengerjaannya dengan memadukan semua operasi hitung bilangan pecahan di 

dalam rumah lebah tersebut. Sri Subarinah (2006) dalam Darmayanti menyatakan 

bahwa perkalian diartikan sebagai penjumlahan berulang. Perkalian 𝑎 × 𝑏 

diartikan sebagai penjumlahan bilangan 𝑏 sebanyak 𝑎 kali. Sedangkan bilangan 

pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk 
𝑎

𝑏
, 𝑎 dan 𝑏 bilangan 

bulat, 𝑏 ≠ 0 dan 𝑏 bukan faktor dari 𝑎. Menurut Wahyudin dan Sudrajat (2003) 

dalam Caniago, operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. 

Oleh karena itu penguasaan operasi perkalian menjadi mutlak agar dapat 

menguasai operasi pembagian.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Analisis Metode 

Rumah Lebah dalam Perkalian dan Pembagian Bilangan Pecahan untuk SMP”. 
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1.2    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

diangkat adalah penggunaan metode rumah lebah dalam perkalian dan pembagian  

sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep, prosedur, dan hasil perkalian bilangan pecahan dengan 

menggunakan metode rumah lebah? 

b. Bagaimana konsep, prosedur, dan hasil pembagian bilangan pecahan dengan 

menggunakan metode rumah lebah? 

c. Apa saja kelebihan dan kelemahan metode rumah lebah dalam perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan? 

 

1.3    Batasan Masalah 

 Penggunaan metode rumah lebah dalam berhitung khususnya hanya pada 

operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan menggunakan 

basis 10𝑛 , dan dalam perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini penulis 

menggunakan pendekatan pecahan dalam basis 100 atau 1. Perkalian dan 

pembagian pecahan yang dipakai hanya perkalian dan pembagian pecahan biasa 

dengan pecahan biasa, perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan pecahan 

campuran serta perkalian dan pembagian pecahan campuran dengan pecahan 

campuran. 

 

1.4    Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan dari rumusan di atas tentang penggunaan metode rumah lebah 

dalam perkalian dan pembagian maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menjelaskan konsep, prosedur, dan hasil perkalian bilangan pecahan dengan 

menggunakan metode rumah lebah. 

b. Menjelaskan konsep, prosedur, dan hasil pembagian bilangan pecahan 

dengan menggunakan metode rumah lebah. 

c. Memaparkan kelebihan dan kelemahan metode rumah lebah dalam 

perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 
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1.5    Manfaat Kajian 

 Dengan adanya kajian ini diharapkan memberikan masukkan yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari kajian ini adalah: 

a. Secara teoritis 

memahami konsep bilangan dan lambangnya, mengerti dan memahami 

konsep dasar berhitung meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian, serta memahami prinsip metode rumah lebah 

dalam menghitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 

b. Secara praktis 

memberikan solusi kepada orang tua maupun guru yang mempunyai anak 

kesulitan dalam berhitung khususnya operasi hitung perkalian dan 

pembagian pecahan untuk menggunakan metode rumah lebah agar anak-

anaknya dapat menghitung perkalian dan pembagian pecahan secara efektif 

dan menyenangkan. 

 

1.6    Metode Kajian 

Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literature atau 

studi kepustakaan. 

a. Bahan kajian atau materi kajian 

      Pada kajian ini, penulis mendapatkan materi atau informasi dengan 

mengumpulkan beberapa literature dari text books maupun internet yang 

berhubungan dengan masalah. 

b. Cara kajian 

      Dalam pembahasan ini, penulis mempelajari semua materi atau bahan 

yang telah terkumpul yaitu dengan membaca dan memahami dan 

selanjutnya ditulis dengan bahasa penulis sendiri. Untuk metode yang 

digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode deduksi matematika. 

Pembahasan materi yang dipelajari yaitu: konsep bilangan dan lambang 

bilangan, konsep dasar operasi hitung matematika dalam bilangan pecahan, 

konsep dasar penggunaan metode rumah lebah, dan tahapan penggunaan rumah 

lebah dalam operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 


