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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada kehidupan sehari-hari kita tidak dapat lepas dari operasi hitung di 

antaranya operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian yang merupakan bagian dari pembelajaran matematika. Mampu 

menghitung perkalian  dengan cepat dan tepat sangat membantu kita dalam 

memecahkan masalah sehari-hari. Supaya siswa mampu menghitung 

perkalian dengan cepat dan tepat perlu adanya pemahaman konsep.  

Berdasarkan hasil observasi dan sumber  dokumentasi SD,  siswa kelas 

II B Sekolah Dasar Negeri Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan Tambaksari 

Kota Surabaya masih banyak siswa yang belum dapat menemukan hasil 

menghitungan perkalian, kebanyakan siswa masih merasa kebingungan untuk 

menentukan hasil penghitungan perkalian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

nilai siswa yang berada di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70. Berdasarkan data nilai siswa 

menunjukkan bahwa persentase siswa yang tidak memenuhi KKM yaitu 

56,25%, dan yang memenuhi KKM persentasenya yaitu 43,75%. Daftar nilai 

siswa sebelum penggunaan media kartu bilangan. 

Dari hasil wawancara internal antara peneliti dengan guru kelas dan 

siswa, masih kurang tepatnya siswa dalam menemukan hasil menghitungan 

perkalian  dengan cepat dan tepat disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya karena (1) siswa tidak menyukai pelajaran matematika, (2) guru 
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kurang kreatif dalam menyajikan materi sehingga konsep sulit dikuasai 

siswa, dan (3) karena proses pembelajaran dirasa kurang menantang. Cara 

yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan media yang menarik, yaitu media kartu bilangan dan dibantu 

dengan cara penyampaian konsep yang real. Siswa diharapkan mampu 

memahami konsep dan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan penghitungan perkalian dengan berbagai bentuk masalah 

yang berbeda. Menurut Sadiman, dkk. (2006:7) media dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Jadi penggunaan media 

dalam pembelajaran sangat diperlukan oleh guru. Selain itu anak kelas II 

Sekolah Dasar memasuki usia sekitar 8 tahun. Menurut Piaget dalam Baraja 

(2007:48-49) 

Anak usia 7 – 11 tahun masuk dalam tahapan kognitif operasional konkrit 

yaitu anak dapat melihat sudut pandang dengan berbagai pandangan atau 

dengan kata lain melihat dari beberapa dimensi sekaligus dan juga dapat 

menghubungkan dimensi satu dengan yang lain untuk melakukan 

konservasi pada tahapan ini anak mulai mampu menyelesaikannnya 

dengan baik. Kemampuan konservasi yang dimiliki baru sebatas pada 

bentuk konkrit.   

 

Sebelumnya penelitian serupa tentang materi operasi hitung perkalian 

pada kelas II SD juga pernah diteliti, namun dengan menggunakan media 

yang berbeda yaitu media kartu bilangan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran operasi hitung perkalian  di sekolah dasar media 

kartu bilangan sangat menarik perhatian siswa, membangkitkan minat belajar 

siswa, mempermudah siswa dalam memahami konsep perkalian. 
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Sedangkan media yang digunakan pada penelitian ini yaitu media kartu 

bilangan. Media kartu bilangan adalah salah satu media dalam pembelajaran 

matematika yaitu kertas karton yang berbentuk segi empat dengan ukuran 

tertentu, pada kartu itu tertulis sebuah lambang bilangan. Menurut Lynette 

(2003:65) kartu bilangan yaitu karton dengan ukuran 6 cm x 3 cm dan pada 

karton tertulis angka. Untuk pembelajaran perkalian yang dimainkan anak 

sambil belajar. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih tertarik terhadap adanya 

media dan menimbulkan gairah di dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru hendaknya mempunyai strategi yang tepat dalam proses belajar 

mengajar agar siswa tidak merasa bosan dalam setiap menerima materi 

pelajaran. Dengan menggunakan media dan cara pengajaran yang tepat 

membantu guru lebih mudah menyampaikan pesan kepada siswa sehingga 

siswa dapat menguasai pesan/materi secara tepat dan akurat, siswa juga 

merasa senang dan antusias. Guru juga harus dapat menumbuhkan perasaan 

riang gembira dalam memberikan materi pelajaran agar siswa mampu 

menyerap materi lebih banyak dibandingkan dengan perasaan biasa-biasa 

saja, apalagi dengan perasaan tertekan. Misalnya dengan menggunakan 

permainan dalam pembelajaran.  

Dari pemaparan di atas media kartu bilangan dengan bentuk yang 

menarik dan penggunaannya dalam permainan menumbuhkan semangat 

siswa dalam pembelajaran matematika khususnya dalam Pembelajaran 

Konsep Perkalian. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul “ Peningkatan 

Prestasi perkalian dengan menggunakan media kartu  bilangan pada siswa 

kelas II B Sekolah Dasar Negeri Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan 
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Tambaksari Kota Surabaya  ”, dengan harapan siswa mampu menemukan 

hasil perkalian dengan cepat dan tepat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian 

tindakan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1.  Bagaimana penerapan media kartu bilangan untuk meningkatkan 

prestasi belajar perkalian pada siswa kelas II B Sekolah Dasar Negeri  

Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan Tambaksari kota Surabaya? 

2. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar perkalian dengan 

menggunakan media kartu bilangan  pada siswa kelas II B Sekolah 

Dasar Negeri  Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan Tambaksari kota 

Surabaya? 

1.3. Batasan  Masalah 

Penulis memberi batasan sebagai berikut:  

1.  Subyek penelitian adalah semua siswa kelas IIB 

2. Dilaksanakan di SDN Pacarkeling VIII-189  Kec. Tambaksari kota 

Surabaya. 

3. Penggunaan media kartu bilangan dalam pembelajaran konsep 

perkalian. 
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4. Siklus diadakan jika tujuan pembelajaran belum memperoleh hasil dari 

pembelajaran minimal sama atau lebih dari KKM yang ditentukan oleh 

SDN Pacarkeling VIII-189 Kec. Tambaksari Surabaya  yaitu 70. 

5. Indikator keberhasilan, jika hasil proses pembelajaran sama atau lebih 

dari KKM yang ditentukan oleh SDN Pacarkeling VIII-189 Kec. 

Tambaksari Surabaya  yaitu 70. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini bertujuan 

adalah untuk mendeskripsikan: 

1.  Penerapan media kartu bilangan untuk meningkatkan prestasi belajar 

perkalian pada siswa kelas II B Sekolah Dasar Negeri  Pacarkeling 

VIII – 189 Kecamatan Tambaksari kota Surabaya 

2. Peningkatan prestasi belajar perkalian dengan menggunakan media 

kartu bialangan  pada siswa kelas II B Sekolah Dasar Negeri  

Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan Tambaksari kota Surabaya 

1.5. Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang akan kita peroleh adalah 

sebagai berikut:  

1.  Bagi guru untuk mampu menanamkan pemahaman konsep perkalian 

agar siswa mampu melakukan operasi perhitungan dengan cepat dan 

tepat.  
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2. Bagi siswa menumbuhkan semangat dalam belajar memahami konsep 

perkalian dengan adanya pembelajaran yang menarik.  

3. Bagi sekolah dapat menyediakan media-media pembelajaran yang 

maksimal, sehingga dapat membantu siswa lebih mudah menerima 

materi pembelajaran.  

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Media kartu bilangan menurut Lynette (2003:65) adalah karton dengan 

ukuran  6 cm x 3 cm dan pada karton tertulis angka. Media kartu 

bilangan yang dibutuhkan di dalam pembelajaran konsep perkalian 

bentuk kartu bilangan dibagi dua sisi seperti kartu domino tetapi 

diubah bentuk angka. 

2. Prestasi belajar dapat diharapakan disetiap mata pelajaran ditetapkan di 

Kriteria Ketuntasa Minimal (KKM). Gambaran prestasi siswa bisa 

dinyatakan dengan angka (0 s.d 10) (Suharsimi Arikunto, 1988). 

Prestasi belajar merupakan basil dari suatu usaha, kemampuan, dan 

sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal di bidang pendidikan. 

Kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat dan 

jenis tertentu yang berada di bangku sekolah (Zainal Aritin, 1989). 

Dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi  belajar  matematika 

kompetensi dasar perkalian pada siswa kelas II B Sekolah Dasar 

Negeri  Pacarkeling VIII – 189 Kecamatan Tambaksari kota Surabaya.  


