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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional, dalam kurikulum 2006, bertujuan antara lain agar siswa 

memiliki kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

pelajaran matematika pada dasarnya sangatlah abstrak, sehingga diperlukan 

metode atau strategi dalam menyampaikan materi matematika yang abstrak 

tersebut menjadi kongkret, selanjutnya dari permasalahan yang kongkret tersebut 

baru dialihkan ke bentuk konsep-konsep matematika yang abstrak. 

 Perkembangan konsep matematika menurut Dienes dalam Aisyah (2008: 

8) dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam rangkaian 

kegiatan belajar dari kongkret ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang 

direncanakan antara yang satu segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif, 

yang dilakukan melalui media matematika yang didesain secara khusus. Selain 

menggunakan media dalam merangkai kegiatan belajar kongkret oprasi dalam 

permainan juga dapat menunjukkan  aturan secara kongkrit. 

Menurut Dienes dalam Aisyah (2008: 8) permainan matematika sangat 

penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan 

secara kongkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika 

pada siswa. Dapat dikatakan bahwa objek-objek kongkrit dalam bentuk permainan 
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mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika 

dimanipulasi dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 

2010 pada pelajaran matematika kelas V SDN Carangwulung I diketahui, bahwa 

nilai siswa pada mata pelajaran matematika materi mengalikan dan membagi 

terdapat 13 siswa dari 19 siswa yang belum tuntas, sedangkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran Matematika adalah 65. 

 Adapun penyebab nilai siswa pada materi perkalian dan pembagian  sangat 

rendah dikarenakan pada kegiatan pembelajaran guru tidak menggunakan media 

dalam penyampaian materi. Guru dalam menjelaskan meteri tidak menggunakan 

benda kongkrit tetapi langsung pada pengenalan angka sehingga sulit dimengerti 

oleh siswa. 

 Pada usia perkembangan kognitif yaitu 7 sampai 12 tahun, siswa sekolah 

dasar (SD) masih terikat dengan objek kongkrit yang dapat ditangkap oleh panca 

indra. Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat 

bantu berupa media, alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru  sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa 

(Heruman, 2007: 1). 

 Menurut Heruman (2007: 22), pada prinsipnya perkalian sama dengan 

penjumlahan secara berulang. Oleh karena itu, kemampuan prasyarat yang harus 

dimiliki siswa sebelum mempelajari perkalian adalah penguasaan penjumlahan. 

Perkalian termasuk topik yang sulit untuk dipahami sebagian siswa. Oleh karena 

itu melalui media pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa diharapkan dapat 
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membantu siswa dalam mempelajari perkalian. Ada beberapa media pembelajaran 

dalam matematika yaitu, tabel perkalian yang digunakan untuk menghitung 

perkalian, dakon bilangan yang digunakan untuk menentukan KPK dan FPB, 

tangram yang digunakan untuk geometri, rumah penjumlahan yang digunakan 

untuk perhitungan operasi penjumlahan, dan rumah perkalian yang digunakan 

untuk perhitungan operasi perkalian dan pembagian. 

Rumah perkalian merupakan salah satu media pembelajaran matematika 

yang digunakan untuk mambantu siswa dalam keterampilan berhitung, khususnya 

perkalian dan pembagian. Penggunaan media pembelajaran dengan permainan 

Rumah Perkalian selain dapat membantu siswa dalam keterampilan berhitung 

secara psikologis juga dapat membuat mereka saling mengenal, saling menghargai 

satu dengan yang lain sehingga dengan perlahan-lahan tumbuh rasa kebersamaan 

yang menjadi landasan bagi pembentukan perasaan sosial. 

Permainan Rumah Perkalian ini merupakan permainan dimana dalam 

permainan tersebut terdapat satu persegi yang dibagi menjadi persegi kecil-kecil 

yang di dalamnya terdapat hasil perkalian bilangan asli kurang dari 10, dan 

persegi panjang yang di dalamnya terdapat bilangan 1 sampai 9. Adapun cara 

permainan Rumah Perkalian adalah: dimainkan secara berpasangan, pada kotak I 

maupun kotak II tidak boleh ada dua tanda pilihan, setiap pemain berusaha untuk 

membuat garis lurus di kotak I baik itu secara horizontal, vertikal maupun 

diagonal. Dari setiap pemain juga berusaha untuk mencegah lawan mainnya agar 

tidak berbentuk garis lurus. 
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Melalui penggunaan media Rumah Perkalian diharapkan dapat mengatasi 

rendahnya aktifitas dan hasil belajar pada pelajaran matematika terutama materi 

menghitung perkalian dan pembagian pecahan. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Media Rumah Perkalian Melalui Permainan untuk Meningkatkan Aktifitas 

dan Hasil Belajar Matematika pada Materi Perkalian dan Pembagian 

Bilangan Bulat kelas V SDN Carangwulung I  Wonosalam Jombang”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan adalah:  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan menggunakan media Rumah 

Perkalian sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika pada materi perkalian dan pembagian bilangan bulat siswa 

Kelas V SDN Carangwulung I Jombang? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika pada 

materi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan menggunakan 

media Rumah Perkalian siswa Kelas V SDN Carangwulung I Jombang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah   

mendiskripsikan: 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran media Rumah 

Perkalian sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
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matematika perkalian dan pembagian bilangan bulat siswa Kelas V SDN 

Carangwulung 1 Jombang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika pada 

materi perkalian dan pembagian bilangan bulat siswa Kelas V SDN 

Carangwulung 1 Jombang dengan menggunakan media Rumah Perkalian. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapakan dapat diperoleh manfaatnya, 

begitu juga dalam PTK ini. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan menambah 

pengalaman pemanfaatan media Rumah Perkalian dalam pembelajaran 

sehingga dapat dijadikan bekal untuk menjadi guru yang berkualitas dan 

profesional. 

2. Bagi Siswa 

Sebagai variasi dalam belajar oleh siswa dan untuk melatih siswa untuk 

bekerja sama guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam perbaikan mutu pembelajaran dengan 

menggunakan media Rumah Perkalian. 
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4. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu juga memotivasi 

guru-guru agar menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media Rumah 

Perkalian. 

 

1.5  Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini menerapkan penggunaan media Rumah 

perkalian untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar matematika perkalian dan 

pembagian bilangan siswa kelas V SDN Carangwulung I Wonosalam Jombang. 

Metode yang digunakan dalam peneliatian ini adalah metode permainan, ceramah 

dan tanya jawab.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang digunakan 

dalam penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah segala bentuk perangsang dan alat yang 

disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, 

benar dan tidak terjadi verbalisme (Hanafiah, 2009: 59). 

2. Rumah Perkalian adalah suatu media pembelajaran matematika yang 

digunakan untuk membantu siswa dalam ketrampilan berhitung, khususnya 

perkalian dan pembagian. 

3. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang 

saling terkait sehingga dapat membuahkan hasil belajar yang baik dan 

maksimal (Rohani, 2004: 6). 
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4. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha. Dalam hal ini 

usaha dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang di dapat pada nilai 

setiap tes. Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari hasil yang diperoleh 

siswa dalam belajar, seperti pengalaman, cara berpikir dan perubahan 

tingkah laku. Keberhasilan proses belajar juga ditentukan dengan tercapai 

atau tidaknya tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tercapai atau 

terpenuhi, proses belajar tersebut dapat dikatakan berhasil.  


