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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran Matematika merupakan salah satu bidang studi yang wajib 

diajarkan kepada anak didik di lembaga sekolah khususnya Sekolah Dasar. Selain 

mata pelajaran lain, Matematika adalah salah satu ilmu yang bersifat pasti yang 

terkandung di dalamnya antara lain berhitung (Aritmatika), Aljabar, Ilmu Ukur, 

Geometri dan lain-lain. Belajar Matematika bukan hanya sekedar usaha untuk 

menghitung bilangan melainkan juga usaha untuk menumbuh kembangkan sikap, 

ketrampilan berpikir serta memperluas kemampuan dalam pemecahan masalah. 

Oleh karena itu, dalam belajar Matematika diperlukan strategi belajar yang 

memungkinkan siswa melatih ketrampilan serta memperluas kemampuannya 

dalam memecahkan masalah Matematika. 

Guru adalah faktor penentu dan paling berpengaruh dalam hal 

menanamkan konsep terhadap siswa. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran serta dalam menetapkan media 

pembelajaran sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pembelajaran, di 

samping  adanya potensi dan kemauan siswa sendiri. Sukadi (dalam Penanaman 

Konsep Bilangan 1-15 dan Operasinya Dalam Pembelajaran Matematika Kelas I 

SD. 2002: 56) saya mendengar, saya lupa. saya melihat, saya ingat, saya 

mengerjakan, saya mengerti . Hal ini hendaknya diperhatikan oleh guru dalam 

pembelajaran Matematika. Mengacu pada Teori Belajar Dienes, bahwa dengan 
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menggunakan berbagai sajian (representasi) tentang suatu konsep matematika 

siswa akan dapat memahami secara penuh konsep tersebut jika dibandingkan 

dengan hanya menggunakan satu macam. 

Berdasarkan observasi awal peneliti dalam proses pembelajaran 

Matematika di kelas IV-A SDN Balongjeruk, dijumpai permasalahan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas dimana terlihat dalam proses 

belajar mengajar siswa kelas IV-A SDN Balongjeruk Kediri, pada saat proses 

belajar mengajar siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena 

selama ini dalam proses belajar matematika siswa langsung diberikan rumus, 

meskipun ini bukan cara yang terlampau salah, tetapi jika siswa terlebih dahulu 

diperkenalkan melalui pembelajaran yang bertahap siswa menjadi lebih 

memahami, penyebab lainnya guru kelas IV-A SDN Balongjeruk selama  ini  

guru  selalu menerapkan metode  yang  hanya  terdapat  di  buku  saja (LKS, 

diktat, dan paket) semua  itu membuat anak didiknya menjadi bosan  untuk belajar 

karena  tidak adanya variasi pengajarannya sudah kuno, yaitu dengan menjelaskan 

materi secara lisan yang tertulis di papan tulis, serta hanya memberi contoh soal-

soal dengan jumlah yang banyak sehingga siswa cepat bosan dan tidak dapat 

memahami materi apa yang disampaikan oleh guru.  

Fakta tersebut berdampak pada nilai evaluasi pada materi perkalian dengan 

cara susun, banyak siswa yang nilainya belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang sudah ditetapkan sekolah yaitu 65. Terdapat 14 siswa  dari 

25 jumlah siswa yang mendapat nilai kurang dari 65 di kelas IV-A SDN 

Balongjeruk. 
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Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar Matematika akan 

berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-

struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan 

yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur (Winoto, S.A. dkk., 2003: 

23). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti ingin menerapkan 

Metode Napier pada siswa kelas IV-A SDN Balongjeruk dalam pembelajaran 

konsep perkalian. Peneliti berasumsi bahwa dengan Metode Napier tersebut anak 

akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika tentang konsep 

perkalian yang nantinya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

penguasaan konsep perkalian. Didukung pula oleh studi terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Rahayu (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

pembelajaran matematika dengan Penggunaan Teknik Batang Napier untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Operasi Perkalian Bilangan Cacah Siswa 

Kelas IV SDN Watestani 04 Kecamatan Nguling berhasil dari nilai rata-rata 72,5 

menjadi 84,7, Nyoman (2010) dalam penelitiannya, menemukan bahwa dalam 

Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Alat Peraga Batang Napier 

Dapat Mempengaruhi Aktivitas dan Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa , serta 

didukung pula oleh Aminatun (2006) dalam Pemanfaatan Monograf dan Batang 

Napier Sebagai Media Pembelajaran Berhitung Matematika Dasar juga 

menemukan pembelajaran matematika menggunakan media Napier dapat 

meningkat hampir 74,17%. 
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Fokus permasalahan yang diprioritaskan dalam penelitian ini adalah upaya 

untuk mengembangkan metode pembelajaran beserta dampaknya dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Matematika dengan kopetensi dasar melakukan 

perkalian bersusun yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian yang 

hasilnya bilangan tiga angka. Upaya yang dilakukan seorang guru adalah  

bagaimana meningkatkan kemampuan  siswa untuk pembelajaran perkalian 

bilangan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

menerapkan Metode Napier dalam pembelajaran matematika khususnya pada 

materi bilangan bersusun dengan mengajukan judul Peningkatan Kemampuan 

Perkalian Bilangan Bersusun melalui Metode Napier Siswa Kelas IV-A SDN 

Balong Jeruk, Kunjang, Kediri .  

1.2 Rumusan Masalah        

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimananakah proses pembelajaran perkalian bersusun pada siswa kelas 

IV-A SDN Balongjeruk Kediri setelah menggunakan Metode Napier? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas IV-A SDN Balongjeruk Kediri saat 

menggunakan  Metode Napier dalam pembelajaran perkalian bersusun?    
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1.3 Tujuan Perbaikan  

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran perkalian bersusun pada siswa 

kelas IV-A SDN Balongjeruk Kediri setelah menggunakan Metode 

Napier. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas IV-A SDN Balongjeruk Kediri 

saat menggunakan Metode Napier dalam pembelajaran perkalian bersusun.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Perkalian 

Bilangan Bersusun melalui Metode Napier Siswa Kelas IV-A SDN Balong Jeruk, 

Kunjang, Kediri dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya para guru dan siswa. 

a. Manfaat bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru SD, yaitu: 

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pengembangan 

pembelajaran Matematika di SD dalam tercapainya tujuan pembelajaran 

Matematika, khususnya materi pokok perkalian. 

2. Mengenalkan kepada guru SD tentang metode yang inovatif dalam 

pembelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian bilangan.    
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b. Manfaat bagi siswa  

Dengan menggunakan Metode Napier dalam proses pembelajaran di kelas 

diharapkan: 

1. Siswa merasa senang belajar matematika, khususnya pada materi 

perkalian. Karena dalam belajar siswa di ajak secara langsung aktif 

dalam objek-objek tertentu sehingga perolehan belajar anak menjadi 

bermakna dan kemampuan pengerjaan soal perkalian. 

2. Siswa dapat mengalami peningkatan terhadap hasil belajar dalam 

penguasaan konsep perkalian.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkupnya sebagai  berikut: 

a. Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV-A SDN Balongjeruk 

pada semester ganjil tahun ajaran 2011/2012, yang berjumlah 25 anak. 

b. Materi ajar yang digunakan dalam penelitian ini diambil pada standar 

kompetensi: Memahami dan menggunakan sifat-sifat opersi hitung 

bilangan dalam pemecahan masalah, kompetensi dasar: Melakukan operasi 

perkalian dan pembagian, materi pokok: perkalian bilangan.  

c. Masalah yang diteliti yaitu Penggunaan Metode Napier dalam peningkatan 

kemampuan pembelajaran perkalian bilangan bersusun pada mata 

pelajaran matematika, parameter yang diamati:  

- Proses pembelajaran siswa dapat dilihat didalam permainan Metode 

Napier (kerjasama, rasa ingin tahu, komunikatif, dan ketepatan waktu). 
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-  Hasil belajar dilihat dari ketuntasan belajar siswa yang dilakukan tiap 

akhir siklus melalui tes evaluasi.  

1.6 Definisi Operasional/ Batasan Istilah 

Definisi operasional/ Batasan Istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Operasi perkalian bilangan bersusun  pada dasarnya didefinisikan sebagai 

hasil penjumlahan secara bersusun kebawah (cara bersusun pendek dan 

cara bersusun panjang) dalam

 

Burhan Mustaqim, Ary Astuti: 2008. 

b. Metode Napier adalah metode atau cara yang dilakukan oleh John Napier 

dalam menyelesaikan soal dengan bantuan tongkat-tongkat kecil, yaitu 

memodifikasi Perkalian Bersusun Kebentuk Tabel (diakses: 

www.jeveuska.com/topic/penggunaan+alat+peraga+perkalian+teknik+joh

n+napier+sebagai+media+pembelajaran.html).  

c. Metode Napier di dalam  penjumlahan,  pengurangan,  maupun  perkalian  

yang harus kita lakukan adalah dengan cara: 

1. Kita  harus  menulis baris kotak yang banyaknya sesuai dengan 

banyaknya salah satu angka terbanyak dari angka yang  dijumlahkan, 

dikurangkan, maupun dikalikan,  

2. Kemudian angka terebut ditaruh di atas dan di bawah kotak 

3. Masing-masing kotak dibagi menjadi dua dari sudut kanan atas sudut kiri 

bawah.  

http://www.jeveuska.com/topic/penggunaan+alat+peraga+perkalian+teknik+joh
n+napier+sebagai+media+pembelajaran.html
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4. Bagian atas untuk menempatkan jumlah bilangan dasar dan bagian bawah 

untuk menempatkan sisa. 

5. Untuk mengetahui hasilnya diperoleh dengan cara menjumlahkan  

bilangan-bilangan  pada  jalur-jalur  yang  miring  ke  kiri. 

d. Peningkatan hasil belajar adalah dapat diukur melalui tes dan mengalami 

ketuntasan belajarnya. Setiap siswa dikatakan mengalami ketuntasan 

belajar jika memperoleh nilai ketercapaian hasil tes lebih dari 69 (Astuti, 

2007: 26). Namun pada penelitian ini digunakan kriteria penilaian  < 65 

tidak tuntas sedangkan  65 dikatakan tuntas.  
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