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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan dunia Pendidikan menuju ke arah yang lebih baik tentu menjadi 

harapan bersama untuk diwujudkan dengan usaha sungguh–sungguh baik dari 

segi muatan kurikulum sampai dengan perencanaan sistem dan proses 

pembelajaran. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya agar proses pembelajaran 

yang terjadi antara guru dengan siswa dapat berlangsung secara inovatif, kreatif 

dan menyenangkan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 

2005 pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa:  

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik”. 

 

Berkenaan dengan kondisi agar dapat mendukung proses pembelajaran 

yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan maka dibutuhkan suatu gagasan, 

salah satunya yaitu dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran 

tentu tidak terbatas hanya pada sesuatu yang bersifat modern, dalam hal ini 

seorang guru dituntut secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan media 

pembelajaran meskipun sederhana. Guru harus mampu memahami bahwa media 

sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam menghadapi kondisi kelas  
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dengan beragam karakter belajar. Sadiman (2006:10) mengemukakan guru dan 

media pendidikan hendaknya bahu-membahu dalam memberi kemudahan belajar 

bagi siswa.  

Proses belajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke 

penerima pesan (Sadiman, 2006:11). Media pembelajaran saat ini masih kurang 

diperhatikan penggunaannya oleh guru, terlebih untuk pembelajaran matematika 

yang banyak menemukan angka, rumus dan grafik. Kurangnya perhatian dalam 

penggunaan media pembelajaran matematika menyebabkan siswa tidak terlibat 

secara aktif sehingga konsep materi yang sebenarnya mudah dan menarik berubah 

menjadi sebaliknya dan berujung pada kemampuan siswa yang belum tercapai 

secara optimal. (Husna, 2013:176) mengungkapkan banyak faktor yang 

mempengaruhi siswa beranggapan matematika sulit dipelajari salah satunya 

karena kurangnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Faktor tersebut 

seharusnya menjadi motivasi guru sebagai pelaku utama dalam proses 

pembelajaran di kelas agar lebih mengembangkan potensi dan kreatifitas yang 

dimiliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memaksimalkan 

penguasaan siswa dalam memecahkan masalah melalui penggunaan media 

pembelajaran yang tersedia.  

Berdasarkan  karakteristiknya,  matematika  memiliki  objek  kajian  abstrak 

(Setiadi, dkk 2011:7). Sementara diperlukan Penguasaan yang memadai terhadap 

konsep matematika di tingkat Sekolah Dasar agar tidak menimbulkan kesulitan 

siswa dalam belajar matematika berikutnya (Komariah, 2007:1). Keabstrakan 

matematika menjadi salah satu hambatan yang memerlukan peran guru untuk 
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merubah konsep abstrak menjadi kongkrit terutama pada materi perkalian 

bilangan bulat dimana karakteritik siswa dalam memahami materi berbeda-beda 

sehingga melalui ketepatan dalam pemilihan, pengadaan, serta penggunaan media 

pembelajaran diharapkan akan mempermudah penguasaan konsep sekaligus 

materi pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Salah satu media pembelajaran 

yang dapat digunakan dan tepat untuk menjelaskan konsep abstrak matematika 

dasar terutama materi perkalian bilangan bulat adalah dengan menggunakan 

benda-benda manipulatif yang mampu mengkongkritkan konsep tersebut. Benda 

manipulatif adalah perangkat pembelajaran dengan bentuk benda fisik yang dapat 

memanipulasi, memodelkan dan memperagakan konsep serta proses matematika. 

Melalui benda-benda manipulatif siswa dapat belajar sambil bermain secara aktif 

dan menyenangkan untuk mengasah keterampilan berhitung menggunakan 

operasi hitung perkalian. Media rintik (Jaring-jaring Stik) merupakan alat bantu  

tiga dimensi untuk memahami materi perkalian bilangan bulat. visualisasinya 

menggunakan papan yang terdiri dari simbol-simbol berbentuk stik kayu, dan 

disusun berpotongan dengan gelang pengait untuk menentukan hasil dari operasi 

perkalian.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas V SDN Babat 7 

Lamongan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat siswa dalam 

memahami materi perkalian yaitu, penerapan media pembelajaran yang bersifat 

kongkrit masih terbatas menggunakan kertas manila dan kartu bilangan dengan 

menggunakan metode hafalan bilangan, sehingga siswa merasa kesulitan untuk 

memahami materi perkalian terlebih untuk bilangan bulat positif dan negatif. Data 

atau fakta menunjukkan bahwa guru sudah menerapkan beberapa media berupa 
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kartu dan kertas bilangan perkalian dengan penggunaan yang belum optimal, hal 

tersebut dibuktikan dengan anak-anak sering mengeluh kesulitan untuk 

mengerjakan soal karena merasa belum hafal konsep perkalian bilangan bulat 

yang terdapat bilangan positif maupun negatif. Peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media konkrit berupa Jaring-jaring Stik (RINTIK) yang 

diharapkan dapat mempermudah konsep sekaligus mengembangkan kemampuan 

berhitung menggunakan operasi perkalian sesuai dengan kebutuhan siswa, oleh 

karena itu penelitian ini mengambil judul “Pengembangan Media RINTIK 

(Jaring-jaring Stik) Pada Materi Perkalian Bilangan Bulat Kelas V di SDN Babat 

7 Lamongan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar 

belakang di atas ialah “Bagaimana pengembangan media rintik (Jaring-jaring 

Stik) pada pembelajaran matematika materi perkalian bilangan bulat kelas V SDN 

Babat 7 Lamongan”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah “Mengembangkan media rintik (Jaring-

jaring Stik) pada pembelajaran matematika materi perkalian bilangan bulat kelas 

V di SDN Babat 7 Lamongan”. 
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1.4 Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran sederhana yaitu 

media berhitung operasi perkalian dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Media disajikan dengan mengembangkan alat sederhana berbentuk 

potongan balok kayu dengan ukuran 26×26 cm yang berfungsi sebagai alas 

media, kemudian pipa dengan ukuran 76 mm  sepanjang 37 cm 

2. Media dikembangkan dengan menggunakan bahan yang aman dan ringan 

sehingga fleksibel untuk digunakan siswa Sekolah Dasar.   

3. Media pembelajaran yang dikembangkan disajikan dengan menggunakan 

dua stik yang berbeda warna dengan fungsi sebagai pengganti angka. 

4. Media disajikan dengan menggunakan pipa yang terletak pada bagian 

tengah media dengan beragam variasi warna untuk mempermudah 

meletakkan gelang pengait sesuai dengan satuan angka dan pada setiap sisi 

pipa terdapat sembilan lubang sebagai tempat stik kayu. 

5. Media yang dikembangkan terdapat stik kayu kecil berbentuk tanda positif 

(+) dan tanda negatif (-) agar mempermudah menentukan hasil perkalian 

bilangan bulat positif maupun negatif. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

berkaitan dengan pengembangan media berhitung pada materi perkalian. 

Media yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan sebagai alat 
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berhitung alternatif pada pembelajaran matematika materi perkalian 

bilangan bulat. 

2. Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sekaligus 

solusi kebutuhan media pembelajaran terutama : (a) Bagi peneliti, agar 

dapat dijadikan sebagai sarana menambah kemampuan dan wawasan 

dalam mengembangkan media yang lebih kreatif. (b) Bagi sekolah, agar 

dapat digunakan sebagai media alternatif yang bersifat praktis dan 

digunakan secara efektif dalam pembelajaran matematika. (c) Bagi 

dinas/instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi 

yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan media yang 

lebih beragam pada pembelajaran matematika.     

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian pengembangan yang dilakukan mengacu dari beberapa asumsi, 

yaitu :  

1. Sesuai dengan apa yang terjadi secara umum, pada saat ini mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang dirasakan susah oleh sebagian 

siswa kelas V SD, terlebih pada materi perkalian. Perhatian guru dalam 

memilih dan menggunakan berbagai media yang tepat sangat dibutuhkan 

karena penggunaan media akan mempengaruhi konsep pembelajaran siswa 

di sekolah 

2. Keberadaan media pembelajaran menjadikan motivasi dan ketertarikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran serta mempermudah pemahaman  

terhadap perkalian. 
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Selain itu media pembelajaran ini juga memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya :  

1. Media ini terbatas digunakan pada mata pelajaran matematika materi 

perkalian bilangan bulat kelas V Sekolah Dasar. 

2. Penggunaan uji coba produk terbatas untuk kelas V di SDN Babat 7 

Lamongan. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan dasar arah penelitian 

ini, tergambarkan sebagai berikut :  

1. Pengembangan  

Pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti sehingga menghasilkan produk baru dengan menguji keefektifan 

produk. 

2. Media pembelajaran rintik (Jaring-jaring Stik)   

Jaring-jaring stik adalah alat peraga yang dikembangkan untuk materi 

perkalian bilangan bulat dengan menghitung jumlah perpotongan garis 

antara gelang pengait dengan stik kayu.   

3. Perkalian  

Perkalian merupakan salah satu operasi aritmatika dasar yang meliputi 

pelipatan bilangan yang satu dengan bilangan lainnya. 

4. Bilangan Bulat 

Bilangan bulat merupakan angka atau bilangan yang terdiri dari nol, 

bilangan positif, dan bilangan negatif. 


