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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang 

di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara ( Undang – Undang RI No.20 

tahun 2003). Menurut Hamalik (2013:3), pendidikan merupakan suatu proses 

mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri dengan sebaik 

mungkin dengan lingkungannya, yang dapat menghasilkan perubahan yang ada 

pada dirinya sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu banyak cara yang dapat di lakukan oleh pendidik agar peserta didik dapat 

mengembangkan bakat, potensi dan ketrampilan yaitu salah satunya dengan 

melakukan pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sundayana, 2016:2). Namun 

sampai saat ini banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran matematika 

merupakan pelajaran yang sangat sulit bahkan tidak menyenangkan, meskipun 

matematika  di anggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap orang 

harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari 

hari. Kemampuan berfikir manusia dapat di kembangkan melalui pembelajaran 

matematika, karena pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 yaitu 
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Diharapkan mampu mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan serta 

aspek afektif. Pembelajaran matematika perlu di berikan pada siswa sekolah dasar 

karena berguna untuk kepentingan hidupnya dalam lingkungan, dapat 

mengembangkan pola pikirnya, dan berguna untuk mempelajari ilmu-ilmu yang 

kemudian (Mu’asaroh, 2013:16). Namun terdapat hal- hal yang perlu di perhatikan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar karena mengingat siswa sekolah 

dasar umurnya berkisar 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun, mereka dapat di 

katakan pada fase operasional kongkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini 

yaitu kemampuan dalam berfikir kaidah – kaidah logika, yang masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkret (Heruman, 2007:1), karena obyek matematika yang 

yang memiliki sifat abstrak dapat menyebabkan kesulitan tersendiri bagi siswa 

dalam mempelajari pelajaran matematika, untuk itu guru harus menciptakan proses 

pembelajaran yang berkualitas. 

Menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, guru seringkali 

menemukan kesulitan dalam memberikan materi pelajaran. Khususnya pada saat 

pelajaran matematika guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih 

menunjukkan kekurangan dan keterbatasan. Terutama dalam memberikan 

gambaran konkret dari materi yang di sampaikan, sehingga hal tersebut berakibat 

langsung kepada rendah dan tidak meratanya kualitas dan hasil belajar yang di capai 

oleh para siswa.  

Peneliti melakukan wawancara dan observasi awal yang di lakukan di SDN 

Purwantoro 2 Malang pada tanggal 13 November 2017 pada guru kelas, 

mendapatkan informasi bahwa pada saat pembelajaran matematika, pembelajaran 

masih berpusat pada guru, guru biasanya menjelaskan materi perkalian dengan cara 
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menuliskan materi perkalian terlebih dahulu di papan tulis, kemudian menuliskan 

soal perkalian yang nantinya guru menjelaskan dan mengajarkan cara menghitung 

perkalian di papan tulis dengan menggunakan metode ceramah, dengan demikian 

pembelajaran masih berpusat pada guru, pembelajaran yang di lakukan guru pada 

saat itu dapat memahamkan siswa cara menghitung operasi perkalian, tetapi masih 

kurang efektif dalam pembelajaran karena pembelajaran kurang bermakna bagi 

siswa sehingga materi tersebut cenderung untuk mudah di lupakan oleh siswa. 

Media yang digunakan siswa pada saat pembelajaran materi perkalian, 

hanya menggunakan jari tangan untuk menghitung sehingga siswa cenderung malas 

dan binggung untuk menghitung operasi perkalian apabila hasil perkalian tersebut 

di atas 20 karena siswa mengalami kesulitan untuk menghitung perkalian dengan 

hasil di atas 20, kurangnya pemahaman siswa bahwa perkalian merupakan 

penjumlahan yang berulang, siswa juga masih mengandalkan hafalan perkalian 

yang seringkali lupa pada saat mengerjakan soal. Setiap penggerjaan soal latihan 

perkalian, hanya 10 sampai 12 siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan tepat 

waktu dari 27 siswa . 

Untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi perkalian yang dapat 

di pahami dan di mengerti siswa, maka di perlukan adanya media pembelajaran. 

Media pembelajaran memberikan kontribusi yang positif dalam suatu proses 

pembelajaran. Sehingga perlu di kembangkannya media “Abakus Berhitung 

Perkalian “dalam pembelajaran matematika materi perkalian sebagai penjumlahan 

berulang . 

Media merupakan suatu alat atau sejenisnya yang dapat di gunakan sebagai 

pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah 



4 
 

materi pelajaran, dimana keberadaan media tersebut di maksudkan agar pesan dapat 

lebih mudah di pahami dan di mengerti oleh siswa (Sundayana, 2016:6). Adanya 

media pembelajaran dapat merangsang siswa dalam belajar (Sundayana, 2016:9). 

Pembelajaran yang menggunakan media yang tepat, dapat memberikan hasil yang 

optimal bagi pemahaman siswa terhadap materi yang sedang di pelajari 

(Sundayana, 2016:3). 

Media pembelajaran yang ingin penulis kembangkan yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah pada materi perkalian yaitu media Abakus Berhitung 

Perkalian, pengembangan media ini di harapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep dasar perkalian sebagai penjumlahan yang berulang, dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah agar 

pembelajaran matematika bisa lebih menyenangkan dengan adanya siswa yang ikut 

aktif berpartisipasi dalam pembelajaran secara langsung.  

Media abakus berhitung perkalian yang peneliti teliti merupakan sebuah 

produk media yang di kembangkan dengan mengadopsi dari abakus Rusia dengan 

modifikasi desain sehingga memudahkan dalam penggunaanya, menurut (Insani, 

2017:2) abakus merupakan media yang memiliki fungsi untuk berhitung yang 

terbuat dari kayu dengan sederetan poros berisi manik – manik yang di gunakan 

untuk berhitung.  

Peneliti mengembangkan desain abakus dengan menggubah bentuk abakus 

Rusia menjadi bentuk yang menyerupai angklung, media tersebut terbuat bahan 

dasarnya menggunakan kayu yang memiliki tinggi ± 70 cm dan lebar ± 80 cm 

terdapat jeruji sebanyak 10 buah dan manik manik yang teruntai pada jeruji yang 

berguna untuk membantu menghitung nantinya yang berjumlah 100 butir dimana 



5 
 

manik manik tersebut dapat di bongkar pasang yang dapat di gunakan sesuai dengan 

kebutuhan, terdapat pemutar angka yang nantinya angka tersebut di putar untuk 

membantu siswa dalam menerjemahkan bentuk perkaliannya apabila soal tersebut 

berupa soal cerita, atau bisa juga sesuai dengan soal yang di minta dan pemutar 

angka yang menunjukan dari hasil dari penghitungan operasi perkalian, juga 

terdapat lambang perkalian yang berguna untuk memperkenalkan kepada siswa 

mengenai bentuk lambang perkalian dan sama dengan,di media abakus berhitung 

perkalian juga di lengkapi dengan dua laci yakni laci pertama untuk menyimpan 

manik manik pada daerah range ( daerah asal) yang berisi 100 buah dan laci yang 

kedua untuk menyimpan hasil dari operasi hitung perkalian yang telah di lakukan. 

Media tersebut di buat dari alat dan bahan yang sederhana. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan suatu 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan media abakus berhitung perkalian pada materi 

perkalian untuk kelas II sekolah dasar? 

2. Bagaimana kevalidan, efektifitas dan kemenarikan terhadap media abakus 

berhitung perkalian pada materi perkalian untuk kelas II sekolah dasar ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan di atas, maka tujuan 

penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan media abakus berhitung perkalian 

pada materi perkalian untuk kelas II sekolah dasar. 
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2. Untuk mendeskripsikan kevalidan, efektifitas dan kemenarikan terhadap 

media abakus berhitung perkalian pada materi perkalian untuk kelas II sekolah 

dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan yaitu berupa media abakus berhitung 

perkalian pembuatan produk ini di harapkan mampu membantu siswa untuk 

memahami konsep dan cara menghitung perkalian sebagai penjumlahan yang 

berulang serta dapat mengubah soal cerita ke bentuk perkalian. produk ini dapat 

digunakan untuk pembelajaran tematik kelas II sekolah dasar, berikut merupakan 

penjabaran spesifikasi produk yang di harapkan : 

1. Spesifikasi produk secara konstruk  

Bentuk yang menyerupai angklung, media tersebut terbuat bahan dasarnya 

menggunakan kayu yang memiliki tinggi ± 70 cm dan lebar ± 80 cm terdapat jeruji 

sebanyak 10 buah dan manik manik yang teruntai pada jeruji yang berguna untuk 

membantu menghitung nantinya yang berjumlah 100 butir dimana manik – manik 

tersebut dapat di bongkar pasang yang dapat di gunakan sesuai dengan ke butuhan, 

terdapat pemutar angka yang nantinya angka tersebut di putar untuk membantu 

siswa mengubah soal cerita ke bentuk perkalian atau bisa juga sesuai dengan soal 

yang di minta dan pemutar angka yang menunjukan dari hasil dari penghitungan 

operasi perkalian, juga terdapat lambang perkalian yang berguna untuk 

memperkenalkan kepada siswa mengenai bentuk lambang perkalian dan sama 

dengan,di media abakus berhitung perkalian juga di lengkapi dengan dua laci yakni 

laci pertama untuk menyimpan manik manik pada daerah range ( daerah asal) yang 

berisi 100 buah dan laci yang kedua untuk menyimpan hasil dari operasi hitung 
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perkalian yang telah di lakukan. Media tersebut di buat dari alat dan bahan yang 

sederhana. Secara umum pembuatan media tersebut sangat sederhana dan tidak 

memerlukan banyak biaya namun terdapat kejelasan untuk dapat dijadikan media 

pembelajaran. 

a. Tulisan nama media 

Berfungsi sebagai pengenal nama media 

b. Pemutar angka 1- 10 

berfungsi membantu peserta didik untuk mengubah soal cerita kedalam 

bentuk perkalian  

c. Lambang perkalian  

Berfungsi untuk mengenalkan lambang perkalian ke peserta didik 

d. Lambang sama dengan 

Berfungsi untuk mengenalkan lambang sama dengan ke peserta didik 

e. Pemutar angka 0 -9 

Berfungsi untuk memperlihatkan hasil dari operasi hitung perkalian 

f. Sepuluh jeruji 

Berfungsi untuk menguntai manik – manik  

g. Manik – manik 

Berfungsi untuk membantu menghitung operasi hitung perkalian 

h. 2 buah laci 

Berfungsi untuk menyimpan manik - manik   
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Gambar 1.1 Media abakus berhitung perkalian 

2. Spesifikasi produk secara isi / materi 

A. Tema  : 2 (Bermain di lingkungan ku)  

B. Sub Tema  : 1 (Bermain di lingkungan rumah) 

C. Materi  : Perkalian  

D. Pembelajaran  : 3 

E. Rancangan materi media Abakus Berhitung Perkalian  

1. Nama Media: Abakus Berhitung Perkalian 

2. Kelas / semester: 2 (dua) / 1 (satu) 

3. Kompetensi inti: 

1) Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang di anutnya. 

Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangga. 

2) Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif, pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 

dan mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
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ciptaan, tuhan dan kegiatannya, dan benda – benda yang di 

jumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

3) Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang 

jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang 

mencerminkan prilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

4. Kompetensi dasar 

Bahasa Indonesia  

3. 2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visual dan/ atau eksplorasi lingkungan. 

Matematika  

4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 

sehari – hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 

5. Indikator  

1. Membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita” . 

2. Menyebutkan sifat dan contoh benda – benda yang terdapat di dalam 

teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita  

3. Mengoperasikan operasi hitung perkalian sebagai penjumlahan 

berulang dengan hasil sampai 100 

6.   Tujuan pembelajaran  
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1. Dengan membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita”  

siswa dapat menemukan kosa kata yang ada di dalam teks yang 

berkaitan dengan benda – benda di sekitar kita dengan benar. 

2. Dengan membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita” 

siswa dapat menyebutkan sifat dan contoh benda – benda yang 

terdapat di dalam teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita 

dengan tepat. 

3. Dengan mendemonstrasikan media abakus berhitung perkalian 

siswa dapat mengoperasikan operasi hitung perkalian dengan 

benar. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

   Pengembangan media abakus berhitung kalian sangat perlu untuk di 

kembangkan karena dengan adanya pengembangan media ini dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang 

sekaligus dapat membantu guru dalam membelajarkan perkalian kepada siswa, 

media ini juga dapat di pakai secara berulang – ulang karena terbuat dari kayu 

sehingga tidak mudah rusak dan dapat menjadikan solusi yang sama untuk 

kedepannya. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi dari penelitian dan pengembangan 

a. Adanya materi perkalian pada kelas II SD 

a. Siswa harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan hitung 

penjumlahan sebagai kemampuan dasar untuk mengoperasikan 

media tersebut. 
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2. Keterbatasan pengembangan 

a. Media tersebut memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat di gunakan 

untuk  siswa sekolah dasar kelas dua dan khususnya membahas 

materi perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan hasil sampai 

100 saja. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan 

untuk menghasilkan suatu produk yang berdasarkan pada teori 

pengembangan .  

2. Media Abakus merupakan media yang memiliki jeruji dan manik – 

manik yang berfungsi untuk membantu menghitung   

3. Berhitung Perkalian merupakan proses menjumlahkan hasil operasi 

hitung perkalian 

4. Materi Perkalian merupakan suatu bahan bacaan dimana isi dari bacaan 

tersebut memiliki kaitan dengan materi perkalian. 




