
BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam setiap jenjang pendidikan, pembelajaran matematika selalu ada 

mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Matematika adalah salah satu 

ilmu pengetahuan dasar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, selain 

itu matematika mampu digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari (Lestari, 2014:238). Menurut peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 

2006, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar guna membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir yang logis, kritis, sistematis dan kreatif serta harus memiliki kemampuan 

bekerja sama yang baik. Dengan dibekali kemampuan berpikir yang mumpuni, 

peserta didik akan mempunyai kemampuan berpikir yang berguna untuk melewati 

jenjang sekolah yang lebih tinggi.  Kemampuan-kemampuan inilah yang akan 

dapat membantu siswa di kemudian hari untuk menghadapi permasalahan yang 

ada di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika lebih menekankan pada upaya meningkatkan 

kemampuan menghitung, membandingkan, mengukur dan menaksir yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Pembelajaran 

matematika perlu diberikan pada siswa sekolah dasar karena berguna untuk 

kepentingan hidupnya dalam lingkungan, dapat mengembangkan pola pikirnya, 

dan berguna untuk mempelajari ilmu-ilmu kemudian (Mulyono, 2010)



Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar karena mengingat siswa sekolah dasar umurnya 

berkisar antar 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun, mereka dapat dikatakan 

pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini  yaitu 

kemampuan dalam berfikir kaidah-kaidah logika, yang masih terikat dengan objek 

yang bersifat konkret, karena obyek matematika yang memiliki sifat abstrak dapat 

menyebabkan kesulitan tersendiri bagi siswa dalam mempelajari pelajaran 

matematika, untuk itu guru harus menciptakan pembelajaran yang berkualitas. 

Menurut Susanto (dalam Febrianty, 2014:3) Operasi hitung adalah 

kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuan 

karateristiknya. Dalam kegiatan Operasi hitung bilangan pada mata pelajaran 

matematika kita mengenal beberapa operasi. Operasi hitung matematika 

merupakan proses perhitungan dalam matematika yang meliputi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian, penarikan akar dan pengangkatan.  

Materi perkalian merupakan kelanjutan dari materi penjumlahan yang 

dimana materi perkalian merupakan bentuk lain dari penjumlahan berulang. Saat 

ini kemampuan dalam menggunakan operasi hitung perkalian menjadi perhatian 

bagi pendidik dan orang tua dikarenakan manfaatnya dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menggunakan operasi hitung perkalian, baik itu dalam memahami konsep 

perkalian itu sendiri ataupun dalam menentukan hasil perkaliannya. Karena 

perkalian merupakan materi yang wajib dikuasai siswa, materi tersebut 

merupakan materi yang cukup lama penanamannya.  



Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran yang 

harus di perhatikan, yaitu diantaranya Kurikulum, Guru, Siswa, metode, materi 

pembelajaran, alat pembelajaran dan evaluasi. Alat pembelajaran berguna untuk 

menunjang proses pembelajaran agar lebih optimal. Aktivitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran matematika dapat meningkat dengan adanya media 

pembelajaran. Ketersediaan beragam media, baik berupa perangkat keras ataupun 

lunak telah memungkinkan proses pembelajaran berlangsung sesuai kebutuhan 

individu. Media pembelajaran adalah saran atau alat yang digunakan untuk 

menampilkan, menyampaikan informasi atau materi pelajaran dari pendidik 

kepada peserta didik. Media pembelajaran memberikan batasan media yaitu 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada diri peserta didik tersebut (Hujair AH Sanaky, 2013:4). 

Dengan demikian media pembelajaran yang digunakan harus terkesan 

menarik dan menyenangkan. Mengingat media merupakan bagian yang penting 

dan tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran di sekolah pada umumnya. Oleh karena itu guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat atau media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran (Hamalik dalam Arsyad, 2002:2) 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan 



motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, tentunya siswa memerlukan media atau alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang disampaikan oleh guru sehingga materi lebih cepat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran 

perlu adanya media pembelajaran guna membantu siswa memahami materi. 

Pembelajaran matematika di SD sudah ada pengembangan-pengembangan 

karena sudah menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif serta 

menggunakan media pembelajaran yang dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Namun tidak semua SD melakukan pengembangan seperti 

menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran, dan ini kondisi yang 

terjadi di SDN Resapombo 04, karena masih jarang menggunakan media 

pembelajaran dan pembelajaran matematika yang dilakukan bersifat monoton 

seperti mengerjakan soal di buku teks dan menulis di papan tulis dam metode 

yang digunakan pun masih menggunakan cara lama seperti metode ceramah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas II SDN 

Resapombo 04 berdasarkan pengalaman mengajar dalam proses pembelajaran 

matematika diperlukan adanya media untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi. Selama ini di SDN Resapombo 04 pembelajaran 

matematika materi hitung perkalian di kelas II guru selalu menggunakan metode 

menghafal untuk mempelajari perkalian. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa 

karakter siswa dan latar belakang siswa itu berbeda-beda, oleh karena itu metode 

menghafal ini tidak tepat diberikan kepada siswa yang memiliki latar belakang 



yang berbeda tersebut dan memerlukan perhatian yang lebih, maka dari itu 

diperlukan media agar siswa tidak jenuh sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Siswa disini senang apabila dalam pembelajaran menggunakan media 

berbasis alat peraga yang nyata atau kuis. Alat peraga sangat disukai siswa karena 

siswa dapat mempraktekkan secara langsung.  

Selain itu alat peraga yang mempunyai bentuk yang unik akan menarik 

perhatian siswa. Disini media Si Pitung mempunyai keunikan yang berbeda 

dengan media perkalian pada umumnya. Jika media perkalian pada umumnya 

menggunakan corong atau stik untuk mengetahui hasil perkaliannya, media Si 

Pitung menggunakan lampu LED untuk mengetahui hasil perkalian. Dengan 

menggunakan media siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, dengan alat 

peraga siswa juga akan lebih cepat memahami konsep yang dimaksud dalam 

materi. Dalam penyampaian materi disini guru menggunakan cara klasikal seperti 

metode ceramah, pemberian tugas dan latihan dan kegiatan tanya jawab. Metode 

ini kurang tepat diberikan kepada siswa yang memiliki karakter dan latar belakang 

yang berbeda-beda. Padahal, jika siswa mempunyai motivasi untuk belajar 

sangatlah bermanfaat untuk menguasai materi pelajaran. Hasil belajar akan 

menjadi optimal jika ada motivasi. Maka dari pernyataan diatas perlu 

dikembangkan media perkalian dalam pembelajaran matematika yaitu media Si 

Pitung (Aksi Pintar Berhitung). 

Dengan adanya permasalahan ini perlu dilakukan pengembangan media 

terkait operasi hitung perkalian untuk menyelesaikan permasalahan kemampuan 

berhitung siswa dengan mengembangkan sebuah media berupa kotak hitung (Si 

Pitung, aksi pintar berhitung). Media Si Pitung merupakan media pembelajaran 



yang menyajikan cara berhitung perkalian yang terdiri dari beberapa kotak hitung 

dan berbentuk seperti tabel perkalian. Dengan menggunakan kotak hitung ini 

siswa akan lebih mudah memahami perkalian. Selain itu, media ini di bentuk 

semenarik mungkin sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Bukan hanya itu, 

dengan menggunakan media Si Pitung ini siswa dapat memiliki pengalaman 

langsung dalam menghitung hasil perkalian, serta media si pitung ini maka dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa, memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi, siswa lebih mudah untuk memahami materi perkalian, siswa lebih aktif 

dan tidak bosan karena pembelajaran akan lebih bervariasi ketika menggunakan 

media pembelajaran ini. Namun dalam penggunaan media pembelajaran terdapat 

kekurangan yaitu guru harus banyak berkorban secara materil, serta memerlukan 

banyak waktu yang digunakan untuk persiapan penggunaan media tersebut. 

Berdasarkan paparan diatas bawasannya perlu dilakukan penelitian dan 

pengemban

Pitung (Aksi Pintar Berhitung) Pada Pembelajaran Tematik Muatan Matematika 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengembangan Media Si Pitung (Aksi Pintar Berhitung)  Pada 

Pembelajaran Tematik Muatan Matematika Siswa kelas II SD ? 

2. Bagaimana Respon Penggunaan Media Si Pitung (Aksi Pintar Berhitung) 

Pada Pembelajaran Tematik Muatan Matematika Siswa kelas II SD ? 



C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan pengembangan media Si Pitung (Aksi Pintar Berhitung) 

Pada Pembelajaran Tematik Muatan Matematika Siswa kelas II SD. 

2. Mendeskripsikan respon penggunaan media Si Pitung (Aksi Pintar 

Berhitung) ) Pada Pembelajaran Tematik Muatan Matematika Siswa kelas 

II SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini akan menghasilkan suatu produk yaitu Media Si Pitung 

(Aksi Pintar Berhitung) yang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Konten atau isi media 

Media Si Pitung ini digunakan untuk siswa kelas II Sekolah Dasar pada 

mata pelajaran matematika dan materi perkalian. Kompetensi Dasar yang 

berkaitan dengan materi perkalian pada kelas II yaitu :  

a) 3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 

cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 

serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

b) 4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai 100 dalam kehidupan sehari-hari 

serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Media Si Pitung ini disertai 

dengan buku panduan 

Indikator yang ingin dicapai dalam kopetensi ini : 



a) 3.4.1 Menghitung perkalian hasil kali dua bilangan dengan hasil 

bilangan cacah sampai 100 

b) 4.4.1 Menuliskan perkalian dua bilangan dengan hasil bilangan cacah 

sampai 100 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi ini : 

a) Dengan menggunakan media siswa dapat menghitung hasil kali dua 

bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat 

2. Tampilan media 

a) Media ini terbuat dari kayu, triplek, kabel, saklar on/off dan lampu 

LED. 

b) Media ini terdiri dari 20 tombol saklar on/off 

c) Media ini juga terdiri dari 100 buah lampu LED yang akan menyala 

sebagai sesuai dengan angka yang dikalikan 

d) Dalam media ini juga terdapat angka 1-10 yang sebagai angka perkalian 

e) Ukuran panjang media 80x80 cm dan berbentuk seperti papan. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media ini yaitu bahwa siswa 

harus paham betul dengan konsep perkalian yang ada, karena jika dari perkalian 

awal atau dasar keliru atau kurang benar maka konsep tersebut akan terbawa terus 

sampai dewasa dan akan mempengaruhi pemahaman orang lain tentang konsep 

dasar perkalian. Selain itu media pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 



sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar , materi pelajaran lebih bermakna. 

Dengan media pembelajaran yang baik maka hal-hal yang abstrak dapat 

dikongkritkan. 

Media pembelajaran kelas II yang masih sedikit juga menjadi alasan 

mengapa media ini diciptakan, yaitu media Si Pitung (Aksi Pintar berhitung). 

Media Si Pitung cocok digunakan pada materi operasi hitung perkalian. 

Penggunaan media pembelajaran ini akan mempermudah proses belajar mengajar, 

mempermudah penyampaian materi dan proses pembelajaran akan lebih menarik. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan media atau alat peraga pembelajaran ini mengacu pada 

beberapa asumsi, yaitu : 

a) Siswa harus mengetahui definisi perkalian terlebih dahulu. 

b) Siswa harus terlebih dahulu menguasai materi penjumlahan sebagai 

syarat untuk menguasai perkalian. 

c) Jika siswa sudah menguasai bagaimana cara menjumlahkan suatu angka 

maka siswa akan dengan mudah bisa menguasai konsep perkalian dengan 

benar. 

d) Siswa harus mengetahui simbol perkalian untuk mengerjakan soal 

perkalian 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 



Pengembangan media atau alat peraga ini memiliki beberapa 

keterbatasan, seperti : 

a) Materi pembelajaran hanya terbatas pada mata pelajaran matematika 

materi perkalian bilangan cacah dengan hasil perkalian kurang dari 100 

yang terdapat dalam kurikulum 2013. 

b) Media hanya dapat digunakan menggunakan materi perkalian bilangan 

cacah 1 sampai 10. 

c) Media hanya digunakan di kelas 2 Sekolah Dasar. 

d) Media hanya dapat digunakan pada : 

Tema   : 2 (Bermain di Lingkunganku) 

Subtema  : 1 (Bermain di Lingkungan Rumah) 

dengan menggunakan Kompetensi Dasar : 

a) 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 

cacah dengan hasil nilai sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 

serta mengaitkan perkalian dan pembagian  

b) 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. 



G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dan menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran 

atau pengertian terhadap judul penelitian maka penulis perlu menjelaskan ke 

dalam definisi istilah sebagai berikut :  

a) Pengembangan yaitu suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk, 

seperti metode, kurikulum maupun media yang efektif untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

b) Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang lebih ditekankan 

untuk meningkatkan kemampuan berhitung. 

c) Pembelajaran matematika di SD memiliki tahap yakni tahap sederhana 

menuju kompleks dan konkret menuju abstrak. 

d) Perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang, Perkalian 

akan dijadikan materi pada pengembangan media pembelajaran si pitung ini 

adalah perkalian angka 1 sampai dengan 10. 

e) Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sebagai perantara penyampai pesan atau materi kepada siswa. 

Adapun media yang dikembangkan berbentuk perangkat keras (media visual) 

yaitu media si pitung. 

  


