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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

utamayang ada di Sekolah Dasar. Disamping mata pelajaran IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia, dimana alokasi waktunya cukup banyak. Menurut 

Ruseffendi ( Eko Ambar S, 2010:1 ) Matematika sebagai alat bantu dan 

pelayanan ilmu yang tidak hanya untuk Matematika itu sendiri melainkan 

juga ilmu-ilmu lainnya. Matematika merupakan ilmu yang mendasari 

semua mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar, sehingga diperlukan 

penguasaan Matematika yang kuat sejak dini. 

Melihat begitu pentingnya pelajaran Matematika, maka 

kemampuan dalam memecahkan suatu masalah sangat penting dimiliki 

oleh setiap orang. Untuk menguasai pelajaran Matematika diperlukan 

adanya kecermatan, ketertiban dan kesabaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

setiap manusia akan berhadapan dengan masalah-masalah. Terutama kita 

sebagai pendidik masalah yang sangat kompleks yang berhubungan 

dengan peserta didik. 

Menurut pakar pendidikan, pembelajaran dapat efektif apabila 

menggunakan strategi yang tepat dan memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran yang tepat pula. Oleh karena itu, perlu diupayakan strategi 

dan media pembelajaran yang tepat pula dalam membantu siswa dan guru 
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melaksanakan model pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita 

sering menjumpai kegiatan-kegiatan yang menggunakan  perkalian. 

Namun siswa tidak menyadari bahwa ada cara yang lebih mudah untuk 

mengetahui hasil perkalian dengan menggunakan jari tangan. Oleh karena 

itu guru harus dapat memberikan penanaman pemahaman tentang 

penggunaan jari tangan dalam menghitung perkalian. 

Perkalian dengan hasil bilangan 2 angka merupakan kompetensi 

dasar baru bagi peserta didik di kelas II semester II. Sebelum menjelaskan 

perkalian perlu kita tanamkan dulu kepada peserta didik bahwa perkalian 

adalah penjumlahan secara berulang-ulang. Kemampuan dasar hitung 

perkalian yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu adalah 5 – 10, karena 

penguasaan materi ini merupakan bekal persyaratan untuk mempelajari 

materi tentang berhitung selanjutnya. Peserta didik apabila sudah 

menguasai operasi hitung perkalian 5 – 10 maka akan lebih mudah dalam 

melakukan operasi-operasi lainnya, diantaranya operasi hitung tiga 

bilangan, operasi hitung pembagian, operasi hitung campuran dan soal 

cerita. 

Analisis hasil  dari tes formatif pada pembelajaran Matematika 

dengan materi perkalian 2 bilangan kelas II semester II SDN 2 

Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa yang belum terampil melakukan perkalian 

bilangan dua angka pada Siswa  kelas II semester II SDN 2 Ledokdawan. 

Siswa yang terampil hanya 30%. Dan yang belum terampil 70%.  kelas II 
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semester II SDN 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 

adalah 60. 

 

Table 1. Daftar Keterampilan Berhitung Siswa Kelas II Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013 SD Negeri 2 Ledokdawan Kecmatan Geyer 

Kabupaten Grobogan 

Skor ketuntasan Frekwensi Presentase Keterangan 

< 60 14 70% Terampil 

≥ 60 6 30% Sudah Bagus 

 

Sehingga berdasarkan observasi tersebut maka penulis 

menemukan adanya kesulitan terutama operasi perkalian. Kemudian  

penulis menemukan cara perkalian dengan menggunakan keterampilan jari 

tangan. Keterampilan jari tangan adalah sebuah cara sederhana dan 

menyenangkan mengajar berhitung dasar kepada peserta didik. Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan jari tangan bisa tahu bagaimana cara 

mengoperasikan perkalian dua angka dengan cepat dan tepat. Maka dari 

itu perkalian dengan jari tangan dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menghitung perkalian dua angka tanpa terbebani adanya perkalian 

yang membuat siswa takut akan pelajaran matematika khususnya 

perkalian. Menanggapi hal tersebut penulis termotivasi untuk mengangkat 

judul “ Peningkatan Keterampilan Berhitung Perkalian Dua Angka Melalui 

 

 



4 

 

Media Jari Tangan Mata Pelajaran Matematika di Kelas II “ sebagai bahan 

pembuatan tugas akhir. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, agar diperoleh 

suatu kedalaman pada penarikan kesimpulan, maka diperlukan adanya 

batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran matematika yang akan diteliti melalui media jari tangan. 

2. Pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada 

keterampilan siswa dalam menghitung perkalian dua angka.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut “ Apakah 

penggunaan media  jari tangan dapat meningkatkan keterampialan 

berhitung perkalian antara bilangan dua angka pada mata pelajaran 

Matematika bagi siswa kelas 2 semester II di SDN 2 Ledokdawan 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2012/2013? “. 

D.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 

1. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keterampilan berhitung perkalian antara bilangan 

2 angka dengan menggunankan  media jari tanggan pada mata pelajaran 

Matematika Kelas II SDN 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013. 
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2. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan keterampilan berhitung perkalian antara 

bilangan 2 angka mata pelajaran matematika pada siswa kelas II 

semester II SDN 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran didalam 

kelas. 

c. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi perkalian 2 

angka pada mata pelajaran Matematika. 

d. Untuk meningkatkan prestasi belajar dan kwalitas pembelajaran. 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran Matematika siswa. 

Secara khusus peneliti ingin memberikan kontribusi pada metode 

pembelajaran Matematika yang berupa peralihan dari pembelajaran 

yang mementingkan hasil tetapi pembelajaran juga mementingkan 

prosesnya sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan peneliti tentang teknik pembelajaran perkalian bilangan 5 – 10 

dengan menggunakan jari tangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan siswa, guru dan 

sekolah adalah : 

a. Manfaat bagi siswa 

a) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

melakukan operasi perkalian 2 bilangan 5 – 10, khususnya dapat 

menambah kecepatan berhitung perkalian 5 – 10 sehingga peserta 

didik lebih menyenangi pembelajaran Matematika terutama 

perkalian. 

b) Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung 

sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan 

melalui kegiatan Matematika. 

d) Membentuk sikap peserta didik disiplin, kritis dan kreatif. 

b. Manfaat bagi guru 

a) Memperbaiki kinerja guru dalam mengembangkan profesi. 

b) Guru dapat mengetahui metode yang tepat bagi anak didiknya. 

c) Membantu mengatasi masalah yang dialami siswa. 

d) Memperluas wawasan guru dalam pembelajaran Matematika. 

e) Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam 

menerapkan teknik jari matika dalam pembelajaran berhitung 

sehingga dapat memperbaiki kinerja pembelajaran materi 

berhitung perkaliann 2 bilangan 5 – 10. 
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f)   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu model 

pembelajaran berhitung perkalian di SD. 

c. Manfaat bagi sekolah  

a) Sebagai masukan dalam upaya perbaikan pembelajaran sehingga 

dapat menunjang tercapainya target kurikulum dan daya serap 

siswa sesuai yang diharapkan. 

b) Memberikan sumbangan yang positif dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

c) Dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian dikemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




