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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman menghitung perkalian menggunakan 

media benda – benda terdekat yaitu jarimatika pada pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN 

1 Kranggan tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas terdiri 

dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 1 Kranggan, dengan jumlah siswa 16 

siswa. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari tes hasil belajar, 

penilaian aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan ada 

peningkatan pemahaman menghitung perkalian siswa kelas IV SDN 1 Kranggan dilihat dari 

meningkatnya hasil belajar siswa. Kondisi awal sebelum tindakan nilai rata – rata siswa 59. Pada 

siklus I nilai rata-rata siswa adalah 62 dan siklus II adalah 74. Sebelum dilakukan tindakan siswa 

yang memperoleh nilai >70 sebanyak 3 siswa (21%). Pada siklus I yang memperoleh nilai > 70 

sebanyak 6 siswa (37%) dan siklus II, yang memperoleh nilai >70 sebanyak 13 siswa (81%). 
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Pendahuluan 

 

Pendidikan sebagai wadah untuk berlatih, berkreasi mewujudkan cita – cita manusia 

yang berkualitas, juga melatih ketrampilan di dalam bidang tertentu. Tuntutan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berkompetensi tinggi ditujukan ke dunia pendidikan Indonesia. 

Persaingan hidup semakin kompetitif, pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya 

manusia yang siap. Penyediaan ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan dan bagian integral dari pendidikan nasional. Matematika sebagai 

ilmu dasar (basic science) yang penerapannya dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ironis, matematika tidak disukai dan diminati oleh para siswa sehingga penguasaan siswa 

terhadap mata pelajaran matematika rendah. 

Pemahaman konsep operasi hitung perkalian siswa kelas IV SDN 1 Kranggan rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes formatif yang belum mencapai batas kriteria ketuntasan 

minimal kelas IV SDN 1 Kranggan yaitu 70. Hasil tes formatif dari 16 siswa yang mendapat 

nilai diatas KKM hanya 3 anak (21%).Rata-rata hasil tes masih jauh dibawah KKM yaitu hanya 

59. 

Secara umum matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan tidak disukai 

oleh siswa. Hal ini sesuai dengan hasil angket siswa kelas IV SDN 1 Kranggan  yang 

menyatakan bahwa 45 % siswa tidak menyukai pelajaran matematika dan merasa sulit untuk 

mengikutinya. Oleh karena itu hasil pembelajaran matematika tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.Bahkan Mulyana (2001) dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa nilai 

matematika berada pada posisi yang paling bawah, sehingga tidak heran kalau nilai matematika 

dipakai sebagai tolak ukur dari kecerdasan siswa. 

Kalau kita kaji lebih dalam hal tersebut bukan merupakan kesalahan siswa semata 

tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor guru itu sendiri sebagai pendidik. Kekurangan guru 

yang biasa dilakukan  dalam kegiatan belajar mengajar adalah mengambil jalan pintas dalam 

pembelajaran, memberi hukuman tanpa melihat latar belakang kesalahan, menunggu siswa 

berbuat salah, mengabaikan perbedaan siswa, merasa paling pandai, tidak adil, memaksa hak 

siswa.  Namun menurut hasil pengamatan peneliti kesalahan yang biasa dilakukan guru dalam 

membelajarkan matematika di tempat peneliti hingga siswa cepat menjadi bosan  adalah (1) 

Dalam membelajarkan matematika guru hanya berpedoman pada buku pegangan. (2) 

Penyampaian konsep sarat dengan hafalan-hafalan. (3) Kegiatan pembelajaran masih monoton. 

(4) Kurang memperhatikan keterampilan prasarat. 

 Keterampilan prasyarat memang sangat diperlukan dalam pembelajaran. Setiap 

mata pelajaran mempunyai prasarat belajar  (learning prerequisites). Dalam hubungannya 

dengan pembelajaran matematika maka keterampilan prasarat yang harus dikuasai siswa 



umumnya adalah hitung dasar yang meliputi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian  .Sebaik apapun konsep matematika yang disampaikan oleh guru pada pembelajaran 

matematika namun bila siswa tidak menguasai hitung dasar sebagai keterampilan prasyaratnya 

maka hasil pembelajaran kurang memuaskan.  

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa kelas IV SDN 1 Kranggan tahun pelajaran 

2013-2014 semester I tentang perkalian bersusun menunjukkan bahwa 20% siswa menguasai 

secara tuntas, 35% siswa agak menguasai, dan 45% kurang menguasai pada hal pada 

pembelajaran matematika sehari-hari guru sudah menjelaskan secara lisan, ditulis di papan tulis, 

memberi contoh, bahkan memberikan soal-soal latihan tentang perkalian bersusun, dan juga 

siswa sudah diberi kesempatan untuk bertanya ketika guru mengajar, namun sedikit sekali 

mereka yang mengajukan pertanyaan. Ketika guru balik bertanya  hanya beberapa siswa yang  

dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar, itupun karena siswa tersebut  memang pandai di 

kelasnya. Dan bila diberi tes perkalian rata-rata hasilnya rendah. 

Rendahnya penguasaan kemampuan hitung perkalian kemungkinan besar dikarenakan 

guru kurang tepat dalam memilih cara atau media dalam pembelajaraan. Siswa kelas IV cara 

berfikirnya masih pada benda konkrit, sementara guru tidak memperhatikan hal tersebut 

sehingga dimungkinkan siswa mengalami kesulitan. 

Berdasarkan masalah di atas peneliti akan berupaya meningkatkan  kemampuan 

menghitung perkalian dengan media benda-benda sekitar yang dekat dengan siswa antara lain 

dengan jari tangan dan kartu bilangan. Dengan menggunakan media tersebut diharapkan siswa 

dapat meningkatkan kemampuan hitung perkalian, lebih aktif, kreatif sehingga lebih banyak 

siswa yang mencapai ketuntasan dalam hafalan perkalian sampai bilangan 100, perkalian 

bersusun dan operasi perkalian. 

Dalam kurikulum (Anonim, 1991:26) peranan alat peraga disebutkan sebagai berikut: (a) 

alat peraga dapat membuat pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat 

belajar siswa, (b) alat peraga memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, dimana para siswa 

belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar berlangsung sangat menyenangkan bagi 

masing-masing individu, (c) alat peraga memungkinkan belajar lebih cepat segera bersesuaian 

antara kelas dan diluar kelas, (d) alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis dan 

teratur. 

Teori lain mengatakan alat peraga dalam pengajaran dapat bermanfaat sebagai 

berikut: (a) memberikan motivasi belajar, (b) memberikan variasi dalam pembelajaran, (c) 

mempengaruhi daya abstraksi, (d) memperkenalkan, memperbaiki, dan meningkatkan 

pemahaman konsep dan prinsip. Pemanfaatan alat peraga yang dilakukan secara benar akan 

memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan melihat peranan alat 

peraga dalam pengajaran maka pelajaran matematika merupakan pelajaran yang membutuhkan 



alat peraga, karena pada pelajaran ini siswa berangkat dari yang abstrak kemudian 

diterjemahkan ke sesuatu yang konkrit. 

  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

mengambil judul : “Peningkatan Kemampuan menghitung Perkalian dengan Media Benda-

Benda Terdekat pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kranggan Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  tindakan  kelas. 

Tempat penelitian  adalah di SD Negeri 1 Kranggan. Kegiatan   penelitian 

dilaksanakan  selama  empat  bulan,  yaitu  dari  bulan  September sampai  dengan  

bulan Desember.  Subjek penelitian  ini  adalah  siswa  dan  guru SD Negeri 1 

Kranggan. Siswa yang dijadikan subjek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas 

IV.   Siswa kelas tersebut be rjumlah  16 siswa, terdiri  atas  10 siswa  laki- laki  

dan  6 siswa perempuan. Sementara itu, subjek yang melakukan tindakan ini 

adalah guru kelas IV SD Negeri 1 Kranggan. Prosedur  penelitian  ini  yaitu  

perencanaan  tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan, dokumentasi,  

catatan lapangan, dan teknik tes. Ada   lima   instrumen   dalam   penelitian   ini,   

yaitu:   Lembar   Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran,  Catatan Lapangan,   dan  

Hasil  Belajar,   Tes  Tertulis,   dan  Dokumentasi.  Validitas   data biasanya diuji 

dengan menggunakan strategi yang dinamakan dengan trianggulasi. Trianggulasi  

dalam penelitian  merupakan  bagian dari penelitian yang menunjukkan ketepatan 

pengumpulan data, atau data yang dikumpulkan memang benar- yang ingin 

diperoleh peneliti. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

trianggulasi data dan trianggulasi metode. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik  analisis kritis yang bersifat deskriptif komparatif. Dengan teknik deskriptif 

komparatif, peneliti dapat menganalisis data yang telah dikumpulkannya dengan cara 

membandingkan siklus. Penulis membandingkan hasil sebelum penelitian dengan 

hasil akhir setiap siklus.  Verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilakukan secara 

bertahap untuk memperoleh hasil data yang sesuai. Verifikasi data dilakukan pada 

setiap tindakan yang  pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 



Sebelum pelaksanaan tindakan diadakan pengamatan untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 1 Kranggan ditemukan permasalahan 

sebagai berikut: 1) Guru lebih sering menggunakan metode ceramah. 2) Guru belum 

mengembangkan pembelajaran supaya siswa aktif dalam pembelajaran. 3)Pemahaman siswa 

dalam pembelajaran Matematika masih rendah dengan banyaknya siswa yang tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh 

guru adalah penggunaan metode pembelajaran yang hanya ceramah  kurang variasi dalam 

metode pembelajaran, keberanian bertanya siswa masih rendah, dan pemahaman siswa 

terhadap materi masih rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Matematika 

tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa 

ditunjukkan dari data dari 16 siswa yang mengikuti pembelajaran terdapat 13 siswa yang 

belum bisa mencapai nilai KKM sedangkan hanya 3 siswa yang bisa mencapai nilai KKM. 

Dilihat dari kondisi yang terjadi dalam pembelajaran Matematika siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Kranggan, Polanharjo, Klaten seperti yang dijelaskan maka dilakukan solusi 

pemecahan masalah, yaitu melakukan perubahan pembelajaran variatif dengan media benda –

benda terdekat yaitu jarimatika. Dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung dan hasil belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dua siklus, setiap siklusnya dilakukan dua kali 

pertemuan. Untuk setiap siklus pada pertemuan terakhir diadakan test untuk mengetahui 

tingkat penyerapan materi dan pemahaman siswa tentang materi yang telah dilaksanakan 

setelah tindakan. Setelah siklus dilaksanakan dilakukan refleksi untuk mengetahui 

permasalahan yang timbul tentang kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan siklus yang 

dilakukan. Dari refleksi yang dilakukan apabila mendapatkan hasil yang belum diharapkan 

maka dilakukan siklus selanjutnya dengan melakukan perbaikan dari kekurangan dari siklus 

sebelumnya. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus. Pertemuan Pertama siklus I 

dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2013 jam pelajaran ke 1-2 di mulai pukul 07.00- 

09.00 WIB . Sedangkan untuk siklus II Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 4 

November 2013 jam pelajaran ke 1-2 dimulai pukul 07.00-09.00 WIB.  

Dalam hasil refleksi ini dibandingkan refleksi dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. 

Pada kondisi awal menunjukkan dengan pembelajaran yang masih konvensional dengan 

metode ceramah maka kualitas pembelajarannya rendah terbukti motivasi dan hasil belajar 

siswa kurang. Rata – rata nilai motivasi belajar yang diperoleh pada kondisi awal yaitu 59. 

Pada penilaian kognitif hanya 3 siswa (19%) tuntas KKM dengan nilai rata-rata kelas 59. 

Sementara pada siklus I dengan pembelajaran melalui media benda terdekat 

pembelajaran lebih baik daripada kondisi awal, sudah ada penggunaan media dan alat peraga 



dan bimbingan guru sehingga siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Pada penilaian kognitif 

sebanyak 6 siswa (37,5%) tuntas KKM dengan nilai rata-rata kelas 63. Dari data tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan dalam siklus I dibandingkan pada kondisi awal tetapi belum 

mencapai target yang diharapkan.  

 Sedangkan pada siklus II masih dengan pembelajaran dengan media benda terdekat 

dibuat lebih menarik, penggunaan jari matika lebih optimal. Guru hanya sebagai fasilitator, 

pembelajaran lebih bermakna karena siswa senang dan semakin aktif. Pada penilaian kognitif 

sebanyak 13 siswa (81,25%) tuntas KKM dengan nilai rata-rata kelas 71. 

 

Berdasarkan data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Peningkatan Keberanian Bertanya dan Hasil Belajar Siswa 

No. Aspek 
Pra 

Siklus 
Siklus I 

Siklus 

II 

1. Aktivitas Siswa 3 siswa 

(18%) 

8 siswa 

(50%) 

12 siswa 

(79%) 

2. Hasil Belajar 3 siswa 

(18%) 

6 siswa 

( 38%) 

13 siswa 

(81%) 

 

Adapun grafik peningkatan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Grafik peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Matematika materi 

menghitung perkalian dari tindakan siklus I sampai dengan siklus II dapat disajikan 

dalam bentuk gambar 3 sebagai berikut : 

Gambar 1 
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Berdasarkan pada tabel dan grafik peningkatan keaktifan siswa diatas maka 

indikator pencapaian dalam penelitian ini sudah terpenuhi pada siklus II. 

Terpenuhinya indikator pencapaian pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 

prosentase keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 79% atau sebanyak 12 

siswa. Peningkatan ini telah memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu sebesar 

70% dari jumlah siswa. 

2. Grafik peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika dari tindakan 

siklus I sampai dengan siklus II dapat disajikan dalam bentuk gambar 2 sebagai 

berikut : 

Gambar 2 
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Berdasarkan pada tabel dan grafik peningkatan hasil belajar siswa diatas maka 

indikator pencapaian dalam penelitian ini sudah terpenuhi pada siklus II. Terpenuhinya 

indikator pencapaian pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa prosentase hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan sebesar 81% atau sebanyak 13 siswa bisa mecapai nilai 

KKM. Peningkatan ini telah memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu sebesar 70% 

dari jumlah siswa bisa mencapai nilai KKM (≥70 ). 

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dengan media benda – benda terdekat bahwa dapat meningkatkan aktivitas ( 

keberanian bertanya) dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka mendukung diterimanya 

hipotesis bahwa dengan media benda-benda terdekat dapat meningkatkan kemampuan 

menghitung perkalian siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan Tahun Pelajaran 2013/2014 

pada mata pelajaran Matematika materi Perkalian 

. 

 

 



Simpulan 

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan media benda-benda terdekat dapat meningkatkan kemampuan 

menghitung perkalian siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan tahun pelajaran 

2013/2014 pada pembelajaran Matematika materi perkalian. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pada aspek 

keaktifan siswa. Pada aspek keaktifan  siswa hasil pra siklus sebanyak 3 siswa yang 

aktif  atau sebesar 18%. Kemudian pada siklus I siswa yang menunjukkan keaktifan 

meningkat menjadi 8 siswa atau sebesar 50%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

menjadi 12 siswa atau sebesar 79%. 

2. Pembelajaran dengan media benda-benda terdekat dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kranggan tahun pelajaran 2013/2014 pada pembelajaran 

Matematika materi perkalian. Hal ini terbukti dari hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pada aspek hasil belajar siswa. Pada aspek 

diperoleh hasil pada pra siklus sebanyak 3 siswa yang bisa mencapai nilai KKM atau 

sebesar 18%. Kemudian pada siklus I siswa yang mencapai nilai KKM meningkat 

menjadi  6 siswa atau sebesar 38%. Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 13 siswa 

atau sebesar 81%. 
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