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. BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang sangat pesat, 

peningkatan kualitas-kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama 

bagi keberhasilan dan kelanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, 

upaya tersebut harus mendapat perhatian khusus. Wadah yang tepat bagi upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Ada beberapa 

indikator dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain melalui peningkatan 

kinerja guru dan peningkatan mutu pelajaran yang PAKEM. 

Dalam kaitannya dengan PAKEM, guru dituntut untuk menciptakan 

Ppembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Situasi PAKEM 

tersebut harus diupayakan untuk semua mata pelajaran, terutama untuk mata 

pelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran yang tidak disukai oleh anak-anak. Pada kenyataannya, 

banyak siswa yang tidak suka bahkan benci mata pelajaran matematika. Dalam 

benak mereka, matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk 

dimengerti bahkan membosankan. Hal ini menjadi dilema bagi para pendidik 

dan para ahli, karena matematika merupakan salah satu pengetahuan untuk 

sains dan tekhnologi yang sangat perlu bagi kelanjutan pembangunan nasional. 

Matematika yang merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disukai 

menuntut seorang guru betul-betul kreatif dan inovatif dalam menciptakan 



situasi pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Matematika 

yang terkesan berisi simbol-simbol dan verbalisme merupakan tantangan 

tersendiri bagi guru matematika. Terutama di sekolah dasar, siswa harus 

didekatkan dengan hal-hal yang bersifat konkret dalam penanaman konsep 

dasar. Karena siswa Sekolah Dasar secara psikologi masih suka bermain, maka 

guru harus masuk pada dunia anak untuk pencapaian yang optimal. Tetapi 

kenyataanya, guru masih menyampaikan materi secara monoton sehingga 

masih banyak siswa  yang mengalami kesulitan dalam belajar aritmatika 

terutama pada pokok bahasan perkalian. Siswa akan mengalami kesulitan 

dalam menghitung hasil kali pada perkalian bilangan yang nilainya besar. 

Penggunaan media pembelajaran yang berupa alat peraga merupakan 

salah satu cara yang tepat digunakan untuk menciptakan pembelajaran 

matematika yang PAKEM pada siswa sekolah dasar. Dengan alat peraga siswa 

bisa melihat dan berbuat tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, 

sehingga siswa bisa lebih aktif  dalam menghitung angka-angka pada pelajaran 

matematika. Di samping itu, dengan alat peraga bisa menumbuhkan kreativitas 

siswa dalam mengutak-atik angka. Sehingga dengan alat peraga dapat 

menciptakan pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan. 

Dengan alat peraga model matrik yang dapat dibuat dari papan atau 

triplek dan bisa pula dari kertas yang tebal. Kemudian dibuat kolom-kolom 

seperti matrik. Selanjutnya dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa ditempeli 

angka-angka, akan mempermudah siswa dalam menghitung perkalian karena 

siswa akan menghafal perkalian satu sampai sepuluh tanpa terkesan 



dipaksakan, di samping itu siswa dapat bermain dengan angka-angka dalam 

menghitung perkalian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai implementasi penggunaan alat peraga perkalian model 

matrik terhadap kemampuan menghitung hasil kali pada siswa sekolah dasar. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika. 

2. Masih rendahnya prestasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

3. Kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran untuk mempermudah  

siswa Sekolah Dasar dalam belajar matematika karena siswa Sekolah Dasar 

masih cenderung suka bermain. 

4. Guru mengajar masih secara monoton dalam menyampaikan materi. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas pada penelitian ini 

tidak terlalu kompleks, maka peneliti perlu memberikan batasan-batasan 

permasalahan. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian yang akan 

dilakukan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji secara mendalam.  

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan alat 

peraga perkalian model matrik terhadap kemampuan menghitung hasil kali 

pada siswa. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas III SDN Balun 3 Cepu. 



 

D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika untuk siswa kelas III Sekolah Dasar. Adapun 

rumusan masalahnya, yaitu : adakah pengaruh penggunaan alat peraga 

perkalian model matrik terhadap kemampuan menghitung hasil kali pada siswa 

kelas III SDN Balun 3 Cepu ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga model matrik terhadap 

kemampuan menghitung hasil kali siswa. 

2. Untuk meningkatkan keaktifan siswa terhadap pelajaran matematika. 

3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu 

memberikan sumbangan pada pembelajaran matematika terutama pada 

peningkatan kemampuan menghitung siswa dengan menggunakan alat 

peraga. Siswa dapat lebih akti dalam pembelajaran dan prestasi siswa dapat 



meningkat. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran 

matematika sangat diperlukan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru 

dan sekolah. Bagi siswa, penggunaan alat peraga dapat mengembangkan 

kemamapuan dan keaktifan siswa. Bagi guru, penggunaan alat peraga dapat 

membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran di kelas. 

Sedangkan bagi sekolah, penggunaan alat peraga dapat meningkatkan 

pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengalaman bagi penulis sebagai calon guru. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skipsi ini adalah : 

1. Bagian awal 

Bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, hal persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar,  daftar lampiran dan 

abstraksi. 

2. Bagian inti 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 



BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka tentang teori belajar, alat 

peraga matematika, perkalian, hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji 

prasyarat analisis dan teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi persiapan penelitian, deskripsi data, hasil uji coba 

test, pengujian prasyarat analisis, hasil pengujian hipotesis, 

pembahasan hasil analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan, implikasi dan saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran. 

 


