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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan matematika merupakan upaya untuk meningkatkan daya 

nalar peserta didik, meningkatkan kecerdasan peserta didik, dan mengubah 

sikap positifnya, matematika berfungsi sebagai alat, pola pikir, dan ilmu 

dengan sifat masih elementer merupakan konsep matematika yang esensial (Ali 

Hamzah 2014 :57). 

Dalam kehidupan sehari-hari matematika tidak dapat terpisah dari 

kepentingan manusia, karena matematika mempunyai manfaat yang begitu 

besar dalam kehidupan manusia dan ilmu matematika ini menjadi prioritas 

pertama. Meskipun matematika adalah ilmu yang di perlukan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk seluruh masyarakat, namun yang menjadi permasalahan kini 

banyak orang yang memandang matematika adalah hal menakutkan, karena 

banyak siswa yang merasa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak 

menyenangkan, cara menjelaskan guru yang masih membingungkan sehingga 

banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal. 

Banyak orang yang menganggap matematika adalah hal yang 

membingungkan karena siswa harus menghitung, menghafalkan rumus-rumus, 

dalam soal siswa cenderung langsung mencari penyelesaikan tanpa memahami 

permasalahan. 

Pada kelas rendah, pembelajaran matematika ditekankan pada empat 

kemampuan berhitung dasar, yaitu kemampuan menghitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Empat kemampuan berhitung sangat 

penting untuk dikuasi sebagai bekal penguasaan materi selanjutnya di jenjang 

kelas yang lebih tinggi dan penting dikuasi siswa karena dapat berguna di 

kehidupan sehari-hari. 

Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami ataupun 

mengerjakan soal-soal materi perkalian, hal ini terjadi karena siswa bingung 

dengan materi perkalian itu sendiri. Karena merasa susah dan membingungkan 
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bagaimana cara menyelesaian mengerjakan soal matematika, siswa juga 

merasa takut apabila tidak dapat mengerjakan soal-soal karena kurang 

paham,akan membuat siswa malas untuk mempelajari matematika terutama 

materi perkalian yang dalam mengerjakannya harus teliti. 

Materi perkalian perlu dikuasi terlebih dahalu untuk siswa karena materi 

selanjutnya banyak yang berkaitan dengan perkalian, misalnya materi FPB, 

KPK, mencari luas suatu bangun datar maupun bangun ruang, kalau siswa 

belum menguasai perkalian siswa akan semakin merasa kesulitan dan banyak 

ketinggalan materi, walaupun dikelas dapat mengikuti pelajaran tapi siswa 

hanya akan mendengarkan dan terkadang tidak peduli dengan materi yang 

disampaikan guru karena siswa merasa bingung jadi sebagai guru harus 

memhami dan mengetahui siswa paham atau belum dengan materi yang di 

sampaikan. 

Upaya guru dalam mengajar harus memahami gaya-gaya belajar 

siswanya dan guru dalam mengajar harus berusaha agar semua siswa aktif. 

Guru bertindak sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing sedangkan siswa 

aktif dalam pembelajaran, guru dalam mengajar agar tidak  monoton guru 

dapat menganggap bahwa pembelajaran matematika harus dijelaskan secara 

serius, penanaman konsep yang selalu dipaksakan dan kurangnya inovasi 

proses dalam pembelajaran, misalnya dengan penggunakan media/ alat yang 

mempermudah belajar matematika, dalam penggunakan media pembelajaran 

siswa dapat disuruh mencobanya langsung karena dengan mencoba siswa akan 

lebih ingat. 

Media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar dan 

pembelajaran matematika adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri 

keberadaanya, dengan adanya media tugas orang tua atau guru dalam 

memberikan materi perkalian akan lebih ringan. Para guru sadar bahwa tanpa 

bantuan media materi matematika terkesan sulit dan kompleks itu tidak dapat 

dengan mudah dicerna dan dipahami (Sitiatava 2012:20). Dan siswa sekolah 

dasar mengalami kesulitan salah satu materi perkalian dan materi tersebut 
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dapat lebih mudah di pahami dan di selesaikan oleh siswa dengan bantuan 

media/alat bantu. 

Pada prinsipnya, perkalian sama dengan penjumlahan yang berulang. 

Oleh karena itu, kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum 

mempelajari perkalian adalah pengusaan penjumlahan. 

Perkalian termasuk topik yang sulit untuk dipahami sebagian siswa, 

seperti pengalaman magang saya yang masih beberapa siswa kelas III yang 

masih bingung tentang materi perkalian, sedangkan apabila saat kelas III masih 

bingung tentang materi perkalian akan sangat mempengaruhi keberlanjutan 

materi matematika selanjutnya yang akan berkaitan dengan perkalian. Melalui 

penggunaan media/alat yang efektif serta arahan dari guru di harapakan dapat 

mempermudah siswa mempelajari materi perkalian. 

Dengan memberikan penanaman konsep tentang perkalian untuk 

mengetahui apakah siswa telah memahami topik perkalian ini, guru dapat 

memberikan contoh soal dengan jawaban yang benar dan salah. Apabila siswa 

mengatakan “salah” pada soal dengan jawaban salah, serta dapat mengoreksi 

jawaban salah tersebut, berarti siswa telah paham. 

Dari penjelasan di atas maka peneliti mengambil judul tentang “UPAYA 

GURU DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN  KONSEP 

PERKALIAN PADA SISWA KELAS III  SD AL FIRDAUS SURAKARTA  

TAHUN AJARAN 2016/2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman siswa kelas III di SD AL Firdaus Surakarta 

mengenai  konsep  perkalian? 

2. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan  pemahaman konsep 

perkalian pada siswa kelas III SD AL Firdaus Surakarta? 

 

 

 

 



4 

 

C. Tujuan Peneltian 

1. Penelitian ini untuk mendiskripsikan pemahaman konsep perkalian yang 

dimiliki siswa kelas III SD AL Firdaus Surakartatahun ajaran 2016/2017 

2. Penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan 

pehamanan siswa terhadap konsep perkalian di SD AL Firdaus 

Surakartatahun ajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

pengajaran perkalian yang mampu meningkatkan pemahaman siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan untuk 

sekolah agar mengembangkan pembelajaran materi perkalian 

dengan pehamanan konsep perkalian agar siswa lebih mudah 

memahami dan akan lebih mengingat. 

b. Bagi guru atau pengajar. 

penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

pengetahuan tentang pembelajaran matematika dalam materi 

perkalian menggunakan cara pemahaman konsep perkalian agar 

siswa lebih paham tentang konsep perkalian tidak hanya abstrak 

saja. 

c. Bagi peneliti lain. 

Hasil penelitian ini akan menjadi sarana dalam pembelajaran di 

sekolah ketika sudah menjadi guru kelak agar pembelajaran 

matematika materi perkalian lebih mudah di pahami. 

 

 

 




