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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses bagi siswa untuk memperoleh ilmu atau 

pengalaman sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Pendidikan di dapat 

melalui pendidikan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pendidikan sekolah 

merupakan tempat mentransfer ilmu dan membentuk karakter. Ilmu di dapat 

melalui pembelajaran sekolah, terutama sekolah dasar terdapat berbagai mata 

pelajaran yang harus di pelajari dan di kuasai. Pendidikan sekolah tidak lepas dari 

seorang guru. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi 

peserta didik. Dalam terciptanya pembelajaran bermakna guru dibantu media 

pembelajaran atau alat peraga dalam menyampaikan konsep maupun materi 

kepada peserta didik tersebut. Setiap pembelajaran memiliki permasalahan atau 

kesulitan tersendiri seperti Matematika. 

Matematika sangat penting bagi manusia, dengan adanya ilmu matematika 

akan mempermudah dan membantu seseorang dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari. Ilmu matematika bersifat jangka panjang dan sepanjang hayat yang 

perlu dibina dari sekolah dasar hingga menengah bahkan hingga perguruan tinggi. 

Matematika bertujuan agar dapat memahami atau menjelaskan konsep dan obyek 

matematika. Obyek matematika bersifat abstrak, dan materinya disusun secara 

hirarkis atau kedudukan/tingkatan. Belajar matematika merupakan belajar tentang 

konsep-konsep, mulai dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks 

dalam bentuk konkret.  
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Dalam tahap perkembangan peserta didik, kelas IV Sekolah Dasar termasuk 

tahap operasi konkret (7 - 11 tahun). Pada tahap ini peserta didik mulai 

mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menunjukkan perilaku belajar. 

proses belajar dimulai dari hal yang konkret yaitu apa yang dilihat, didengar, 

maupun pengalaman peserta didik sendiri dari lingkungan sekitar yang 

dijadikannya sebagai sumber belajar. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi terhadap hal-hal baru yang ditemuinya baik itu disekolah maupun 

dilingkungannya, berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan cara belajar yang 

unik dan berbeda tiap individu. Dalam menyampaikan konsep pembelajaran guru 

membutuhkan bantuan benda konkret berupa media maupun alat peraga. Karena, 

media salah satu sumber belajar konkret yang dihadapkan langsung dengan 

peserta didik sehingga terciptalah pembelajaran yang bermakna. 

Media pembelajaran berupa alat yang dapat membantu guru menyampaikan 

pesan kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan 

pembelajaran menjadi efektif. Menurut Sanaky (2009:3), “Media Pembelajaran 

adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran”. Peserta didik juga membutuhkan media atau alat peraga untuk 

membantu dalam belajar sehingga dapat mengerjakan beberapa pembelajaran 

dengan baik. Media juga salah satu langkah yang dapat guru lakukan untuk 

menyelesaikan dan membantu dalam permasalahan pembelajaran. Media 

digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep atau materi kepada 

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 

2017 di SD Negeri 14/I Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian. Pada saat 
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pembelajaran guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan 

memanfaatkan media yang ada disekolah seperti buku paket, papan tulis, spidol, 

dan kertas perkalian. Terutama, pada pembelajaran operasi hitung perkalian 

bilangan dua angka dengan bilangan dua angka, bilangan tiga angka dengan dua 

angka dan tiga angka. Guru belum menggunakan alat bantu yang memadai berupa 

media ataupun alat peraga untuk menjelaskan operasi hitung perkalian dan masih 

menggunakan cara bersusun pendek maupun panjang, karena keterbatasan media 

disekolah tersebut. Peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

matematika terutama masih belum memahami cara mengoperasikan hitung 

perkalian menggunakan cara bersusun pendek maupun panjang. 

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas IV pada tanggal 

10 Oktober 2017, guru belum menggunakan media yang memadai dalam 

menjelaskan operasi hitung perkalian. Pada saat pembelajaran operasi hitung 

perkalian, guru hanya dibantu kertas yang berisi perkalian 1-10 yang masing-

masing di pegang peserta didik dan buku cetak untuk menjelaskan materi, 

sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif. Peserta didik membutuhkan alat 

bantu berupa media yang konkret agar dapat membantu, memudahkan memahami 

konsep Matematika dan menghitung perkalian dengan mudah. Dengan 

keterbatasan media di sekolah untuk matematika terutama pada operasi perkalian, 

maka peneliti mengembangkan sebuah produk atau media untuk membantu guru 

dalam menjelaskan konsep operasi perkalian dan menghitung perkalian yaitu 

Takali (Tabel Perkalian).  

Takali (Tabel Perkalian) merupakan media pembelajaran matematika yang 

berbentuk tabel dapat digunakan oleh peserta didik dalam menghitung perkalian 
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bilangan dua angka dengan bilangan dua angka, perkalian bilangan tiga angka 

dengan dua angka, perkalian tiga angka dengan tiga angka. Media takali dibuat 

lebih menarik, sesuai dengan zaman atau karakteristik peserta didik, namun tidak 

menghilangkan konsep.  

Media takali (tabel perkalian) yang dikembangkan berbentuk konkret. 

Mengapa peneliti memlilih media ini, karena media ini dapat membantu peserta 

didik dalam pemahaman konsep matematika yang abstrak melalui benda konkret. 

Benda konkret dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep 

matematika yang abstrak. Media ini juga dapat mengajarkan konsep matematika 

abstrak dan konkret kepada peserta didik, seperti halnya dari konsep abstrak ke 

konkret kemudian kembali ke abstrak sesuai dengan lingkungan peserta didik, dan 

juga melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan, mudah diingat maupun dipahami oleh 

peserta didik. Selain itu, media pembelajaran ini dapat menciptakan variasi belajar 

dan menghilangkan kebosanan bagi peserta didik ketika pembelajaran 

berlangsung. Melalui media ini juga dapat mengurangi pemikiran peserta didik 

tentang pembelajaran matematika terutama pada operasi hitung perkalian yang 

dianggap susah, sulit, dan membosankan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Takali Pada Operasi Hitung Perkalian Kelas IV Sekolah Dasar” 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan 

masalah dalam pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran matematika takali 

pada operasi hitung perkalian kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kevalidan media pembelajaran takali pada operasi hitung 

perkalian kelas IV Sekolah Dasar?  

3. Bagaimana kepraktisan media pembelajaran takali pada operasi hitung 

perkalian kelas IV Sekolah Dasar? 

 

1.3    Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan pengembangan media pembelajaran Takali adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran matematika 

takali pada operasi hitung perkalian kelas IV Sekolah Dasar 

2. Untuk mengetahui kevalidan media pembelajaran takali pada operasi hitung 

perkalian kelas IV Sekolah Dasar 

3. Untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran takali pada operasi 

hitung perkalian kelas IV Sekolah Dasar 

 

1.4    Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam pengembangan media 

pembelajaran matematika Takali adalah sebagai berikut: 
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1. Papan Tabel Kali 

Alat dan bahan : Triplek dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 50 cm 

untuk tabel kali. papan triplek dibuat seperti tabel dan dibuat garis diagonal. 

masing-masing kotak dibuat gantungan untuk kotak angka. kotak angka 

berukuran 5 cm x 5 cm. Banner untuk melapisi triplek yang sudah di desain. 

papan triplek dibagi menjadi dua menyerupai koper yaitu papan tabel kali 

dan papan kotak untuk tempat wadah (cup), stik es krim, dan kotak angka. 

Peralatan lainnya: gergaji, penggaris, paku, lem, sekrup, pengait jendela, 

dan sedotan plastik. 

2. Kotak angka dan Wadah (cup) 

Alat dan bahan : papan/triplek dipotong kecil berbentuk persegi dengan 

ukuran 5 x 5 cm untuk membuat kartu angka 0-9 berjumlah 100 masing-

masing sebanyak 10. Cat untuk memberi warna pada kartu angka, Spidol 

dan penggaris untuk membuat angka pada kartu. Wadah (cup) es krim  

berjumlah 18 buah dan stik es krim berjumlah 90-100. 

 

1.5    Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media ini dilakukan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan pembelajaran di kelas. membuat produk berupa media yang 

dibuat. Pada dasarnya usia 7-11 tahun memerlukan bantuan benda konkret untuk 

dapat memahami konsep pembelajaran. Dengan media ini, peserta didik akan 

memahami konsep dengan baik melalui media takali. Karena, media takali 

merupakan alat bantu yang dapat membantu peserta didik dalam memahami 

konsep pembelajaran matematika abstrak pada operasi hitung perkalian. 
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1.6    Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Asumsi Penelitian pengembangan ini berdasarkan karakteristik siswa masih 

dalam tahap operasional konkret. Siswa akan mudah mengerti dan memahami 

konsep menghitung perkalian dengan menggunakan benda-benda nyata di 

sekitarnya, hal ini akan menjadi dasar dalam pembuatan produk berupa media 

pembelajaran. Sumber belajar berupa media yang bisa membantu peserta didik 

dalam pembelajaran. Oleh karna itu, media Pembelajaran Takali akan 

mempermudah siswa dalam memahami konsep perkalian dan menghitung cepat 

perkalian melalui benda konkret.  

 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini mempunyai beberapa keterbatasan agar 

peneliti lebih terarah. Adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Media yang dikembangkan hanya berupa tabel perkalian  

2. Media yang dikembangkan bertujuan sebagai media tambahan atau alat 

bantu guru dalam pembelajaran agar mempermudah pemahaman siswa 

terhadap materi dan menghitung perkalian, bukan menggantikan buku paket 

atau pelajaran. 

3. Materi dalam pengembangan ini adalah operasi hitung perkalian bilangan 

dua angka dengan dua angka, tiga angka dengan dua angka, tiga angka 

dengan tiga angka. 

4. Uji coba dalam penelitian pengembangan ini dilakukan secara kelompok 

kecil dan kelompok besar. 
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1.7    Definisi Istilah 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran dan menyampaikan informasi kepada siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

2. Takali (Tabel Perkalian) 

Takali (Tabel Perkalian) adalah media atau alat peraga yang menyerupai 

tabel perkalian untuk mempermudah peserta didik dalam pemahaman 

konsep pada operasi hitung perkalian. 

3. Operasi Hitung Perkalian 

Operasi hitung perkalian merupakan salah satu materi pembelajaran 

matematika yang menghitung suatu bilangan dua angka dengan dua angka, 

tiga angka dengan dua angka, tiga angka dengan tiga angka.  

 

 

 


