
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

361 

      

  

Peningkatan Kemampuan Operasi Dasar Perkalian  

Dengan Penerapan Perangkat Lunak  

Permainan “Rumah Perkalian” 
 

Rinci Kembang Hapsari
 

Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

Email: rincikembang@itats.ac.id] 

 

 

Abstrak— Hingga saat ini banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran matematika. Khususnya pada kelas II SD mereka kesulitan 

dengan operasi perkalian. Mereka tidak hafal ”Perkalian Dasar” (perkalian dua 

bilangan satu angka) akibatnya pelajaran matematika berikutnya akan terasa 

semakin sulit dan akhirnya ditakuti dan dibenci. Hal ini menimbulkan masalah, 

yaitu peserta didik sulit memahami dan sulit diajak terampil perkalian dasar yang 

mengakibatkan pelajaran perkalian lanjut di kelas- kelas berikutnya mengalami 

kesulitan. Dalam meningkatkan kemampuan peserta didik perlu diadakan sebuah 

inovasi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik.  

Dalam penelitian ini dilakukan penerapan perangkat lunak permaianan “Rumah 

Perkalian” yang digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik kelas II dan 

III SD sebagai media pembelajaran yang mampu membantu dan membuat nyaman 

peserta didik dalam mempelajari perkalian dasar seraya bermain game. Sebagai 

media alternative yang diharapkan dapat membantu guru meningkatkan mutu 

layanan PBM disamping pembelajaran melalui tatap muka.  
Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan di SD Muhammadiyah 26 

Surabaya dan SD Yapita Surabaya khususnya kelas III SD dalam penggunaan 

perangkat lunak permainan “Rumah Perkalian” didapat adanya peningkatan rata-

rata prosentase kemampuan peserta didik yang lulus KKM operasi dasar perkalian 

dari 22,99% menjadi 91,85%. Serta dapat menumbuhkan semangat kompetitif di 

lingkungan peserta didik untuk saling menjadi pemenang dalam permainan 

“Rumah Perkalian.” 

 

Kata Kunci: operasi dasar, perkalian, permainan, perangkat lunak , “Rumah 

Perkalian”. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UURI No. 20 Th. 

2003). Tujuan ini dituangkan dalam tujuan pembelajaran matematika yaitu melatih cara berfikir dan 

bernalar, mengembangkan aktifitas kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, 

mengembangkan kemampuan menyampaikan infomasi atau mengkomunikasikan gagasan. Sehingga 

matematika merupakan bidang ilmu yang strategis untuk membentuk generasi yang siap menghadapi era 

global yang penuh dengan kompetitif tersebut[1]. 

Dimana guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Sehingga guru 

seyogyanya menguasai kemampuan mengajarkan pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan hidup pada 

peserta didik agar dapat menumbuhkan proses pembelajaran yang baik yang pada waktunya dapat 

mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan instruksional yang diharapkan. Dalam meningkatkan 

kemampuan peserta didik perlu diadakan sebuah inovasi dalam pembelajaran khususnya pembelajaran 

mata pelajaran Matematika pada kompetensi “Perkalian Dasar” (perkalian dua bilangan satu angka). 

Seorang guru diharapkan mampu mengolah sistem perkalian pada pembelajaran dengan situasi peserta 

didiknya. Karena kalau terjadi ketidak seimbangan, maka akan berakibat tidak terjadinya hubungan antara 

ilmu dari guru ke peserta didik. Sehingga peserta didik akan berfikir bahwa pembelajaran pada mata 

pelajaran Matematika adalah sangat sulit sekali sampai menimbulkan rasa takut peserta didik terhadap 

Matematika. 
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Hingga saat ini masih banyak peserta didik mengalami kesulitan menerima pelajaran perkalian. 

Mereka tidak hafal perkalian dasar sehingga mengakibatkan pelajaran Matematika berikutnya akan terasa 

semakin sulit dan akhirnya ditakuti dan dibenci peserta didik. Upaya membelajarkan peserta didik supaya 

terampil perkalian dasar menjadi masalah di lapangan. Masalah yang dimaksud adalah peserta didik sulit 

memahami dan sulit diajak terampil menghitung operasi perkalian dasar. Kesalahan itu selanjutnya 

dibebankan pada guru kelas II. Akibatnya pelajaran perkalian lanjut di kelas-kelas berikutnya mengalami 

kesulitan. Sementara perkalian harus dikuasai peserta didik sejak dini karena selalu terkait dengan 

pelajaran matematika di kelas-kelas berikutnya bahkan hingga jenjang yang lebih tinggi. 

Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam pembelajaran Matematika adalah rasa takut dan was-was pada 

pelajaran yang dialami oleh peserta didik. Menyebabkan penalaran dan pemikirannya akan tidak mampu 

untuk mengolah apa yang diberikan oleh guru. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

Bagaimana mengembangkan suatu model atau media pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menghafal perkalian dasar, sekaligus mampu membuat pembelajaran 

perkalian menjadi lebih mudah dan menarik bagi peserta didik? 

Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 1) Memberikan alternatif media pembelajaran 

sub topik Perkalian Dasar dengan perangkat lunak game(permainan) ”Rumah Perkalian”; 2) 

Meningkatkan Prestasi Belajar dalam Pembelajaran Perkalian pada siswa Kelas II dan III SD dengan 

menggunakan perangkat lunak game ”Rumah Perkalian” . 

Manfaat 

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, adalah : 1) Membantu anak didik untuk lebih 
mudah memahami konsep pelajaran yang diajarkan. 2) Membantu memotivasi belajar anak didik agar 
prestasi belajar matematika dapat lebih meningkat. 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan 
kualitas tenaga pendidik.  4) Menambah wawasan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran dengan berbagai macam tipe dan pemanfaatan media pembelajaran di dalamnya yang 
cocok sehingga mampu menciptakan keaktifan siswa dan memperoleh hasil belajar yang baik. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian peneliti dengan judul ”Rancang Bangun Game 

Rumah Penjumlahan dan Rumah Perkalian untuk Meningkatkan Ketrampilan Operasi Dasar Matematika 

Siswa SD.” Dimana dalam penelitian ini akan mengukur kemanfaatan game Rumah Perkalian terhadap 

peserta didik kelas III SD dalam menguasai operasi dasar perkalian.  

Dimana pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan 

multimedia disebut dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Muatan materi pelajaran 

dapat dimodifikasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, tujuan materi yang sulit akan menjadi 

mudah, suasana belajar yang menegangkan menjadi menyenangkan.  

Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dapat memadukan media-media 

dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran akan berkembang dengan baik, sehingga membantu 

guru menciptakan pola penyajian yang interaktif. Multimedia interaktif merupakan kombinasi berbagai 

media dari komputer, video, audio, gambar dan teks. Berdasarkan definisi Hofstetter “multimedia 

interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak ( 

video dan animasi ) menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat sehingga memungkinkan 

pemakai multimedia dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi”.[2] 

Keuntungan dan kelebihan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya 

adalah sebagai berikut : [3] 

 Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif.  

 Pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran.  

 Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam 

satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran.  

 Menambah motivasi pembelajar selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  

 Mampu menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan 

penjelasan atau alat peraga yang konvensional. 

  Melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.  
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Terdapat 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu [4]:  

 Kriteria penilaian pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah CD interaktif harus di rancang 

sesederhana mungkin sehingga mahasiswa dapat memperlajarinya tanpa harus dengan 

pengetahuan yang kompleks tentang media  

 Kriteria kedua adalah kandungan kognisi. Dalam arti adanya kandungan pengetahuan yang jelas.  

 Kriteria ketiga adalah presentasi informasi, yang digunakan untuk menilai isi dan program CD 

interaktif itu sendiri  

 Kriteria keempat adalah integrasi media, dimana media harus mengintegrasikan aspek 

pengetahuan dan keterampilan.  

 Kriteria kelima adalah artistik dan estetika. Untuk menarik minat belajar, maka program harus 

mempunyai tampilan yang menarik dan estetika yang baik.  

 Kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan, dengan kata lain program yang 

dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta belajar.  

 

A. Bahan  

Percobaan dilakukan dengan menggunakan sebuah program perangkat lunak game ”Rumah 

Perkalian”, hasil dari penelitian sebelumnya. Dimana dalam game tersebut terdapat bagian-bagian yang 

harus dipahami pemain, yaitu : 

1. Dalam game ”Rumah Perkalian” terdiri dari tiga tabel. Tabel pertama terdiri dari 9 kolom dan 9 

baris (sehingga terdiri dari 81 sel). . Tabel kedua terdiri 9 kolom dan 1 baris, sedangkan tabel 

ketiga terdiri dari 9 kolom dan 1 baris. 

2. Tabel pertama berisikan angka hasil perkalian 1x1 hingga 9x9 yang dipilih secara random, dan 

ditempatkan secara random pula pada sel tabel pertama. 

3. Tabel kedua berisi angka 1 hingga 9, yang digunakan untuk melangkah pemain PERTAMA 

dengan memilih satu angka. Angka yang dipilih warna background  akan berubah menjadi warna 

merah. 

4. Tabel ketiga berisi angka 1 hingga 9, yang digunakan untuk melangkah pemain KEDUA dengan 

memilih satu angka. Angka yang dipilih warna background  akan berubah menjadi warna hijau. 

5. Permainan dilakukan oleh dua pemain (pemain 1 dan pemain 2), dimana ketika menjalankan 

bergerak secara bergantian. 

6. Waktu untuk melangkah setiap pemain maksimal 50 menit. 

Papan permainan game ”Rumah Perkalian ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Papan game Rumah Perkalian 

 

Aturan permainan : 

1. Pemain dinyatakan menang jika membentuk 5 warna yang berjajar secara horizontal, vertikal, 

serong kiri ataupun serong kanan, tanpa dihalangi oleh warna lawan; atau 
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2. Lawan tidak memilih angka pada tabelnya sampai waktu habis, atau telah memilih angka pada 

tabelnya tetapi belum memilih angka pada tabel pertama sampai waktu habis; atau 

3. Lawan salah memilih angka di tabel pertama sebagai hasil perkalian dari angka yang dipilih pada 

tabel pertama dan tabel kedua. 

 

B. Subyek Penelitian 

Dimana responden dalam penelitian ini melibatkan peserta didik kelas III SD Yapita Surabaya dan 

SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Berdasarkan evaluasi mengajar matematika pada kompetensi dasar 

operasi hitung perkalian kelas III semester 1 tahun ajaran 2013- 2014 hanya mencapai rerata 69 dan 

hanya 46% siswa mencapai nilai 70 atau > 70. Padahal kriteria ketuntasan minimal harus mencapai 85% 

siswa mendapat nilai 70 atau >70. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan sehari-hari yang menunjukkan 

bahwa siswa kelihatannya jenuh mengikuti mata pelajaran Matematika.  

Pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di sekolah responden menggunakan metode ceramah dan 

latihan-latihan soal secara individu dan tidak ada interaksi antar peserta didik yang pandai, sedang dan 

normal. Sering terjadi jika diberi tugas tidak selesai tepat waktu dan lebih suka bermain dan mengobrol. 

 

C. Prosedure Penelitian 

Metode pelatihan menggunakan kombinasi penedekatan [5], dimana para user ditunjukkan 

bagaimana operasional aplikasi perangkat lunak game ”Rumah Perkalian” melalui modul yang disediakan 

dan demo langsung (seminar style group demonstration). Selanjutnya setiap pemain mencoba 

mempraktekkan lewat PC yang telah di-install aplikasi pembelajaran di laboratorium komputer mitra. 

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan game ini, responden diberikan pre-test 

yang berisi operasi perkalian dasar sebanyak 30 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Hasil pre-test 

dijadikan tolok ukur kemampuan peserta didik dalam menguasai operasi dasar perkalian. 

Kemudian dilakukan pembelajaran dengan menggunakan game ”Rumah Perkalian” yang 

dilaksanakan selama 2x30 menit. Setelah dilakukan pembelajaran mengunakan game sehingga peserta 

didik mengetahui bagaimana mengoperasikan game tersebut, maka peserta didik diberikan kesempatan 

belajar di laboratorium komputer secara mandiri diluar jam pelajaran. 

Setelah 6 (enam) minggu dari pelaksanaan pelatihan dilakukan post-test yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik. Kemudian dilakukan perbandingan antara hasil pre-test dan post-

test untuk menganalisa peningkatan kemampuan peserta didik. 

Metode penelitian ini khusus bagi makalah hasil penelitian. Bagian ini memuat rancangan, bahan, 

subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara 

penelitian. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pengukuran peningkatan kemampuan anak didik dengan perangkat lunak game ”Rumah 

Perkalian” responden yang dilibatkan adalah peserta didik kelas III di SD Muhammadiyah 26 Surabaya 

dan SD Yapita Surabaya. Sebelum dilakukan pengujian tingkat kemanfaatan game ”Rumah Perkalian” 

terlebih dulu dilakukan pre-test operasi dasar perkalian terhadap responden.  

Setalah dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada rseponden selama 6 minggu didapat hasil 

yang positif, yaitu terdapat peningkatan kemampuan terhadap materi Operasi Dasar Perkalian. 

Berdasarkan pada Gambar 2(a) dapat dilihat adanya peningkatan prosesntase peserta didik yang lulus 

KKM yang berlaku untuk kedua Sekolah Dasar.  

Prosentase peningkatan kemampuan berdasarkan kelulsan terhadap nilai KKM di SD Yapita 

rata2nya 89,92% dari 3 kelas paralel yang ada. Sedangkan di SD Muhammadiyah 26 Surabaya rata-rata 

peningkatan kemampuannya 93,78% dari 3 kelas paralel yang ada di SD Muhammadiyah 26 Surabaya. 
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Gambar 2. a) Grafik prosentase peserta didik yang lulus KKM materi Perkalian Dasar 

   

Gambar 2 b) Grafik jumlah peserta didik yang lulus KKM materi Perkalian Dasar 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan prosentase peserta yang tidak lulus 

KKM pada materi Operasi Dasar Perkalian. Dimana penurunan rata-rata peserta didik yang tidak lulus di 

SD Yapita Surabaya dari 66,28% menjadi 10,08% sedangkan untuk peserta didik di SD Muhammadiyah 

26 Surabaya dari 73,74% menjadi 6,22% 

 

            
 

 

Gambar 3. Grafik prosentase peserta didik yang TIDAK lulus KKM materi Perkalian Dasar 
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Sehingga dari akhir penelitian ini didapatkan rata-rata prosentase kenaikan peserta didik yang lulus 

adalah 91,85% dari responden di kedua sekolah tersebut. Rata-rata prosentase peserta didik yang tidak 

lulus KKM mengaami penurunan dari 70,01% menjadi 8,15% 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perangkat lunak game ”Rumah Perkalian” bisa menjadikan alternatif media pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didik 

2. Setelah diterapkannya game ”Rumah Perkalian” pada SD Yapita dan SD Muhammadiyah 26 

Surabaya didapatkan peningkatkan kemampuan peserta didik kelas III SD pada materi Opearsi 

Dasar Perkalian. Dimana terdapat peningkatan rata-rata prosentase peserta didik yang lulus 

KKM materi Operasi Dasar Perkalian dari 29,99% menjadi 91,85% 

 

Cakupan dalam penelitian ini masih sangat sempit, sehingga disarankan untuk dapat mengembangkan 

media pembelajaran lain dengan membuat game education untuk sub materi lainya. Sehingga 

pembelajaran mata pelajaran matematika khususnya dapat dikemas lebih menarik dan mangasyikkan 

sehingga dapat mengurangi rasa enggan maupun rasa takut peserta didik dalam belajar Matematika. 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

* Bapak Syamsuri, ST. MT. PhD selakuRektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

* Bapak DR. Ir. Minto Basuki, MT selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

* Ustadz Hervit Ananta, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 26 Surabaya 

* Bapak Rosyid, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Yapita Surabaya 

* Peserta didik kelas III SD Yapita Surabaya dan peserta didik kelas III SD Muhammadiyah 26 

Surabaya. 

* Rekan mahasiswa di Lab. Jaringan Komputer Teknik Informatika ITATS yang membantu dalam 

pendampingan game ”Rumah Perkalian”. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Suwarnaning  Dwi,  “PTK  Rumah  Perkalian”, 2013, www.dwisuwarnaning.blogspot.com/2013/02/ptk-rumah-perkalian-
isi.html yang diakses pada Maret 2014 

[2] Dani Mohamad, “Pembelajaran Interaktif dan Aktraktif Berbasis Game dan Animasi Untuk Pendidikan Dasar dan Menegah di 
Indonesia”. e-Indonesia Initiative 2008(eII2008). 

[3] Sarwiko Dwi, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Macromedia Director MX 
(Studi Kasus Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital Pada Jurusan S1 Sistem Informasi”, Universitas Gunadarma, 2010 

[4] Hasrul, “Langkah-Langkah Pengembangan Pembelajaran Multimedia Interaktif”, Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 
2010 

[5] Deb Shinder, “Plan end-user training strategy before software roll-out”,2006,  http://www.techrepublic.com/article/plan-your-
end-user-training-strategy-before-software-roll-out/6045557 yang diakses pada Maret 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


