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ABSTRACT. The concept of multiplication is taught at primary school for grade 3. 

Based on the test, some students have misinterpreted about the concept. The difficulties to 

slove problems which related to multiplication concept and contextual situation are 

causing factors. Planning experience of problems which related multiplication concept 

and contextual exactly is needed. This is important for student to understand and describe 

a multiplication concept. “Meronce Karet Yeye” is the experiment to help student 

describing and improving multiplication concept. Aim of this experiments to switch 

teaching method from informal become formal using “Meronce Karet Yeye” so that 

experiment.  Hypothetical Learning Trajectory (HLT) concept inside “Meronce Karet 

Yeye” is used in this experiment. The method applied is design research withs three 

phase, they are preliminary design, teaching experiment and retrospective analyzing. The 

result is students can build their mind to understand the multiplication concept from 

informal into formal. Student can describe multiplication concept as repetitive sum using 

“Meronce Karet  Yeye”. 

 

Keyword: Multiplication Concept, HLT, Meronce Karet Yeye 

ABSTRAK. Konsep perkalian diajarkan di kelas III sekolah dasar. Berdasarkan tes yang 

telah dilakukan dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang salah mengartikannya. Hal 

ini disebabkan oleh faktor siswa yang memiliki kesulitan dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan konsep perkalian dan masalah kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan uraian masalah tersebut perlu perencanaan pengalaman yang 

berkaitan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan perkalian, terutama dalam 

situasi yang kontekstual. Hal ini sangat berguna bagi siswa untuk mendeskripsikan 

konsep dasar perkalian. Untuk membantu siswa mendeskripsikan dan mengembangkan 

konsep dasar perkalian dilakukan dengan aktivitas meronce karet yeye atau karetgelang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan pembelajaran perkalian menggunakan 

roncean karet yeye dari bentuk informal ke bentuk formal, untuk medeskripsikan 

pemahaman siswa tentang konsep perkalian melalui Hypothetical Learning Trajectory 

(HLT) yang dirancang dengan meronce karet yeye dan siswa dapat menggambarkan 
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konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan benar melalui meronce karet 

yeye. Metode yang digunakan adalah desain penelitian denga tiga fase, yaitu persiapan 

penelitian, pelaksanaan kegiatan dan analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa dapat membangun pemahaman mereka tentang konsep perkalian dari bentuk 

informal ke bentuk formal, siswa mendeskripsikan konsep perkalian sebagai penjumlahan 

berulang dengan benar melalui meronce karet yeye, dan siswa terampil menggunakan 

peroncean karet yeye untuk menggambarkan konsep perkalian dalam memecahkan 

masalah. 

 

Kata Kunci: Konsep Perkalian, HLT, Meronce Karet Yeye 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk 

perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berguna bagi perkembangan 

bangsa. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua 

jenjang pendidikan formal. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di dua 

sekolah negeri dan swasta dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa di sekolah 

merasa tidak senang belajar matematika. Hal ini disebabkan karena matematika 

merupakan ilmu yang banyak hitungannya dan banyak rumus-umus yang 

digunakan. Oleh karena itu, matematika dianggap sulit dan menjadi momok dalam 

pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran yang ada di dua sekolah negeri dan swasta yang 

diobservasi masih banyak siswa yang mengalami kebingungan dalam 

menyelesaikan masalah terkait dengan konsep perkalian sehingga mereka 

mengalami yang namanya kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar yang 

dialami siswa biasanya tampak jelas dari kinerja akademik atau prestasi 

belajarnya. Terdapat dua sumber utama yang menyebabakan siswa mengalami 

kesulitan belajar, yaitu berasal dari dirinya sendiri dan dari luar diri siswa. 

Adapun faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar adalah 

pendekatan, metode dalam proses belajar yang kurang bervariasi, dan ada 

tidaknya penggunaan media pembelajaran, sehingga menimbulkan rasa jenuh saat 

siswa melaksanakan kegiatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan 

guru dalam memilih metode ataupun media dalam kegiatan belajar sesuai dengan 
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kondisi dan kebutuhan siswa, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif 

dan menyenangkan. 

Untuk membantu siswa memahami materi konsep perkalian maka akan 

diadakan penelitian dalam meteri konsep perkalian pada siswa SD kelas III yang 

mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan artikel yang disusun oleh Novita Sari, 

Ratu Ilma Indra Putri, dan Yusuf Hartono ada beberapa hal yang membuat siswa 

mengalami kesulitan belajar konsep perkalian, yaitu kebanyakan siswa masih 

salah mengartikan konsep perkalian, siswa hanya diberi rumus saja oleh guru dan 

hanya menghafalkan tabel perkalian tanpa mengetahui konsepnya, serta siswa 

masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan perkalian. Dengan adanya beberapa masalah yang dialami siswa, 

maka perlu diadakan bimbingan belajar terkhusus bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mempelajari konsep perkalian. Dengan bimbingan yang akan 

dilakukan diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan siswa dalam belajar 

dan dapat membuat siswa senang dengan pelajaran matematika.  

Berdasarkan artikel yang disusun oleh Novita Sari, Ratu Ilma Indra Putri, 

dan Yusuf Hartono, HLT dapat digunakan dalam proses pembelajaran konsep 

perkalian. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep perkalian. 

Selain itu, siswa menjadi lebih terampil dalam melakukan perhitungan dan lebih 

teliti.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada beberapa siswa, 

banyak siswa masih mengalami kesulitan belajar. Bertitik tolak dari latar belakang 

dan pengamatan serta pre-test yang dilakukan, maka akan diadakan penelitian 

dengan judul “Pembelajaran Konsep Perkalian melalui Hypothetical Learning 

Trajectory (HLT) dengan Meronce Karet Yeye”. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana pembelajaran perkalian menggunakan roncean karet yeye dari 

bentuk informal ke bentuk formal?, (2) Bagaimana pemahaman siswa tentang 

konsep perkalian melalui Hypothetical Learning Trajectory (HLT) yang 

dirancang dengan menggunakan karet yeye?, dan (3) Bagaimana deskripsi konsep 
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perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan benar melalui meronce karet 

yeye? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menghasilkan pembelajaran perkalian 

menggunakan roncean karet yeye dari bentuk informal ke bentuk formal, (2) 

untuk medeskripsikan pemahaman siswa tentang konsep perkalian melalui 

Hypothetical Learning Trajectory (HLT) yang dirancang dengan meronce karet 

yeye, dan (3) siswa dapat menggambarkan konsep perkalian sebagai penjumlahan 

berulang dengan benar melalui meronce karet yeye. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti yaitu tentang 

fenomena-fenomena yang sedang berlangsung dengan maksud mencoba meneliti 

penggunaan pendekatan yang tergolong baru di Indonesia, yaitu Pendekatan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Oleh karena itu, studi yang paling 

memungkinkan untuk dilaksanakan dalam penelitian ini adalah metode desain 

penelitian dengan 3 fase, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan kegiatan, dan 

analisis retrospektif. Proses siklus dalam penelitian desain dilakukan sampai 

lintasan belajar tercapai.  

Proses perancangan dan pengembangan dalam penelitian desain mencakup 

3 tahap (Gravemeijer & Cobb, 2006), yaitu (1) mempersiapkan percobaan. 

Peneliti menemukan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan 

membuat HLT. (2) Pelaksanaan kegiatan. HLT diimplementasikan pada delapan 

siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran peneliti melakukan observasi dan 

wawancara dalam proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman, kemajuan, 

dan kesuliatan siswa. (3)Analisis retrospektif. Analisis dilakukan dengan 

membandingkan HLT sebagai panduan dan referensi utama dalam menjawab 

pertanyaan penelitian dari kegiatan pembelajaran yang sebenarnya dilakukan oleh 

siswa. HLT juga dibandingkan dengan data yang dihasilkan untuk 

menggambarkan perkembangan strategi yang digunakan oleh siswa dan proses 

berfikir siswa untuk memahami konsep perkalian melalui roncean karet yeye 

konteks yang telah berpengalaman. Hasil analisis data dapat digunakan untuk 
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mengembangkan desain selanjutnya. Data dikumpulkan melalui observasi, tes, 

wawancara, dan lembar kerja siswa,  kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 3 di SD Catur Tunggal 7 

Depok, Sleman, Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dengan subyek penelitian 

sebanyak delapan siswa yang mengalami kesulitan belajar perkalian. Penelitian ini 

awalnya mengambil subyek sebanyak sepuluh siswa tetapi pada waktu 

pelaksanaan yang hadir hanya delapan siswa. Kehadiran siswa setiap pertemuan 

tidak menentu.Berikut adalah daftar hadir siswa yang mengikuti penelitian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan siswa yang selalu hadir dalam penelitian 

adalah 25%. Secara keseluruhan persentase kehadiran siswa adalah 75%.  

Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen Hypothtical Learning 

Trajectory (HLT), yaitu suatu instrument yang menjadi panduan proses 

pelaksanaan penelitian design research, sebagai perluasan dari percobaan pikiran. 

HLT adalah hipotesis yang dibuat oleh peneliti mengenai proses belajar yang akan 

terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Di dalam HLT, peneliti 

memaparkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, 

digunakan instrument pendukung berupa lembar observasi, soal pretes dan postes, 

dan pedoman wawancara. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

observasi, dan wawancara. Metode tes berupa pre-test digunakan untuk 

mengetahui pemahaman awal siswa mengenai konsep perkalian dan post-test 

digunakan untuk mengetahui kemajuan yang dialami siswa selama mengikuti 

kegiatan penelitian. Metode observasi digunakan untuk mengamati segala 

aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Metode 

wawancara digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kemajuan siswa 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai kegiatan yang dilakukan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi 

Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil 

1) Pre-test 

Pre-test digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

konsep perkalian. Berdasarkan hasil pre-test yang telah dilakukan dapat dilihat 

bahwa sebagian besar siswa masih salah dalam mengartikan konsep perkalian. 

Hal ini terlihat dari hasil kerja siswa yang masih salah mengartikan konsep 

perkalian, sehingga hasil pre-testnya banyak siswa yang mendapat nilai rendah. 

Hasil yang rendah terjadi karena siswa masih kesulitan dalam memahami soal 

dan belum mengerti tentang konsep perkalian. 

2) Observasi 

Observasi dilakukan setiap pertemuan dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa semua 

siswa antusias mengikuti pembelajaran; 37,5% siswa aktif bertanya jika 

mereka tidak mengerti dan 62,5% siswa yang lain jarang bertanya; 75% siswa 

dapat menggunakan media karet yeye dengan benar, 12,5% siswa masih 

kesulitan menggunakan media karet yeye, dan 12,5% siswa tidak hadir ketika 

treatment berlangsung; 62,5% siswa dapat menemukan konsep perkalian 

dengan media karet yeye, sedangkan 25% siswa masih kesulitan menemukan 

konsep perkalian dengan karet yeye, dan 12,5% siswa tidak hadir; seluruh 

siswa mengerjakan tugas dengan baik; 75% siswa memperhatikan penjelasan 

yang diberikan oleh guru dan 25% siswa yang lain sering asik mengobrol dan 

bermain sendiri; 62,5% siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan 

sedangkan 37,5% siswa yang lain cenderung diam saja; seluruh siswa senang 

belajar menggunakan media karet yeye; dan 75% siswa dapat membuat 

kesimpulan dari pembelajaran menggunakan media karet yeye. Tetapi 25% 

siswa yang belum dapat membuat kesimpulan.  

3) Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pada pertemuan 

pertama, siswa dapat mengetahui letak kesalahan mereka mengenai konsep 

perkalian. Di sini siswa masih belum memahami konsep perkalian hal ini 
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terlihat dari hasil kerja siswa yang masih salah. Pada pertemuan kedua, siswa 

diberi treatment pertama dengn media karet yeye. Kegaiatan pembelajaran 

dilakukan secara berkelompok dan dari kegiatan ini siswa menghasilkan 

roncean karet yeye untuk menemukan konsep perkalian. Pada pertemuan 

ketiga, siswa masih diberi treatment kedua dengan meronce karet secara 

individu. Siswa menghasilkan roncean karet yeye yang dapat digunakan untuk 

menemukan konsep perkalian secara individu. 

 

 

Gambar 1. Proses peroncean karet yeye. 

 

4) Post-test 

Berdasarkan hasil post-test yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat peningkatan yang signifikan dari hasil belajar siswa. Namun jika 

dilihat dari pekerjaan siswa, terdapat peningkatan pemahaman terkait konsep 

perkalian. Siswa yang mengikuti kegiatan post-test, konsep perkalian yang 

digunakan sudah benar. Hasil post-test berbanding terbalik dengan tingkat 

pemahaman konsep perkalian dikarenakan siswa kurang teliti dalam operasi 

hitung. 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan post-test. 
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5) Wawancara 

Setelah melakukan post-test peneliti melakukan wawancara kepada siswa 

untuk mengetahui secara langsung ketertarikan dan tingkat pemahaman 

terhadap pembelajaran konsep perkalian menggunakan roncean karet yeye. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan tertarik 

terhadap pembelajaran menggunakan roncean karet yeye. 67% siswa merasa 

lebih paham mengenai konsep perkalian menggunakan media karet yeye 

dibandingkan menghitung langsung menggunakan rumus. Karena menurut 

siswa, belajar menggunakan karet yeye merupakan metode pembelajaran yang 

baru dan mudah dihitung. Sedangkan 33% siswa lebih paham langsung 

menghitung tanpa menggunakan media karet yeye. Karena menurut siswa 

tersebut menghitung tanpa media lebih mudah dan lebih cepat sedangkan 

menggunakan media lebih “ribet” dan membutuhkan waktu yang banyak.  

6) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Selama dua kali treatment, peneliti memberikan LKS. Peneliti membagikan 

karet dan LKS untuk setiap kelompok. Pertama, mereka akan menentukkan 

berapa banyak karet yeye pada setiap roncean. Kemudian mereka meronce 

karet seperti pada gambar 3.3. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat pada LKS. Soal-soal yang diberikan berkaitan dengan 

roncean karet yang mereka buat. Pada treatment pertama 50% siswa yang 

sudah mampu mengkaitkan pembelajaran menggunakan media karet yeye 

dengan konsep perkalian. Namun 50% siswa yang lain masih belum mampu 

mengkaitkan dengan konsep perkalian. Siswa tersebut menghitung karet satu 

persatu. Pada treatment kedua masih sama dengan treatment pertama dan 

masih menggunakan LKS yang sama namun jumlah karet yang dibagikan 

berbeda-beda dan dikerjakan secara individu. Hasil kerja siswa melalui LKS 

kedua ini menunjukkan bahwa siswa sudah lebih memahami konsep perkalian 

dan mampu mengkaitkan pembelajaran menggunakan karet yeye dengan 

konsep perkalian. Hanya terdapat 12,5% siswa yang masih belum memahami 

konsep perkalian dan mengkaitkan pembelajaran menggunakan media karet 

dengan konsep perkalian. Berdasarkan hasil kerja siswa pada teatment pertama 
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dan treatment kedua dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konsep perkalian 

menggunakan media karet yeye mampu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap konsep perkalian. Selain itu siswa juga mampu menggambarkan 

konsep perkalian.  

 

 

                                (a)                              (b)                               (c) 

Gambar 3. (a) mengelompokkan karet, (b) meronce karet, (c) hasil roncean. 

 

3.2 Pembahasan 

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan instrumen lembar observasi, 

pedoman wawancara, dan soal tes melalui HLT pada pokok bahasan konsep 

perkalian ternyata mampu membantu siswa kelas  III SD Catur Tunggal 7 Depok, 

Sleman dalam memahami konsep perkalian. Suasana belajar yang menyenangkan, 

seru, menarik, dan unik membuat siswa memiliki semangat dalam belajar konsep 

peralian. Menyenangkan dan seru karena antusias siswa selama mengikuti 

pembelajaran, menarik karena menggunakan metode pembelajaran yang baru bagi 

mereka, dan unik karena proses pembelajaran menggunakan media karet.  

Selain itu, instrumen HLT dapat benar-benar membantu siswa dalam 

memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Hal ini terlihat dari 

proses pembelajaran dan hasil post-test yang dilakukan yang awalnya siswa belum 

memahami konsep perkalian, namun dengan bantuan media karet yeye dan 

treatment yang dilakukan oleh peneliti membuat siswa menjadi paham konsep 

perkalian. Dari proses yang dilakukan HLT terlihat dari proses pembelajaran 

mulai dari menentukan jumlah karet dalam setiap roncean, meronce karet, dan 
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menghitung jumlah karet yang ada dalam roncean untuk menemukan konsep 

perkalian. 

Proses pembelajaran konsep perkalian dengan menggunakan instrumen 

HLT dalam implementasinya perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

baik. Perencanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan 

konteks yang benar-benar dikenal baik oleh siswa, sehingga dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa dalam memahami konsep perkalian. Konteks tersebut 

disajikan dalam bentuk soal cerita yang dituangkan dalam LKS dan dengan 

menggunakan karet yeye atau karet gelang yang dapat menantang siswa untuk 

berpikir, serta dapat diikuti oleh semua siswa yang mnegikuti pembelajaran. Soal 

cerita yang diberikan tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sulit bagi siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan PMRI dan instrumen 

HLT sangat menarik dan sangat disukai oleh siswa, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan media karet yeye, interaksi dan peran serta siswa menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam mengikuti pembelajaran siswa juga aktif 

dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan. Bahkan hal yang cukup menakjubkan 

dalam kegiatan ini siswa yang awalnya malu-malu untuk bertanya dan 

berargumen menjadi berani untuk bertanya dan memberikan argumennya dalam 

diskusi kelompok yang dilakukan.  

Penggunaan PMRI dan instrumen HLT benar-benar mampu membantu 

siswa dalam memahami konsep perkalian. Hal ini dapat dilihat dari hasil post-test 

yang mana siswa dapat mengartikan konsep perkalian sebagai penjumlahan 

berulang.  

 

 

Gambar 4. Proses menemukan konsep perkalian. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran menggunakan media karet yeye dapat merangsang siswa 

untuk membangun mereka tentang konsep perkalian dari tingkat informal ke 

tingkat formal. Penggunaan HLT dapat membantu siswa memahami konsep 

perkalian dengan berbantuan karet yeye. Mereka memahami konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang dengan roncean karet yeye. Siswa dapat 

menentukan jumlah roncean karet dan  jumlah karet di setiap roncean. Namun 

masih ada kesalahan dalam menghitung penjumlahan. Secara keseluruhan siswa 

dapat menggambarkan konsep perkalian dengan berbantuan karet yeye.  

 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1) Penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan persiapan yang lebih matang.  

2) Penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan topik yang sama namun 

subyek yang lebih banyak dan jangka waktu yang lebih lama. 
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