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ABSTRAK 

Kemampuan berhitung siswa SDN 40 Ampenan pada materi perkalian 

masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM. Rendahnya nilai siswa dikarenakan guru yang masih menggunakan 

metode lama yaitu metode menghafal. Sementara diketahui metode menghafal 

sudah tidak lagi sesuai karena kurang efektif dalam meningkatkan penalaran dan 

dapat membebani memori otak siswa. Dari latar belakang itulah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan metode jarimatika 

untuk meningkatkan kemampuan berhitung perkalian siswa kelas II  SDN 40 

Ampenan Tahun Ajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung perkalian melalui metode jarimatika siswa kelas II semester 

2 SDN 40 Ampenan Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas yang mencakup tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan dan 

observasi, evaluasi dan refleksi dengan 42 orang siswa kelas II sebagai subyek dan 

1 orang guru sebagai observer. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan dalam 

setiap siklus terdiri dari 4 kali pertemuan. Pada siklus I aktivitas pembelajaran 

memperoleh kategori baik dengan jumlah skor 44 dan hasil belajar siswa mendapat 

nilai rata-rata 73,81 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 71,43% serta 

perolehan gain dari sebelum PTK ke siklus I sebesar 0,195 berkategori rendah. 

Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan dengan aktivitas pembelajaran 

berkategori sangat baik dengan jumlah skor 54 dan hasil belajar siswa mendapat 

nilai rata-rata 85,24 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 85,71% serta 

perolehan gain dari siklus I ke siklus II sebesar 0,436 berkategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan metode jarimatika dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung perkalian siswa kelas II semester 2 SDN 40 Ampenan tahun 

ajaran 2015/2016. 

Kata  Kunci : Metode Jarimatika, Kemampuan Berhitung 



IMPROVING STUDENT MULTIPLICATION CALCULATION SKILLS 

THROUGH THE JARIMATIKA METHOD CLASS II SEMESTER 2 SDN 40 

AMPENAN ACADEMIC YEAR 2015/2016 
 

ABSTRACT 

Student multiplication calculation skills in SDN 40 Ampenan of 

multiplication material still low. It can be proven from the result of learning students 

under the minimum passing grade (KKM). This is due to the teacher still use old 

method is the memorization method. While unknown the memorization method is 

not correspond because is not effective to improve reasoning and can be burden 

brain memory of students. Based on this background, the formulation of the 

problem in this research is how to use of Jarimatika method can improve 

multiplication calculation skills of students in class II of SDN 40 Ampenan 

academic year 2015/2016. The purpose of this study is to improve multiplication 

calculation skills through Jarimatika method of students in class II semester 2 of 

SDN 40 Ampenan academic year 2015/2016. This research is a classroom action 

research which consists of the action planning stage, implementation and 

observation, evaluation and reflection by involving 22 students of class II as the 

subject and one teacher as an observer. This study was conducted in two cycles in 

which each cycle consists of 4 meeting. In the cycle 1, learning activities 

categorized as good with the score of 44 and the learning outcomes of students 

scored an average of 73.81 with a classical completeness percentage of 71.43% as 

the acquisition gain before class room action research in cycle 1 is 0,195 with 

categorized as low. While on the second cycle, there is an increase of the learning 

activities which categorized as very good with a score of 54, and the learning 

outcomes of students scored an average of 85.24 with a classical completeness 

percentage of 85.71% as the acquisition gain from the first to the second cycle is 

0,436 with categorized as moderate. This shows that the use of Jarimatika method 

can improve the multiplication calculation skills of students in class II semester 2 

of SDN 40 Ampenan academic year 2015/2016. 
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A. Pendahuluan 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, sehingga mampu menghadapi 

setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, 

pembangunan dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pengelola pendidikan 

khususnya. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk 

memacu penguasaan ilmu pengetahuan, Matematika memegang peranan 

penting dalam pendidikan baik sebagai objek langsung (fakta, konsep, prinsip) 

maupun objek tak langsung (sikap kritis, logis, dan tekun). Karena pentingnya 

Matematika, mata pelajaran Matematika menjadi salah satu mata pelajaran 

wajib yang diberikan di sekolah mulai dari jenjang terendah yaitu sekolah dasar 

sampai jenjang tertinggi yaitu sekolah menengah atas. Bahkan Matematika juga 

dipelajari sampai tingkat perguruan tinggi.  

Pembelajaran Matematika pada kelas rendah menekankan siswa untuk 

menguasai keempat kemampuan berhitung dasar, yaitu kemampuan 

menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Keempat 

kemampuan berhitung dasar ini sangat penting untuk dikuasai sebagai bekal 

dalam mengusai materi selanjutnya di kelas yang lebih tinggi. Selain itu juga, 

pengusaan keempat kemampuan berhitung ini dapat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran haruslah memiliki daya tarik 

dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak. Guru memiliki figur seorang 

pemimpin. Tugas guru sebagai suatu profesi adalah mendidik, mengajar, dan 

melatih anak didiknya. Dalam hal ini guru telah berupaya memaksimalkan 

kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala 

sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Salah satu usaha yang tidak pernah 

guru tinggalkan adalah menciptakan metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sebagai salah satu 

komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah penting 

dengan kompenan lainnya. Tidak ada satu pun kegiatan belajar mengajar yang 

tidak menggunakan metode pengajaran. 

Selama ini banyak metode yang digunakan oleh guru untuk membuat anak 

memahami materi yang diajarkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, guru 

seringkali menggunakan metode yang kurang efektif, karena metode tersebut 

tidak sesuai dengan materi atau karakteristik anak. Selain itu, hampir semua 

metode memelukan alat bantu dan membebani memori otak. Dengan 

memaksakan penggunaan metode yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan 



pembelajaran menjadi tidak menarik dan membuat mereka tidak mampu 

memahami konsep pembelajaran itu sendiri. 

Hal ini dapat terlihat ketika peneliti melakukan observasi dengan guru kelas 

II  SD Negeri 40 Ampenan, siswa ternyata mengalami kesulitan dalam 

memahami dan mengerjakan soal-soal dalam materi perkalian. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil rata-rata nilai matematika siswa tahun ajaran 2014/2015 

dalam materi perkalian, ada beberapa anak yang nilainya belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Dari 42 siswa ditemukan hanya 25 siswa yang 

telah mencapai KKM ≥ 70 yaitu sekitar 59,52% sedangkan yang belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal ada 17 siswa yaitu 40,48%.  

Dari penjabaran data di atas, diketahui rendahnya nilai siswa disebabkan 

oleh kurangnya minat dan ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Materi perkalian dianggap sebagai materi pelajaran yang sulit dan tidak 

menyenangkan, dikarenakan guru yang masih menggunakan metode lama yaitu 

metode menghafal. Sementara kita ketahui metode menghafal sudah tidak lagi 

sesuai karena kurang efektif dalam meningkatkan penalaran siswa dan dapat 

membebani memori otak mereka. Konsep perkalian itu sendiri ditanamkan 

sebagai penjumlahan berulang, sehingga kemampuan dasar berhitung perkalian 

dua bilangan 1 - 10 seharusnya sudah dikuasai oleh peserta didik kelas II pada 

semester 2, karena penguasaan materi perkalian ini merupakan bekal prasyarat 

untuk mempelajari materi berhitung selanjutnya. Namun karena penggunaan 

metode yang kurang efektif, mengakibatkan konsep perkalian itu sendiri tidak 

dapat dipahami oleh siswa dan akhirnya mereka kurang mampu merespon apa 

yang ditanyakan oleh guru, serta proses pembelajaranpun menjadi sulit untuk 

siswa kelas II. 

Sehubungan dengan urian permasalahan diatas, maka metode pembelajaran 

yang akan digunakan dalam meningkatan kemampuan berhitung perkalian 

adalah metode jarimatika. Salah satu metode yang telah berkembang untuk 

pembelajaran Matematika khususnya dalam berhitung adalah pengajaran teknik 

Jarimatika. Jarimatika adalah salah satu metode berhitung dengan 

menggunakan alat bantu jari. Keterlibatan siswa untuk memperagakan metode 

jarimatika dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Mereka dapat 

menggunakan jari-jari tangan mereka untuk menyelesaikan permasalahan 

berhitung berdasarkan aturan formasi tangan dan penyelesaian jarimatika.  

Metode jarimatika dapat digunakan dalam operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian di semua jenjang sekolah. Metode ini 

juga tidak hanya dapat diterapkan oleh guru di kelas, tetapi juga sangat cocok 

diterapkan oleh orangtua siswa di rumah dalam membantu anaknya belajar. 

Oleh karena itu, permasalahan pokok yang ingin disampaikan penulis dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berhitung perkalian melalui 



metode jarimatika siswa kelas II semester 2 SDN 40 Ampenan tahun ajaran 

2015/2016. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakakn di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan 

metode jarimatika untuk meningkatkan kemampuan berhitung perkalian siswa 

kelas II  SDN 40 Ampenan Tahun Ajaran 2015/2016? 

Dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat ditindak 

lanjuti dengan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan cara 

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

jarimatika. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam penerapan metode 

jarimatika adalah sebagai berikut: 

1. Mengenalkan formasi jarimatika basis bilangan 6-10 kepada siswa  

2. Memberikan contoh  penggunaan  jarimatika dalam  operasi perkalian. 

3. Siswa memperagakan metode jarimatika 

4. Mendampingi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 

5. Bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung perkalian 

melalui metode jarimatika siswa kelas II semester 2 SDN 40 Ampenan tahun 

ajaran 2015/2016. 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Teori tentang kemampuan berhitung perkalian 

a) Kemampuan adalah potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak 

lahir serta dipermatang dengan adanya pembiasaan dan latihan, 

sehingga ia mampu melakukan sesuatu. 

b) Kemampuan  berhitung  adalah  penguasaan terhadap  ilmu hitung 

dasar yang merupakan bagian  dari  Matematika yang meliputi  

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

c) Kemampuan berhitung perkalian yaitu kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam mengerjakan salah satu aspek operasi 

berhitung perkalian 

d) Sifat-sifat perkalian yaitu komutatif, asosiatif, unsur identitas 0 dan 

1, inversi, tertutup, dan perkalian dengan bilangan 10. 

2. Metode Jarimatika 

a) Jarimatika adalah salah satu metode berhitung dalam operasi 

KaBaTaKu (kali-bagi-tambah-kurang) dengan menggunakan jari-

jari tangan. 



b) Penggunaan Jarimatika lebih menekankan pada penguasaan konsep 

terlebih dahulu baru ke cara cepatnya, sehingga anak-anak 

menguasai ilmu secara matang.  Selain itu metode ini disampaikan  

secara fun,  sehingga anak-anak akan merasa senang dan gampang 

bagaikan “tamasya belajar”. 

c) Di bawah ini merupakan langkah-langkah pembelajaran perkalian 

kelompok dasar (bilangan 6-10), (Mugiati, 2014: 43): 

1)  Sebelum mempelajari Jarimatika, siswa terlebih dahulu perlu 

memahami angka atau lambang bilangan. 

2) Setelah itu, siswa mengenali konsep operasi perkalian. 

3) Siswa sebelumnya diajak bergembira, bisa dengan bernyanyi. 

4) Mengenal lambang-lambang yang digunakan di dalam 

Jarimatika. Pengenalannya dengan praktek  secara langsung 

yaitu  siswa diminta mengangkat jari-jarinya ke atas kemudian 

mendemonstrasikan formasi jari tangan yang digunakan dalam 

Jarimatika seperti pada gambar 1 di bawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1. Formasi Jarimatika Perkalian 6-10  

5) Siswa  diajarkan cara-cara menghitung dengan  Jarimatika 

dengan  ketentuan sebagai berikut :  

1) Rumus: (T1 + T2) + (B1 x B2) 

2) Keterangan :  

a) T1 = jari tangan kanan yang ditutup (puluhan) 

b) T2 = jari tangan kiri yang ditutup (puluhan) 

c) B1 = jari tangan kanan yang dibuka (satuan) 

d) B2 = jari tangan kiri yang dibuka (satuan)     

6) Guru dan siswa melakukan operasi perkalian dengan 

mendemonstrasikan menggunakan jari tangan.  Guru 

mengajarkan dengan pelan-pelan dan menyenangkan sehingga 

siswa dapat memahami dengan baik penggunaan metode 

Jarimatika. Contoh:  

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.2 Formasi Berhitung Perkalian 

7) Tangan kanan (7):  kelingking dan jari manis ditutup (dilipat). 

Tangan kiri (8):  kelingking, jari manis, dan jari tengah ditutup 

(dilipat). 7 x 8 dapat diselesaikan sebagai berikut: 

 Jari yang ditutup bernilai puluhan, dijumlahkan. Jari yang 

terbuka bernilai satuan, dikalikan. Formasi Jarimatikanya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3. Contoh Formasi Jari Berhitung dengan Jarimatika  

7 x 8  = (T1 + T2) + (B1 x B2) 

= (20 + 30) + (3 x 2) 

= 50 + 6 

= 56 

8) Melakukan latihan secara rutin dengan demikian anak merasa 

senang tanpa ada paksaan untuk menghafal. 

Penelitian tentang penerapan metode jarimatika untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung perkalian siswa kelas II SDN 40 Ampenan ini juga 

tidak bisa terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1) Septianti (2013) yang berjudul upaya meningkatkan prestasi 

belajar matematika menggunakan jarimatika dalam tema 

lingkungan peserta didik kelas II di SD Negeri 2 Klapasawit 

Kalimanah, Purbalingga. 



2) Penelitian tindakan kelas lainnya berjudul peningkatan hasil 

belajar operasi perkalian dengan metode jarimatika oleh Alipin 

(2013). 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berawal dari permasalahan yang 

terjadi di SDN 40 Ampenan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

pada bab I adalah anak seringkali mengalami  kesulitan dalam operasi 

hitung perkalian. Terbukti dengan rendahnya nilai siswa pada materi 

perkalian ini (masih ada 40,48% siswa nilainya di bawah KKM). Metode 

yang sering digunakan selama ini adalah metode menghafal, metode ini 

mengakibatkan anak sering melupakan konsep dari perkalian itu sendiri dan 

membuat mereka lupa akan yang dihafalkan, selain itu permasalahannya 

anak menjadi malas untuk menghafal. Dan dalam berhitung, anak 

membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi. Saat ini telah 

banyak berkembang macam-macam metode untuk berhitung. Salah satu 

metode yang telah berkembang untuk pembelajaran Matematika khususnya 

dalam berhitung adalah metode Jarimatika.  Kelebihan  dari  pembelajaran  

dengan menggunakan  metode Jarimatika yaitu sederhana, alatnya selalu 

tersedia dan tidak perlu dibeli, alatnya tidak akan pernah ketinggalan  atau  

disita  saat  ujian, tidak  memberatkan  otak  dengan bayangan, dan tenyata 

juga mudah untuk dilakukan.  

Guru menggunakan metode tersebut untuk mengajarkan perkalian, 

sehingga anak akan mudah memahami dan memudahkan para siswa untuk  

menghitung perkalian  selanjutnya hafal  dengan sendirinya tanpa ada 

paksaan dan tekanan dari orang tua dan guru. Setelah guru menerapkan  

metode jarimatika,  siswa menjadi  lebih  tertarik  dan  senang  dalam mata 

pelajaran  Matematika khususnya  menghitung perkalian,  selain  itu  siswa 

mampu menyelesaikan masalah menghitung perkalian dengan metode 

Jarimatika. Pada kondisi akhir kemampuan siswa dalam menghitung 

perkalian meningkat.  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis 

tindakannya adalah Jika penerapan metode jarimatika dilakukan secara 

optimal, maka kemampuan berhitung perkalian pada siswa kelas II SDN 40 

Ampenan dapat meningkat. 

C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini akan di laksanakan di kelas II SDN 40 Ampenan. Sekolah 

ini terletak di jalan Serayu VI BTN Kekalik Desa Karang Pule Kecamatan 

Sekarbela. Adapun waktu penelitian : 

1) Penyusunan proposal dimulai bulan Januari sampai Mei 2016 

2) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 

3) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 

4) Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2016 



 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 40 Ampenan 

Kecamatan Ampenan  Kota Mataram, dengan jumlah siswa 42 siswa, yang 

terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Observer dalam 

penelitian ini adalah Kacauni yaitu guru kelas II di SDN 40 Ampenan. 

Adapun obsever disini, akan melakukan observasi terhadap aktivitas guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung.  

Dalam penelitan ini faktor guru yang diteliti adalah aktifitas guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan metode jarimatika dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung perkalian. Dalam penelitian ini faktor siswa yang 

diteliti meliputi hasil belajar siswa tentang perkalian dan bagaimana aktivitas 

siswa dalam pembelajaran ketika diterapkan metode jarimatika. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel harapan dan 

tindakan. Adapun variabel harapan yaitu kemampuan berhitung perkalian 

adalah kesanggupan atau kemampuan siswa dalam mengerjakan salah satu 

aspek operasi berhitung penjumlahan yang berulang atau dapat diartikan pula 

sebagai penguasaan terhadap  ilmu hitung dasar  yang merupakan bagian  dari  

sebuah operasi Matematika yang meliputi penskalaan (pelipatan atau 

penjumlahan berulang) bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. . Pada 

umumnya, untuk menilai kemampuan berhitung perkalian siswa, guru dapat 

menggunakan bermacam-macam tes seperti pilihan ganda, essey atau uraian. 

Untuk mengetahui kemampuan berhitung perkalian siswa maka peneliti dapat 

memperolehnya dari hasil belajar siswa, sebab hasil belajar adalah adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Sedangkan variabel tindakannya adalah jarimatika adalah salah 

satu metode berhitung dengan menggunakan alat bantu jari. Keterlibatan 

siswa untuk memperagakan metode jarimatika dapat membuat pembelajaran 

lebih bermakna. Jarimatika memperkenalkan kepada siswa bahwa 

Matematika (khususnya berhitung) itu menyenangkan. Metode jarimatika 

dapat digunakan dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian di semua jenjang sekolah. Metode ini juga tidak hanya dapat 

diterapkan oleh guru di kelas, tetapi juga sangat cocok diterapkan oleh 

orangtua siswa di rumah dalam membantu anaknya belajar. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 

dua siklus, yang masing-masing siklus terdapat empat tahapan kegiatan, 

yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, 

dan (4) refleksi. Pelaksanaan setiap siklus terdiri dari 4 kali pertemuan dan 

setiap pertemuan beralokasi waktu 2x35 menit. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan 

penelitian yang dilakukan diperoleh dengan cara berikut: 

1. Observasi  
Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan terhadap segenap aktivitas pembelajaran berhitungperkalian ketika 

menerapkan metode jarimatika. 

 

 



2. Tes Hasil Belajar  
Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan 

materi pembelajaran. Tes tersebut akan diberikan kepada seluruh sampel 

penelitian. Sedangkan tes yang yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah memberikan tes tulis kepada siswa berupa soal pilihan ganda.  

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Lembar Pengamatan Penerapan Metode Jarimatika 

Penelitian ini menggunakan lembar observasi terstruktur yakni 

lembar pengamatan yang di dalamnya sudah terdapat pedoman-pedoman 

terinci yang berisi langkah-langkah yang dilakukan sehingga pengamat 

tinggal melakukan chek list atau menghitung beberapa frekuensi yang telah 

dilakukan oleh subjek penelitian. Lembar observasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah untuk mengukur langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode jarimatika 

agar sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, observer 

akan mengamati kegiatan mengajar peneliti. Indikator keberhasilan aktivitas 

ditandai dengan aktivitas penerapan metode jarimatika minimal berkategori 

baik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Tes Hasil Belajar 

Lembar tes digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Tes sangat penting 

untuk mengetahui perkembangan siswa dalam belajar. Jenis soal tes yang 

digunakan adalah dalam bentuk pilihan ganda dibuat guna mengetahui sejauh 

mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 

Penilaian aktivitas penerapan metode jarimatika dilakukan melalui 

observasi langsung, dimana aktivitas seorang guru dan siswa diobservasi 

langsung oleh observer (pengamat) dan observer berada bersama-sama guru 

dan siswa didalam kelas. Setelah data diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas pembelajaran, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menentukan skor yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Untuk aktivitas guru 

 Skor 1 apabila pernyataan positif nampak 

 Skor 0 apabila pernyataan positif tidak nampak 

 Skor 1 apabila pernyataan negatif tidak nampak 

 Skor 0 apabila pernyataan negatif nampak   

2. Untuk aktivitas siswa  

 Skor 1 apabila pernyataan postif nampak pada ≥ 50% siswa 

 Skor 0 apabila pernyataan postif nampak pada ˂ 50% siswa 

 Skor 1 apabila pernyataan negatif tidak nampak pada ≥ 50% 

siswa 

 Skor 0 apabila pernyataan negatif tidak nampak pada ˂ 50% 

siswa 



b. Menentukan skor maksimal yang ideal 

1) Banyaknya pernyataan yang diamati = 15 

2) Skor maksimal setiap pernyataan = 1 

3) Skor minimal setiap pernyataan = 0 

Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 15 x 1 = 15 

Sedangkan untuk skor terendah adalah 15 x 0 = 0 

c. Menentukan Mi (mean ideal) dan SDi (simpangan deviasi ideal) dengan 

rumus sebagai berikut: 

Mi = 
1

2
 x (SMi) 

 = 
1

2
  x (15) 

 = 7,5 

SDi = 
1

3
  x Mi 

 = 
1

3
  x 7,5 

 = 2,5 

(Nurkencana dan Sunartana, 1990: 100) 

d. Menetukan kriteria aktivitas pembelajaran  

Kriteria untuk menentukan aktivitas pembelajaran ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini: 

Pedoman Konversi Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ X ≤ Smi 11,25 ≤ X ≤ 15 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi +1,5 Sdi 8,75 ≤ X < 11,25 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 6,25 ≤ X < 8,75 Cukup Baik 

Mi - 1,5 SDi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 3,75 ≤ X < 6,25 Kurang Baik 

0  ≤  X < Mi – 1,5 Smi 0 ≤ X < 3,75 Tidak Baik 

Keterangan: 

X : Skor aktivitas pembelajaran 

Mi : Mean Ideal 

SDi : Simpangan Deviasi Ideal 

1. Teknik Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

a) Ketuntasan Individual 

Setelah mengalami proses belajar, siswa dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

NA = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor yang diperoleh siswa 

SMi = Skor maksimal ideal 

 

 



b) Ketuntasan Klasikal 

Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang 

ditentukan melalui rumus sebagai berikut: 

KK = 
𝑃

𝑁
 x 100% 

 (Sumber : Nurkanca dan Sunarta, 1990 : 100) 

 

Keterangan : 

KK =  Ketuntasan Klasikal  

P    =  Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

N   =  Jumlah siswa yang mengikuti tes 

c) Menghitung Nilai Rata-Rata 

Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

𝑀 =
∑fX

𝑁
 

 Keterangan : 

M      = Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

∑fX  = Jumlah seluruh skor 

N      = Jumlah individu 

d) Menghitung gain score ternormalisasi 

<g> =      skor post test – skor pretest     

      Skor maksimal ideal – skor pretest 

Dengan Kriteria 

<g> Kriteria 

<g>   ≥0,7 Tinggi 

0,3≤   <g>   ≤0,7 Sedang 

<g>   ≤0,3 Rendah 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:  

1. Siklus I  

a. Skor aktivitas pembelajaran dengan penerapan metode jarimatka adalah 

11 dengan kategori baik.  

b. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

yaitu sebesar 71,43% dari 42 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 30 

siswa dan 12 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target 

ketuntasan klasikal yaitu sebanyak 85% dengan KKM ≥ 70.  

c. Hasil belajar berdasarkan teori gain menunjukkan kategori rendah yaitu 

0,195 dari sebelum PTK ke siklus I. 

d. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus II 



2. Siklus II  

a. Skor aktivitas pembelajaran dengan penerapan metode jarimatka adalah 

13,5 dengan kategori sangat baik.  

b. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

yaitu sebesar 85,71% dari 42 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 36 

siswa dan 6 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut berarti telah 

mencapai target ketuntasan klasikal yaitu sebanyak 85% dengan KKM 

≥ 70.  

c. Hasil belajar berdasarkan teori gain menunjukkan kategori sedang yaitu 

0,436 dari siklus I ke siklus II. 

d. Hasil di atas menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II 

serta telah memenuhi indicator keberhasilan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu penelitian dihentikan pada siklus II. 
 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatkan 

kemampuan berhitung perkalian yang dapat terlihat dari hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II. Adapun data hasil penelitian siklus I dan siklus II yang 

memuat tentang data hasil observasi penerapan metode jarimatika, dan data 

hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa dari sebelum dilakukan penelitian sampai siklus II 

dengan peningkatan dari sebelum PTK sampai siklus I sebesar 6,4 dan dari 

siklus I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 11,4 sedangkan dari sebelum 

Penelitian 

Nilai 

Rata-

rata 

Peningkatan 
Persentase 

Ketuntasan 

Indikator Keberhasilan 

Ket. 
Hasil Belajar 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Gain<g> Kategori 
Rata-

Rata 
Kategori 

Sebelum 

PTK 
67,43 

6,4 

 

17,8 

59,52% - - - - - 

Siklus I 73,81 

11,4 

71,43% 0,195 Rendah 11 Baik 
Belum 

Tercapai 

Siklus II 85,24 
 

85,71% 0,436 Sedang 13,5 
Sangat 

Baik 
Tercapai 



PTK sampai siklus II terjadi peningkatan sebesar 17,8. Peningkatan yang 

signifikan dapat dilihat dari nilai siswa siklus I sampai siklus II yang 

ditunjukkan oleh nilai gain ternormalisasi sebesar 0,436 dengan kategori 

sedang dan ketuntasan klasikal pada siklus II mencapai 85,71%. Hasil 

penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran Matematika materi perkalian dan 

pembagian bilangan dasar menggunakan metode jarimatika pada proses 

pembelajarannya. 

E. Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

jarimatika dapat meningkatkan kemampuan berhitung perkalian siswa kelas 

II SDN 40 Ampenan Tahun Ajaran 2015/2016. Peningkatan ini dapat 

ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu: 

1. Ketuntasan belajar secara klasikal mengalami peningkatan dengan 

persentase yang diperoleh pada siklus I sebanyak 71,43% menjadi 

85,71% pada siklus II. 

2. Kemampuan berhitung perkalian siswa kelas II Tahun Ajaran 

2015/2016 melalui metode jarimatika dengan gain ternomalisasi sebesar 

0,195 dengan kategori rendah dan meningkat menjadi 0,436 dengan 

kategori sedang pada siklus II  

3. Aktivitas pembelajaran dengan penerapan metode jarimatika 

memperoleh skor 44 dengan rata-rata 11 berkategori baik pada siklus I 

dan meningkat pada siklus II memperoleh skor 54 dengan rata-rata 13,5 

berkategori sangat baik. 

 

A. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru kelas II SDN 40 Ampenan mendapatkan 

pengalaman baru dengan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 

dan menerapkan metode jarimatika pada materi Matematika khususnya 

perkalian serta mengoptimalkan pada materi yang lain dalam 

pembelajaran di kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika di sekolah dan adat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran Matematika di 

SDN 40 Ampenan 

3. Kepada peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut 

penelitian yang serupa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di 

Indonesia. 
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