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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika kelas II, di ketahui 7 dari 19 
siswa mendapatkan nilai dibawah standar ketuntasan klasikal (KKM).  Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk  meningkatkan hasil belajar matematika dengan metode jarimatika pada siswa kelas II SDN 
48 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK)  yang dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan,pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Metode pengumpulan data yang  
digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan atau observasi dan pengambilan nilai melalui tes tulis. 
Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II 
SDN 48 Ampenan yang berjumlah 19 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan kalasikal 
pada siklus I yaitu 73,68% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 89,47%. Demikian pula dengan 
aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dari Siklus I memperoleh skor 54 dengan kriteria aktif, pada 
siklus II menjadi 68 dengan kriteria sangat aktif. Sedangkan skor aktivitas guru juga mengalami 
peningkatan pada siklus I memperoleh skor 15 dengan kriteria baik mengalami peningkatan pada siklus II 
20 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode jarimatika dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas II 
SDN 48 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. 

Kata Kuci: Metode Jarimatika, Hasil Belajar Matematik. 

ABSTRACT 

Background this research are the low study results a class of mathematical ii, in know seven in 19 
students received a value of under standard ketuntasan klasikal (kkm). As for the purpose of this research 
is to improve learning outcomes mathematics with the methods jarimatika to their students class ii sdn 48 
ampenan years lessons 2015 / 2016. This research using design research the act of a class (ptk) that was 
implemented in two cycle and per cycle consisting of four stage including planning, the implementation 
of the act of, observation, evaluation and reflection. Data collection method used in this research was 
observation or observation and value taking through writing tests. A whole data analyzed in qualitative 
and quantitative ways. The subject of study this is students class ii sdn 48 ampenan which consisted of 19 
people. The research results show that ketuntasan kalasikal in cycle i namely 73,68 % have been an 
increase of cycle ii of 89,47 %. This also happened to student learning activity increase from the cycle i 
have a score 54 criteria active, in cycle ii to 68 criteria very active. While the score activity teachers also 
increases significantly every cycle i have a score 15 criteria good increases significantly every cycle ii 20 
criteria very good. Based on the research done that have been undertaken, can be concluded that the 
implementation of a method of jarimatika can improve learning outcomes mathematics to their students 
class ii sdn 48 ampenan years lessons 2015 / 2016 

Keywords: Method Jarimatika, Study Results Mathematics. 



 
 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan pemerdiknas Nomor  
22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 
mata pelajaran Matematika SD/MI 
dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran 
matematika di SD adalah melatih cara 
berfikir dan bernalar dalam menarik 
kesimpulan, mengembangkan aktifitas 
kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi 
dan penemuan, mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah, 
mengembangkan kemampuan 
menyampaikan informasi atau 
mengomunikasikan gagasan.  

Mata pelajaran Matematika perlu 
diberikan kepada semua peserta didik mulai 
dari sekolah dasar untuk membekali peserta 
didik dengan kemampuan berpikir logis, 
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 
kemampuan bekerjasama.  

Dari perkembangan kognitif, siswa 
Sekolah Dasar masih terikat dengan objek 
konkret yang dapat ditangkap oleh panca 
indra. Kemampuan yang tampak pada fase 
ini adalah kemampuan dalam proses 
berfikir untuk mengoperasikan kaidah-
kaidah logika, meskipun masih terikat 
dengan objek yang bersifat konkret. Dalam 
pemebalajaran matematika yang abstrak, 
siswa memerlukan alat bantu berupa media, 
dan alat peraga yang dapat memperjelas apa 
yang akan disampaikan oleh guru sehingga 
lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh 
siswa. 

Akan tetapi suatu kenyataan, 
bahwa mata pelajaran matematika masih 
dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 
bagi sebagian siswa. Khususnya pada kelas 
rendah  yaitu kelas II. Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara dengan guru 
kelas II di SDN 48 Ampenan Tahun 
Pelajaran 2015/2016 pada bidang studi 
Matematika hasil belajar siswa belum 
mencapai ketuntasan klasikal, dimana 
ketuntasan klasikal SDN 48 Ampenan 
untuk mata pelajaran matematika adalah 70 
dan persentase ketuntasan minimal 85% 
sedangkan pada kenyataanya  masih banyak 
siswa SDN 48 Ampenan yang mendapat 
nilai di bawah standar ketuntasan klasikal. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil  
Ulangan Semester  matematika diketahui 7 
dari 19 siswa mendapatkan nilai di bawah 
standar KKM.  

Adapun yang mempengaruhi 
rendahnya hasil belajar Matematika yang 
dinyatakan oleh guru  kelas II SDN 48 

Ampenan Ibu Apriani, S.Pd. antara lain 
sebagai berikut : 
1. Saat guru menjelaskan materi ajar 

siswa kurang perhatian terhadap apa 
yang disampaikan guru, bahkan 
sebagian dari siswa ada yang bermain. 

2. Metode yang digunakan dalam 
mengajarkan matematika khususnya 
operasi perkalian menggunakan 
hafalan. 

3. Kurangnya motivasi siswa dalam 
belajar dikarenakan faktor orang tua, 
mayoritas pekerjaan orang tua di 
daerah ini adalah sebagai  Nelayan dan 
Pembantu rumah tangga,  yang 
menyebabkan kurang perhatiannya 
orang tua dalam memberikan 
bimbingan  belajar di rumah, ini dapat 
dilihat apabila siswa memiliki tugas 
yang diberikan guru berupa Pekerjaan 
Rumah (PR) siswa selalu mengerjakan 
di sekolah. 

Berdasarkan uraian hasil observasi 
dan wawancara dengan guru  kelas II SDN 
48 Ampenan Ibu Apriani S.Pd. di atas,  jika 
dianalisis lebih cermat yang menjadi 
penyebab utama hasil belajar matematika 
pada materi pokok perkalian kurang baik, 
selain karena faktor luar maupun diri anak 
adalah karena faktor guru yang 
menggunakan metode menghafal saja 
sehingga anak cenderung merasa terbebani 
dan menjadi malas dengan pelajaran 
matematika.  

Untuk mengatasi masalah tersebut 
peneliti berencana menggunakan Metode 
Jarimatika yang hanya bermediakan jari 
tangan untuk mengajarkan siswa dalam 
belajar. Metode Jarimatika. “Jarimatika 
adalah tehknik berhitung mudah dan 
menyenangkan dengan menggunakan jari-
jari tangan”. Metode hitung dengan jari 
tangan yang bertujuan untuk membantu 
siswa dalam mengoperasikan aritmatika 
terutama dalam menghitung perkalian. Atas 
dasar itulah peneliti bermaksud 
mengadakan penelitian yang berjudul 
“Penerapan Metode Jarimatika Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Pada Siswa Kelas II SDN 48 Ampenan 
Tahun Pelajaran 2015/2016” 

 
B. Rumusan Masalah Dan Cara Pemecahan 

Masalah 
1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka permasalahan dalam 



 
 

penelitiain ini dapat dirumuskan  
menjadi sebagai berikut : 
“Bagaimanakah  penerapan metode 
Jarimatika dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada kelas II SDN 
48 Ampenan tahun pelajaran 
2015/2016? 

2. Cara Pemecahan Masalah 
Untuk memecahkan masalah 

yang terjadi diperlukan upaya 
memperbaiki kualitas pembelajaran 
agar dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Salah satu alternatif metode 
pembelajaran agar dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dan memberikan 
penguatan terhadap kualitas 
pembelajaran matematika di SD 
sebagai sarana penelitian adalah 
Metode Jarimatika. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Dengan Metode Jarimatika 
Pada Siswa Kelas II SDN 48 Ampenan 
Tahun Pelajaran 2015/2016.  

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 
Penerapan metode Jarimatika dapat 
meningkatkan hasil belajar dan menambah 
kemampuan berhitung dengan berbagai 
tehnik, sehinngga peserta didik lebih 
menyenagi pembelajaran berhitung.  

 
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
TINDAKAN 
A. Teori Yang Relevan 

1. Metode Jarimatika  
a. Pengertian Metode Jarimatika 

Menurut Simanihuruk 
(2013:1), metode perkalian jari 
magic (jarimatika) adalah perkalian 
yang menggunakan jari tangan 
sebagai alat peraga.  

 Jarimatika sendiri adalah 
sebuah cara sederhana dan 
menyenangkan mengajarkan 
berhitung dasar kepada anak-anak. 
Dimulai dengan memahamkan 
secara benar terlebih dahulu tentang 
konsep bilangan dan operasi hitung 
dasar, kemudian mengajarkan cara 
berhitung dengan jari-jari tangan. 
Prosenya diawali, dilakukan dan 
diakhiri dengan gembira. 

Jarimatika ini tidak 
menghilangkan konsep operasi 

matematis, tetapi proses berhitung 
dapat diupayakan lebih mudah dan 
cepat. Metode ini mudah diterima 
oleh siswa selain itu metode 
Jarimatika cukup menarik, praktis, 
sederhana, dan ekonomis, karena 
hanya menggunakan sepuluh jari 
tangan. Karena itu, metode ini dapat 
diberikan kepada siswa yang daya 
kecerdasannya lemah.  

 
b. Latar Belakang Penggunaan 

Metode Jarimatika 
Menurut pendapat para ahli : 
1. Siswa sekolah dasar (SD) 

umurnya berkisar antara 6 
atau 7 tahun, sampai 12 atau 
13 tahun. Menurut  Piaget 
(dalam Heruman 2010 : 1-2), 
mereka berada pada fase 
oprasional konkrit. 
Kemampuan yang tampak 
pada fase ini adalah 
kemampuan dalam proses 
berfikir untuk 
mengoperasikan kaidah-
kaidah logika, meskipun 
masih terikat dengan objek 
yang bersifat konkrit.  
Dari usia perkembangan 
kognitif, siswa SD masih 
terikat dengan objek konkret 
yang dapat ditangkap oleh  
panca indara. Dalam 
pembelajaran matematika 
yang abstrak, siswa 
memerlukan alat bantu berupa 
media, dan alat paraga yang 
dapat memperjelas apa yang 
akan disampaikan oleh guru 
sehingga lebih cepat dipahami 
dan dimengerti oleh siswa.  

2. Ruseffendi (dalam Heruman 
2010: 5) membedakan belajar 
menghafal dengan belajar 
bermakna. Pada belajar 
menghafal, siswa dapat 
belajar menghafal apa yang 
sudah dipelajarinya. 
Sedangkan belajar bermakna 
adalah belajar memahami apa 
yang sudah diperolehnya, dan 
dikaitkan dengan keadaan lain 
sehingga apa yang ia pelajari 
akan lebih dimengerti. 

Berdasarkan menurut 
pendapat para ahli di atas maka, 



 
 

dalam proses belajar anak 
sebaiknya diberi kesempatan 
memanipulasi benda-benda atau 
alat praga yang dirancang secara 
khusus dan dapat diotak atik oleh 
siswa dalam memahami suatu 
konsep matematika. Melalui alat 
peraga yang ditelitinya anak akan 
melihat langsung bagaimana 
keteratuaran dan pola struktur 
yang terdapat dalam benda yang 
diperhatikannya.    

c. Langkah-langkah Jarimatika  
Beberapa hal yang perlu 

diingat sebelum mengajarkan 
Metode Jarimatika perkalian pada 
anak-anak, yaitu anak-anak harus 
memahami konsep dasar perkalian 
terlebih dahulu. Langkah-langkah 
pembelajaran perkalian kelompok 
dasar (6-10): 
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 dalam 
Jarimatika. Pengenalnya 
dengan praktik secara 
langsung yaitu siswa diminta 
mengangkat tangan kemudian 
mendemonstrasikan formasi 
jari tangan yang digunakan 
dalam jarimatika seperti pada 
gambar 1 dibawah ini: 

     

 
 
 

        
 

Gambar 1. Formasi 
Jarimatika perkalian 6-10 

5. Siswa diajarkan cara-cara 
berhitung dengan jarimatika 
dengan ketentuan sebagai 
berikut dalam buku:  
Rumus : (T1 + T2) + (B1 x 
B2) 
Keterangan:  
T1 = Jari tangan kanan  yang 
di Tutup (puluhan) 
T2  = Jari tangan kiri  yang di 
Tutup (puluhan) 
B1 = Jari tangan kanan yang 
di Buka (satuan) 
B2 = Jari tangan kiri yang di 
Buka (satuan) 

6. Guru dan siswa melakukan 
operasi perkalian dengan 
mendemonstrasikan 
menggunakan jari tangan 
bilangan 6-10. Guru 
mengajarkan pelan-pelan dan 
menyenangkan sehingga 
siswa dapat memahami 
dengan baik penggunaan 
metode jarimatika. 
Contoh: 8 x 8  
Tangan kanan (8) : kelingking 
dan jari manis dilipat. 
Tangan kiri (8) : kelingking 
dan jari manis dilipat. 
8 x 8 dapat diselesaikan 
sebagai berikut: jari yang 
dilipat bernilai satuan 
dikalikan, jari yang berdiri 
puluhan dijumlahkan. 
Formasi jarimatika adalah 
sebagai berikut:  
8 x 8   = (T1 + T2) + (B1 x 
B2) 

= (30 + 30) + (2 x 2)  
= 60 + 4 
= 64 

7. Ajak terus siswa bergembira. 
Jangan merepotkan anak 
untuk menghafal lambang-
lambang Jarimatika. 

8. Melakukan latihan secara 
rutin dengan demikian anak 
merasa senang tanpa ada 
paksaan untuk menghafal 
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d. Keunggulan Metode Jarimatika 
Nurmasari (2011:20-21) 

keunggulan Jarimatika sebagai 
metode pembelajaran diantaranya 
adalah: 
1. Berhitung dengan 

menggunakan Jarimatika 
sangat mudah dipelajari dan 
menyenangkan bagi peserta 
didik. Mudah dipelajari 
karena Jarimatika mampu 
menjembatani antar tahap 
perkembangan kognitif 
peserta didik yang kongkrit 
dengan materi berhitung yang 
bersifat abstrak. 

2. Jarimatika memberikan 
visualisasi proses berhitung, 
peserta didik belajar dengan 
memanipulasi hal-hal konkret 
tersebut untuk mempelajari 
materi matematika yang 
bersifat abstrak dan deduktif. 
Ilmu ini mudah dipelajari 
segala usia, minimal anak usia 
3 tahun. Menyenangkan 
karena peserta didik seolah 
mereka bermain sambil 
belajar dan merasa tertantang 
dengan tehnik Jarimatika.  

3. Tidak membebani memori 
otak peserta didik. Metode 
berhitung Jarimatika mampu 
menyeimbangkan kerja otak 
kanan dan kiri. Hal itu dapat 
ditunjukkan pada saat 
berhitung mereka akan 
mengotak-atik jari-jari tangan 
kanan dan kirinya secara 
seimbang. Jarimatika 
mengajak peserta didik untuk 
dapat mengaplikasikan 
operasi hitung dengan cepat 
dan akurat menggunakan alat 
bantu jari-jari tangan. Tanpa 
harus banyak menghafal 
semua hasil operasi hitung 
tersebut. 

4. Praktis dan efisien. Dikatakan 
praktis karena alat hitungnya 
jari maka selalu dibawa 
kemana-mana. Alatnya tidak 
akan pernah ketinggalan dan 
tidak akan disita apalagi 
diambil, jika si anak ketahuan 
memakai jari-jari tangan pada 
saat ujian. 

5. Penggunaan “jarimatika” 
lebih menekankan pada 
pengusaan konsep terlebih 
dahulu baru kecara cepatnya, 
sehingga anak-anak menguasi 
ilmu secara matang. Selain itu 
metode ini juga disampaikan 
secara fun, sehingga anak-
anak akan merasa senag dan 
gampang bagaikan “tamasya 
belajar”. 

6. Pengaruh daya pikir dan 
pisikologis karena diberikan 
secara menyenagkan maka 
sistem librik di otak anak akan 
senantiasa terbuka sehingga 
memudahkan anak dalam 
menerima materi baru. 
Membiasakan anak 
mengembangkan otak kanan 
dan kirinya, baik secara 
motorik maupun secara 
pungsional, sehingga otak 
bekerja lebih optimal. Tidak 
memberatkan memori otak, 
sehingga anak menganggap 
mudah, dan ini merupakan 
step awal membangun rasa 
percaya dirinya untuk lebih 
jauh menguasai ilmu 
matematika secara luas. 

 
2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 
Sanjaya (2014:2) Hasil belajar 

adalah suatu yang diperoleh seseorang 
setelah melakukan kegiatan belajar. 
Hasil belajar merupakan tolak ukur 
yang digunakan untuk menentukan 
tingkat keberhasilan siswa dalam 
mengetahui dan memahami suatu mata 
pelajaran, biasanya dinyatakan dengan 
nilai yang berupa huruf dan angka-
angka. Hasil belajar dapat berupa 
keterampilan, nilai dan sikap setelah 
siswa mengalami proses belajar. 
Melalui peroses belajar mengajar 
diharapakan siswa memperoleh 
kepandaian dan kecakapan tertentu 
serta perubahan-perubahan dalam 
dirinya. 

Menurut teori Gestalt (dalam 
Susanto 2012:12), belajar merupakan 
suatu proses perkembangan. Artinya 
bahwa secara kodrati jiwa raga anak 
mengalami perkembangan. 
Perkembangan sendiri memerlukan 
sesuatu baik yang berasal dari diri 



 
 

siswa sendiri maupun pengaruh dari 
lingkungan. Berdasarkan dari teori ini, 
hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 
dua hal, siswa itu sendiri dan 
lingkungannya. Pertama, siswa; dalam 
arti kemampuan berfikir atau tingkah 
laku intelektual, motivasi, minat dan 
kesiapan siswa, baik jasmani maupun 
rohani. Kedua, lingkungan; yaitu 
sarana dan prasarana, kompetensi guru, 
kreatifitas guru, sumber-sumber 
belajar, metode serta dukungan 
lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. 

Pendapat senada dikemukakan 
oleh Wasliman (dalam Susanto 
2012:12), hasil belajar peserta didik 
merupakan hasil interaksi antara 
berbagai faktor yang mempengaruhi, 
baik faktor internal maupun eksternal. 
Secara terperinci, uraian faktor internal 
maupun eksternal, sebagai berikut: 
1. Faktor internal; faktor internal 

merupakan faktor yang bersumber 
dari dalam diri peserta didik, yang 
mempengaruhi kemampuan 
belajarnya. Faktor internal ini 
meliputi: kecerdasan, minat dan 
perhatian, motivasi belajar, 
ketekunan, siakp, kebiasaan 
belajar, serta kondisi fisik dan 
kesehatan. 

2. Faktor eksternal; faktor yang 
berasal dari luar diri peserta didik 
yang mempengaruhi hasil belajar 
yaitu keluarga, sekoah dan 
masyarakat. Keadaan kelurga 
berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa.  

Selanjutnya dikemukakan 
oleh Wasliman (dalam Susanto 
2012:13) bahwa sekolah merupakan 
salah satu faktor yang ikut menentukan 
hasil belajar siswa. Semakin tinggi 
kemampuan belajar siswa dan kualitas 
pengajaran di sekolah, maka semakin 
tinggi pula hasil belajar siswa. 

b. Teori-teori Hasil Belajar  
Menurut pendapat para ahli 

(dalam Susanto 2012:3-5) mengenai 
hasil belajar: 
a. Kingsley  

Membagi hasil belajar 
menajadi tiga macam, yaitu: (1) 
keterampilan dan kebiasaan; (2) 

pengetahuan dan  pengertian; (3) 
sikap dan cita-cita. 

 
b. Djamarah & Zain  

Menetapkan bahwa hasil 
belajar telah tercapai apabila telah 
terpenuhi dua indikator berikut, 
yaitu : 
1. Daya serap terhadap bahan 

pengajaran yang diajarkan 
mencapai prestasi tinggi, baik 
secara individual maupun 
kelompok. 

2. Prilaku yang digariskan dalam 
tujuan pengajaran/ 
instruksional khusus telah 
dicapai oleh siswa baik 
ssecara individu maupun 
kelompok. 

c. Nawawi  
Ia menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan 
sebagai tingkat keberhasilan siswa 
dalam mempelajari materi 
pelajaran di sekolah yang 
dinyatakan dalam skor yang 
diperoleh dari hasil tes mengenal 
sejumlah materi pelajarn tertentu. 

Secara sederhana, yang 
dimaksud dengan hasil belajar 
siswa adalah kemampuan yang 
diperoleh anak setelah melalui 
kegiatan belajar. Karena belajar itu 
sendiri merupakan suatu proses 
dari seseorang yang berusaha 
untuk memperoleh suatu bentuk 
perubahan prilaku yang relatif. 

c. Pengertian Matematika 
Matematika, menurut 

Ruseffendi (dalam Heruman 2010:1) 
adalah bahasa simbol; ilmu deduktif 
ilmu yang tidak menerima pembuktian 
secara induktif; ilmu tentang pola 
keteraturan, dan struktur yang 
terorganisasi, mulai dari unsur yang 
tidak didefinisikan, ke unsur yang 
didefinisikan, ke aksioma atau postulat, 
dan akhirnya ke dalil. Sedangkan 
hakikat matematika menurut Soedjadi 
(dalam Heruman 2010:1), yaitu 
memiliki objek tujuan abstrak, 
bertumpu pada kesepakatan, dan pola 
pikir yang deduktif.  

Siswa Sekolah Dasar (SD) 
umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, 
sampai 12 atau 13 tahun. Menurut 
Piaget, mereka berada pada fase 
operasional konkrit. 



 
 

B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang sama pernah 
dilakukan oleh Rabaiya (2013), dengan 
judul “Peningkatan Hasil Belajar 
Matematika Pokok Bahasan Operasi 
Perkalian Bersusun Dengan Metode 
Jarimatika Pada Siswa Kelas IV SDN SP3 
PRODE Tahun Pelajaran 2013” dan 
Nurmasari (2011), Peningkatan 
Kemampuan Berhitung Perkalian Melalui 
Metode Jarimatika Pada Siswa Kelas II SD 
Negeri 3 Priganom Sragen Tahun Pelajaran 
2010/2011. Berdasarkan hasil penelitian ini 
disimpulkan bahwa penggunaan metode 
jarimatika dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian yang peneliti lakukan 
adalah sama-sama mengkaji pembelajaran 
yang menggunakan metode jarimatika. 

 
C. Kerangka Berpikir  

Kemampuan guru sangat 
menentukan dalam memilih metode 
mengajar yang akan di gunakan  agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
Dalam menyampaikan konsep perkalian 
para guru banyak menggunakan cara yang 
konvensional yaitu dengan memaksa anak 
untuk menghafal, jika tidak segera hafal 
perkalian akan kesulitan jika mendapatkan 
materi tentang perkalian di kelas 
berikutnya. Sedangkan siswa sendiri sulit 
untuk menghafal perkalian dan merasa 
malas untuk menghafal yang memberatkan 
otak mereka. Dengan demikian, 
pembelajaran akan terkesan monoton dan 
membosankan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, 
guru menggunakan metode Jarimatika 
untuk berhitung perkalian yang telah 
berkembang untuk mempelajari matematika 
khususnya dalam berhitung mudah dan 
menyenangkan dengan menggunakan jari 
tangan. Kelebihan menggunakan metode 
Jarimatika yaitu sederhana, alatnya selalu 
tersedia dan tidak perlu dibeli, tidak 
memberatkan memori otak, dan mudah 
untuk dilakukan. Metode Jarimatika juga 
dapat mendorong keaktifan, 
membangkitkan minat siswa untuk belajar 
sehingga tidak merasa bosan. 

Berdasarkan uraian di atas, 
diharapkan bahwa metode Jarimatika dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
berhitung perkalian. 

 
 

D. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka berfikir di 

atas, hipotesis tindakan penelitian ini adalah 
jika penggunaan metode Jarimatika 
dilaksanakan dengan baik, hasil belajar dan 
kemampuan berhitung perkalian siswa 
kelas II SDN 48 Ampenan akan meningkat. 

 

PELAKSAAN PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 
1. Setting Penelitian: Penelitian ini 

dilaksanakan di  kelas  II SDN 48 
Ampenan Semester II tahun ajaran 
2015/2016 yang terletak di Jalan Arya 
Banjar Getas, Gg. Harapan 
Kel.Tanjung karang permai, 
Kec.Sekarbela Kota Mataram, Telp. 
(0370) 644156 

2. Waktu Penelitian: Waktu 
penyelenggaraan Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester genap 
yakni pada bulan Mei tahun pelajaran 
2015/2016. 

 
B. Subjek dan Obserber Penelitian  

1. Subjek Penelitian: siswa kelas II SDN 
48 Ampenan tahun ajaran 2015/2016. 

2. Observer Penelitian: observer dalam 
penelitian ini ada dua orang, yakni 
guru kelas II SDN 48 Ampenan dan 
Baiq Nurasiah selaku teman peneliti. 

 
C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru: Faktor guru yang diteliti 
adalah kegiatan guru dalam melakukan  
proses pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan metode jarimatika 

2. Faktor Siswa: aktifitas siswa selama 
proses belajar mengajar berlangsung 
dengan menggunakan metode 
Jarimatika yang hanya bermediakan 
jari tangan. 

 
D. Variabel Harapan  

1. Definisi Operasioanal Variabel 
Harapan  

Variabel harapan adalah 
variabel yang terkait dengan upaya 
yang dilakukan untuk mencapai target 
yang diharapkan. Dan yang menjadi 
variabel harapan penelitian ini adalah 
meningkatnya hasil belajar matematika 
yang dilihat dari hasil evaluasi yang 
diberikan pada akhir siklus 
pembelajaran 



 
 

2. Definisi Oprasional Variabel 
Tindakan 

Variabel Tindakan adalah 
variabel yang terkait dengan tindakan 
dan proses penelitian yang dilakukan. 
Tindakan yang akan dilakukan pada 
penelitian ini dengan menerapkan 
metode pembelajaran Jarimatika.  

Jarimatika adalah tehnik 
berhitung mudah dan menyenangkan 
dengan menggunakan jari-jari tangan. 
Metode Jarimatika adalah metode yang 
digunakan dalam berhitung dengan 
menggunakan jari-jari tangan. 

 
E. Rancangan dan Langkah-Langkah 

Penelitian 
1. Rancangan Penelitian: 

Rancangan penelitian yang 
akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) karena penelitian bertujuan 
untuk mengetahui hasil proses 
pembelajaran menggunakan media 
Jarimatika dan ingin memberikan 
konstribusi yang positif terkait dengan 
upaya memecahkan masalah yang ada. 
Ini sesuai dengan ciri utama PTK 
seperti yang di gambarkan Arikunto 
(2010) bahwa ciri penting dari 
penelitian tindakan adalah bahwa 
penelitian tersebut merupakan suatu 
upaya untuk memecahkan masalah, 
sekaligus mencari dukungan ilmiahnya. 

Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dimulai dengan siklu I yang 
terdiri atas empat kegiatan yaitu: 
1. Perencanaan (Planing), 

merupakan tahap awal yang akan 
dilakukan pada penelitian 
tindakan kelas untuk menjelaskan 
tentang apa, mengapa, kapan, 
dimana, oleh siapa, dan 
bagaimana tindakan tersebut 
dilaksanakan.  

2. Pelaksanaan tindakan (Acting), 
merupakan impelementasi atau isi 
dari rancangan yang telah dibuat 
dalam perencanaan.  

3. Pengamatan (Observating), yaitu 
pelaksanaan yang dilakukan oleh 
peneliti disaat pelaksanaan 
tindakan berlangsung, dengan 
kata lain antara pelaksanaan 
dengan pengamatan dilakukan 
pada waktu yang bersamaan.  

4. Refleksi (Reflection), merupakan 
tahap mengemukakan kembali 

apa yang sudah terjadi, sehingga 
tahap ini disebut juga dengan 
tahap evaluasi karena antara 
penelitian guru dan siswa 
diharapakan secara bersama-sama 
untuk mendiskusikan apa yang 
pernah dan akan dilaksanakan 
pada tahap selanjutnya.   

Apabila peneliti sudah 
mengetahui letak keberhasilan dan 
hambatan dari tindakan yang 
dilaksanakan pada siklus I,  maka 
peneliti menentukan rancangan 
tindakan berikut pada siklus II. 
Kegiatan pada siklus II merupakan 
kelanjutan dari keberhasilan siklus I, 
namun kegiatan pada siklus ke II 
mempunyai berbagai tambahan untuk 
perbaikan dari hambatan dan kesulitan 
yang ditemukan dalam tindakan pada 
siklus I. Dengan menyusun kegiatan 
tindakan untuk siklus ke II, maka 
peneliti melanjutkan kegiatan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2. Langkah-Langkah Penelitian.: 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 
siklus. Siklus I terdiri dari 2 kali 
pertemuan dan siklus  II juga terdiri 
dari 2 kali pertemuan.  

 
F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini antara lain:  Tes, Observasi, 
dokumentasi 

 
G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen  untuk mengukur hasil belajar 
siswa adalah melalui: 
a. Lembar observasi untuk mengamati 

dan mengetahui kegiatan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran metode 
Jarimatika. 

b. Lembar observasi untuk mengamati 
dan mengetahui kegiatan siswa pada 
saat tindakan berlangsung. 

c. Hasil tes tertulis yang dilakukan pada 
akhir pembelajaran, untuk mengetahui 
tingkat pencapaian hasil belajar 
 

H. Tekhnik Analisis Data 
1. Data Aktivita Guru  

Pengamat/observer mengisi 
lembar observasi untuk melihat 
aktivitas guru dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
perencanaan yang telah dibuat. Format 
observasi guru berisi indikator-



 
 

indikator dan rincian deskriptor untuk 
menilai keterampilan guru 
melaksanakan prosedur mengajar. 

2. Data Aktivitas Siswa 
Pengamat atau observer 

mengisi lembar observasi untuk 
melihat keaktivan, kerja sama, dan 
tanggung jawab siswa dalam mengikuti 
proses belajar mengajar. 

3. Data Hasil Belajar 
a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses 
belajar mengajar dikatakan tuntas 
secara individu apabila mampu 
memperoleh nilai ≥ 70 sebagai 
standar ketuntasan belajar 
minimal. Nilai akhir individual 
siswa ditentukan dengan rumus 
sebagai berikut: 
푁푖푙푎푖	

=
∑푠푒푘표푟푦푎푛푔푑푖푝푒푟표푙푒ℎ푠푖푠푤푎

∑푠푘표푟푚푎푘푠푖푚푢푚 푥	100 

b. Menghitung rata-rata 
Nilai rata-rata 

kemampuan berhitung perkalian 
dengaan metode jarimatika siswa 
kelas II SDN 48 Ampenan dapat 
dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

푀 =
∑푓푥
푁  

Keterangan : 

푀 =  Nilai rata-rata siswa 

∑푓푥 = Jumlah nilai siswa 
keseluruhan 

푁 =  Jumlah siswa  

c. Ketuntasan klasikal  
Ketuntasan belajar siswa dianalisis 
dengan rumus sebagai berikut : 

푃

=
∑푆푖푠푤푎	푦푎푛푔	푡푢푛푡푎푠	푏푒푙푎푗푎푟	

∑푆푖푠푤푎	 푥	100% 

푃 = 퐾푒푡푢푛푡푎푠푎푛	푘푙푎푠푖푘푎푙 

 
 
 
 
 
 

I. Indikator Keberhasilan 
Indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah apabila pembelajaran 
berhitung perkalian dengan metode 
Jarimatika ini dapat meningkatkan : 
a. Aktivitas belajar siswa dikatakan 

meningkat apabila terjadi peningkatan 
skor aktivitas siswa pada setiap 
siklusnya, dan minimal aktivitas siswa 
berkriteria aktif. 

b. Aktifitas Guru dikatakan meningkat 
apabila terjadi peningkatan skor 
aktivitas guru yang minimal berkriteria 
baik. 

c. Siswa dikatakan mencapai h̅asil 
maksimal, apabila telah mencapai 
tingkat keberhasilan 85% secara 
klasikal dengan mencapai nilai 70 pada 
setiap siswa berdasarkan Kriteria 
Ketuntasan Maksimal (KKM). 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 
48 Ampenan  mulai dari tanggal 13 Mei 
sampai tanggal 24 Mei 2016, penelitian 
tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan 
dengan penerapan Metode Jarimatika untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika pada 
kelas II SDN  48 Ampenan Tahun 2016. 

 
B. Pembahasan  

Hasil penelitian pada siklus I 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 
belajar siswa siklus I adalah 71,57 dengan 
persentase ketuntasan belajar siswa secara 
klasikal 73,68% yaitu masih dibawah 85% 
dari standar yang di tentukan, sedang 
aktivitas belajar siswa adalah 54 dengan 
kriteria cukup aktif dan aktivitas guru 18 
dengan kriteria baik. 

Akan tetapi mengalami 
peningkatan pada Siklus II Adapun hasil 
yang diperoleh pada Siklus II ini adalah 
skor aktivitas belajar siswa megalami 
peningkatan yaitu 68 dengan kriteria aktif 
dan aktivitas guru  20 dengan kriteria 
sangat baik. Sedangkan nilai rata-rata siswa 
dalam berhitung perkalian pada Siklus II 
sebesar 80,53 mengalami peningkatan dari 
Siklus sebelumnya dan persentase 
ketuntasan sebesar  89,47% 

 

 



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Jarimatika pada pembelelajaran Matematika 
dengan materi pokok perkalian di kelas II 
SDN 48 Ampenan tahun ajaran 2015/2016 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa. Hal ini terlihat pada perolehan 
dari aktivitas dari belajar siswa mengalami 
peningkatan dari siklus I (54) dengan kriteria 
cukup aktif, sedang siklus II (68)  dengan 
kriteria sangat aktif. Hasil evaluasi juga 
mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II, yaitu dengan siswa yang tuntas 
sebanyak 14 orang dengan ketuntasan 
klasikal 73,68%, sedangkan pada siklus II 
siswa yang tuntas sebanyak 17 orang dengan 
ketuntasan klasikal 89,47%. Hasil penelitian 
tersebut, membuktikan bahwa aktivitas dan 
hasil belajar siswa meningkat pada mata 
pelajaran matematika.  

 
B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat 
peneliti sampaikan, meliputi: Guru kelas II 
semestinya menerapakan metode-metode 
yang menyenangkan. Bagi mahasiswa atau 
pihak lain yang ingin melakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai metode jarimatik, 
dapat mencoba pada kelas-kelas lainya 
seperti kelas 3-5. Bagi sekola sebagai bahan 
pertimbangan dalam meningkatka aktivitas 
dan hasil belajar siswa. 
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