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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu 

dan teknologi. Bidang studi matematika merupakan salah satu komponen 

pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. Bidang studi matematika ini 

diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berfikir yang sangat dibutuhkan 

orang dalam menyeleseaikan berbagai masalah sehari-hari (Susanto, 2014:184). 

Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa depannya tidak hanya 

untuk keperluan sehari-hari, terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar 

perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar (Susanto, 

2014:185). Namun banyak siswa SD yang beranggapan bahwa matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari, hal ini 

disebabkan karena pembelajaran matematika yang banyak mengandung angka dan 

teori. Dalam pembelajaran matematika mengenai konsep abstrak maka guru 

sebagai tenaga pengajar memerlukan alat bantu berupa media dan alat peraga 

yang menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang telah 

disampaikan guru dan sukses dalam belajar matematika (Diva Wulan, 2012:3). 

Pembelajaran matematika sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang banyak melibatkan praktik mengerjakan soal latihan, agar 

siswa lebih terampil dalam menyelesaikan masalah serta bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 21 April 2014 di SDN 

Mojolangu 2 Lowokwaru Malang, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam operasi hitung terutama perkalian. Hal tersebut 

terbukti  dari daftar nilai siswa pada kelas III tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 

39 siswa terdapat 36 % yang dinyatakan belum tuntas. Selanjutnya  tahun ajaran 

2012/2013 berjumlah 33 siswa terdapat 42,6% dinyatakan belum tuntas. 

Kemudian tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah 28 siswa terdapat 43% yang 

dinyatakan belum tuntas. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan di 

kelas ini adalah 70. Apabila siswa belum mencapai KKM tersebut, maka siswa 

masih belum bisa dinyatakan tuntas dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Kesulitan yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran yaitu kurang 

beragamnya metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Menurut guru kelas III terkait pembelajaran matematika tidak jarang siswa 

pada saat materi operasi hitung bilangan diajarkan dapat mengerjakan soal yang 

diberikan guru. Namun pada kesempatan berikutnya siswa  kesulitan mengerjakan 

soal tentang operasi hitung bilangan khususnya perkalian. Hal ini dikarenakan 

tidak semua siswa mempunyai daya ingat yang kuat untuk menghafalkan 

perkalian. Sehingga siswa seringkali lupa dan kesulitan dalam mengerjakan soal 

perkalian. Permasalahan lain yang dihadapi adalah mengenai metode 

pembelajaran, metode yang digunakan untuk menunjang penyampaian materi 

operasi hitung perkalian.  Hal  ini berakibat kurangnya pemahaman siswa dan 

kurang terlibatnya siswa secara langsung dalam pembelajaran, sehingga minat 

siswa kurang dalam materi perkalian. 
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Prasetyono (2008:9-10) menyatakan metode pengajaran dalam mengajar, 

khususnya mengajar berhitung sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam menguasai keterampilan berhitung. Mengajar berhitung tidak bisa 

dilakukan dengan cara memaksa. Namun hal yang perlu dilakukan adalah dengan 

menumbuhkan dan memberi semangat kepada siswa agar mau belajar berhitung 

dengan perasaan senang dan gembira. Dengan demikian siswa akan lebih 

memahami materi yang telah diajarkan, dan materi tersebut dapat melekat pada 

ingatan siswa. Maka dari itu proses pembelajaran matematika materi operasi 

hitung perkalian pada kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru Malang diharapkan 

dapat diperbaiki dengan metode jarimatika.  

Metode jarimatika adalah suatu cara berhitung dengan menggunakan jari 

tangan. Sebelum menggunakan jari untuk berhitung siswa harus memahami 

terlebih dahulu cara penggunaan jarinya. Penggunaan metode jarimatika pada 

operasi hitung perkalian, siswa harus paham terlebih dahulu perkalian 1-5 agar 

memudahkan siswa dalam proses penghitungan perkalian (Prasetyono 2008:62). 

Salah satu kegiatan yang umumnya dilakukan pada usia anak-anak termasuk 

anak sekolah dasar (SD) dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 

matematika adalah permainan. Hal ini dikarenakan permainan mempunyai 

kemampuan untuk melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar secara aktif. 

Dalam proses pembelajaran, permainan dapat digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi sehingga siswa bisa dengan mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dan siswa merasa senang untuk belajar (Raharjo dkk, 

2014:166-167) 
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Permainan kartu domino merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran matematika. 

Dalam pembelajaran matematika menggunakan permainan kartu domino akan 

lebih efektif dan berhasil dari pada penggunaan ceramah terutama bagi siswa yang 

daya ingatnya kurang dalam belajar (Darhim,2001). Selain itu dengan 

menggunakan permainan kartu domino ada keasyikan tersendiri dalam belajar 

sehingga siswa akan tertarik dan mudah untuk menerima. 

Penerapan permainan kartu domino juga didukung dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sakdullah (2010) dengan judul “Penerapan Media Kartu Domino Perkalian Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berhitung pada Siswa Kelas IV SDN Sumberanyar 1 

Nguling Pasuruan”. Dengan menggunakan media kartu domino perkalian dapat 

meningkatkan keterampilan berhitung perkalian. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

tes akhir siklus I sebanyak 14 siswa mencapai ketuntasan belajar (46,2%). Hasil 

tindakan pada siklus II sebanyak 12 siswa belum mencapai ketuntasan belajar 

(84,6%). 

Selanjutnya Penelitian Puji Mar Atul Khasanah (2013) dengan judul “Upaya 

Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Melalui Penggunaan Media 

Kartu Domino Kata Bergambar Siswa Kelas V SDN Petung 2 Magelang”  

didapatkan hasil bahwa penggunaan media kartu domino kata bergambar siklus I 

adalah 74,5%, siklus II naik menjadi 85% dan siklus III naik menjadi 88,5%. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Afri Maiyuli dalam jurnal yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Permainan Domino di Taman 

Kanak-Kanak Negeri Pembina Agam”. Dapat dilihat dari penelitian tersebut 
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menunjukkan peningkatan persentase ketuntasan pada kondisi awal dengan 

persentase 21,25%, pada siklus I meningkat dengan persentase 52,5%, pada siklus 

II meningkat lagi dengan persentase 97,5%.  

Penggunaan metode jarimatika dalam materi perkalian juga didukung dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Heny Fariyanti (2012) dengan judul “Meningkatkan Prestasi 

Belajar Matematika pada Operasi Hitung Perkalian Melalui Metode Jarimatika 

pada Siswa Kelas III SDN 1 Sribitan, Kasihan, Bantul Tahun 2011/2012” 

didapatkan hasil bahwa melalui metode jarimatika menunjukkan adanya 

peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Hasil belajar siklus I diperoleh 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 9 siswa, atau jika di persentase 

sebesar 52,94%. Hasil belajar siklus II yang mencapai ketuntasan sebanyak 16 

siswa atau sebesar 94,12%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Linda 

Nurmasari (2011) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menghitung Perkalian 

Melalui Metode Jarimatika pada Siswa Kelas II SD Negeri 3 Pringanom Sragen 

Tahun Pelajaran 2010/2011”. Didapatkan hasil bahwa pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode jarimatika dapat meningkatkan kemampuan 

menghitung perkalian. Pada siklus I siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 

28 siswa (74%), dan pada siklus II siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 33 

siswa (87%).  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka untuk meningkatkan keterampilan 

operasi hitung siswa kelas III SD Mojolangu 2 Lowokwaru Malang dalam 

perkalian, peneliti menawarkan untuk menggunakan permainan kartu domino 

perkalian dengan metode jarimatika dalam proses belajar mengajar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka secara umum 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi permainan kartu domino perkalian dengan metode 

jarimatika dalam upaya meningkatkan keterampilan operasi hitung perkalian 

siswa kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru Malang? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan operasi hitung perkalian melalui 

permainan kartu domino perkalian dengan metode jarimatika pada siswa 

kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan implementsi permainan kartu domino perkalian 

dengan metode jarimatika pada siswa kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru 

Malang dalam meningkatkan keterampilan operasi hitung perkalian. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan operasi hitung perkalian melalui 

permainan kartu domino perkalian dengan metode jaritmatika pada siswa 

kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru Malang. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

tersebut, maka diperlukan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dari penelitian 

tindakan kelas ini dirumuskan sebagai berikut. “penerapan permainan kartu 
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domino perkalian dengan metode jarimatika dapat meningkatkan keterampilan 

operasi hitung perkalian pada siswa kelas III SDN Mojolangu 2 Lowokwaru 

Malang.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar untuk menggambarkan 

sumbangan hasil dari penelitian terhadap pengembangan teori sejenis, yaitu dalam 

hal ini adalah permainan kartu domino perkalian dengan metode jarimatika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi operasi hitung perkalian, serta dapat meningkatkan keterampilan operasi 

hitung perkalian. 

b. Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

serta mempermudah guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif 

sehingga keterampilan siswa dalam operasi hitung meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dan dapat 

dijadikan bahan ajar bagi siswa pada pembelajaran matematika 
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d. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

untuk menyempurnakan penerapan permainan kartu domino perkalian dengan 

metode jaritmatika untuk meningkatkan keterampilan operasi hitung perkalian. 

 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup diperlukan agar tujuan dari penelitian lebih jelas. Ruang 

lingkup dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi materi pada mata 

pelajaran matematika yang dipelajari di kelas III sekolah dasar. Pada mata 

pelajaran matematika ada enam bab yang dipelajari di semester I, dan diambil 

salah satu yaitu materi operasi hitung perkalian. Aspek yang dipilih yaitu 

penerapan permainan kartu domino perkalian dengan metode jarimatika untuk 

meningkatkan keterampilan operasi hitung perkalian pada siswa kelas III SDN 

Mojolangu Lowokwaru Malang. 

 

G. Definisi Istilah 

Penjelasan definisi istilah diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

penafsiran oleh pembaca. Berikut penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian 

ini. 

1. Keterampilan operasi hitung yang dimaksudkan adalah kecepatan dalam 

melakukan perhitungan, kebenaran dalam proses pengerjaan dan ketelitian dalam 

melakukan perhitungan (Indarti, 2010:166). 

2. Materi operasi hitung perkalian yang dimaksudkan adalah jumlah seluruh 

ketika membilang dalam himpunan penjumlahan yang berukuran sama. Oleh 
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karena itu, kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari 

perkalian adalah penguasaan penjumlahan (Heruman, 2010:22). Pada penelitian 

ini yang menjadi pokok penelitian adalah hasil perkalian yang hasilnya bilanga 

tiga angka. 

3. Permainan kartu domino perkalian pembelajaran yang didasarkan pada 

prinsip belajar sambil bermain pada pembelajaran matematika dengan suatu alat 

bantu pembelajaran yang bentuknya dibuat sepeti kartu domino agar siswa 

berminat dalam belajar matematika. Permainan kartu domino ini diawali dengan 

pembagian beberapa kelompok, setiap kelompok diberikan satu paket kartu. 

Setelah kartu dikocok berikan empat kartu kepada setiap anak dan buka satu 

kartu sebagai kartu pembuka. Secara bergilir siswa menjatuhkan kartunya dan 

mencocokkan hasil perkalian. Permainan berakhir setelah kartu siswa habis atau 

kartu yang dipegang siswa sudah tidak ada yang cocok untuk diturunkan. 

4. Metode jarimatika adalah metode berhitung dengan jari. Dalam operasi 

perkalian penyebutan bilangan dimulai dari jari kelingking sebagai bilangan 

terkecil dan ibu jari sebagai bilangan terbesar. Bilangan-bilangan pada operasi 

perkalian terbagi dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok besar, misalnya 

kelas 6 s/d 10, 11 s/d 15, 16 s/d 20 dan seterusnya (Prasetyono,  2008:58). Pada 

penelitian ini yang menjadi pokok penelitian ini adalah metode 1: perkalian 6-10, 

metode 2: perkaian 11-15. 


