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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Matematika di SD merupakan salah satu kajian yang 

selalu menarik untuk dikemukaan. Model pembelajaran Matematika yang 

berkembang didasarkan pada teori-teori belajar. Hakikat dari teori-teori 

belajar yang sesuai dengan pembelajaran matematika perlu dipahami 

sungguh-sungguh sehingga tidak keliru dalam menerapkannya. Teori-teori 

belajar itu menjadi tidak berguna jika makna dari konsep-konsep yang 

dikembangkan tidak dipahami dengan baik. Matematika sebagai salah satu 

ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang cukup pesat baik materi maupun 

kegunaannya, sehingga konsep dasar matematika harus dikuasai oleh anak 

didik sejak dini, yang akhirnya terampil dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena sangat penting penggunaan dan fungsinya. 

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. Kemampuan tersebut diperlukan agar peserta 

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi yang berpadu pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti dan kompetitif.  
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Suatu pembelajaran akan bermakna manakala guru dapat 

mengembangkannya kearah pembelajaran yang lebih memberikan 

pengalaman langsung dan mengesankan. Sehingga konsep yang tertanam 

akan mudah dimengerti dan diingat, serta tumbuh motivasi dalam diri siswa 

untuk mempelajari matematika secara luas. 

 Kecenderungan bahwa siswa kelas IV SDN Pangkatrejo II kurang 

termotifasi belajar matematika. Hal ini ditunjukkan oleh adanya bentuk 

keterpaksaan siswa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, 

termasuk dalam menghafalkan perkalian yang hasilnya sampai dengan 100. 

Apabila siswa dihadapkan pada soal-soal yang mengisyaratkan 

perkalian mereka sering mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang 

lama untuk menemukan jawabannya. Keadaan yang demikian tidak lepas 

dari penggunaan metode dalam pembelajaran yang kurang variatif dan 

kurang merangsang siswa untuk termotivasi mempelajari matematika. 

Selama ini mata pelajaran matematika dianggap sulit dan menakutkan oleh 

sebagian besar kalangan, termasuk anak-anak. Pelajaran matematika yang 

terkesan rumit itulah yang masih menjadi masalah bagi sebagian siswa 

sampai saat ini. Apabila seorang anak ditanya tentang mata pelajaran yang 

disukai di sekolah, sangat sedikit yang memilih matematika dan mereka 

lebih memilih mata pelajaran lain. Berhitung atau mengerjakan soal 

hitungan bagi sebagian besar anak adalah suatu hal yang bisa membuat 

mereka bosan. Ada pula yang menganggap pelajaran berhitung menjadi hal 

yang menakutkan. Ketakutan mereka sungguh beralasan, karena mereka 

merasa takut salah sehingga mereka malas untuk mengikuti pelajaran 
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matematika dan ini akan terus berlanjut hingga anak menjadi dewasa. Hal ini 

menjadikan pelajaran matematika sulit untuk diminati.  

Setidaknya kita bisa melakukan suatu cara untuk menjadikan 

matematika lebih menyenangkan. Sebenarnya, tidak ada yang sulit dalam 

mengerjakan soal hitungan, asalkan tahu caranya. Mengerjakan soal 

hitungan dengan cepat, cermat, dan benar bukan persoalan yang mudah, 

tetapi masih bisa dilakukan asalkan mau dan tak bosan berlatih 

meningkatkan keterampilan berhitung. 

Berdasarkan dari hasil observasi, nilai mata pelajaran Matematika 

kelas IV di SDN Pangkatrejo II Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan 

khususnya menghafal perkalian masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru kelas IV (yang merangkap 

sebagai guru Matematika di kelas IV) di SDN Pangkatrejo II Kecamatan 

Sugio, Kabupaten Lamongan bahwa siswa kelas IV yang berjumlah 10 

siswa terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan, sekitar 40% 

siswa (4 siswa) sudah tuntas dalam menghafal perkalian, sedangkan 60% 

siswa (6 siswa) belum tuntas dalam menghafal perkalian. Hal ini disebabkan 

dalam pembelajaran matemetika guru tersebut hanya menggunakan metode 

ceramah dan tanyajawab, sehingga pembelajaran kurang maksimal. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan metode jarimatika yang bertujuan untuk 

membantu siswa dalam menghafal perkalian. Siswa dikatakan mampu dalam 

menghafal perkalian dengan  menggunakan metode jarimatika, jika nilai 

siswa dalam menghafal perkalian tersebut telah memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65. 
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Banyak cara agar matematika itu menyenangkan. Salah satu caranya 

yaitu dengan pemanfaatan penggunaan media jarimatika. Media ini sangat 

mudah dan yang pasti sangat menyenangkan. Suasana belajar yang 

menyenangkan merupakan hal penting yang harus dijaga agar anak selalu 

terbuka guna menerima ilmu yang diberikan. Karena kalau mereka belum 

terbuka, ilmu semudah apapun tidak akan diserap oleh anak. Selain itu, 

media jari ini merupakan media yang tidak memberatkan memori otak, 

sehingga anak dapat menangkap materi dengan mudah. Hal ini merupakan 

langkah awal membangun rasa percaya diri anak untuk lebih jauh menguasai 

ilmu matematika secara luas. 

Peneliti melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa kelas IV SDN Pangkatrejo II Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan 

dalam menghafal perkalian dengan memanfaatkan atau menggunakan media 

jaritangan. Media pembelajaran tersebut mempunyai banyak variasi atau 

jenis. Peneliti menggunakan media jaritangan kepada siswa dalam 

menghafal perkalian. Selain itu, metode jarimatika juga bertujuan supaya 

siswa tidak merasa jenuh saat proses belajar mengajar berlangsung.  

 

1.2 Fokus Masalah 

Dalam belajar banyak sekali masalah atau hambatan yang timbul. 

Berdasarkan masalah di atas bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar perkalian, sehingga penelitian ini difokuskan pada upaya untuk 

mengatasi penyebab rendahnya kemampuan siswa kelas IV SDN 

2 



5 

 

Pangkatrejo II Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dalam belajar 

perkalian. 

 

1.3    Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah penerapanpenggunaan metode hitung Jarimatikauntuk 

meningkatkan kemampuan hitung perkalian di kelas IV SDN 

Pangkatrejo II Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan? 

b) Bagaimanakah hasil belajar hitung perkalian dengan penggunaan metode 

hitung Jarimatika di kelas IV SDN Pangkatrejo II Kecamatan Sugio, 

Kabupaten Lamongan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a) Mendeskripsikan penerapan penggunaan metode hitung jarimatika dalam 

meningkatkan kemampuan hitung perkalian di kelas IV SDN 

Pangkatrejo II Kecamatan Sugio,Kabupaaten Lamongan. 

b) Menjelaskan penggunaan metode hitung jarimatika dalam peningkatan 

hasil belajar perkalian siswa kelas IV SDN Pangkatrejo II Kecamatan 

Sugio, Kabupaten Lamongan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan semangat bagi siswa 

dalam belajar perkalian dengan menggunakan metode jarimatika. 

Dibandingkan dengan metode lain, metode Jarimatika lebih menekankan 

pada penguasaan konsep terlebih dahulu baru kecara cepatnya, sehingga 

siswa menguasai ilmu secara matang. Selain itu metode ini disampaikan 

secara perlahan, sehingga siswa akan merasa senang dan mudah untuk 

mengikutinya. 

b) Manfaat Praktis 

(a) Bagi Guru 

Dengan metode jarimatika guru dapat mengangkat kualitas 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan Membantu guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

(b) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

penetapan kebijaksanaan di sekolah, khususnya dalam proses belajar 

mengajar. 

(c) Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan serta kemampuan siswa dalam 

menghafal perkalian dengan metode hitung jarimatika. 
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1.6   Batasan Istilah 

a) Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, 

kegiatan dsb.) (Depdiknas, 2005:1198). Dengan kata lain peningkatan 

yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu usaha yang bertujuan untuk 

mengubah kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

b) Hitung jarimatika (singkatan dari jari dan matika) adalah metode 

berhitung dengan menggunakan jari tangan. 

c) Metode merupakan salah satustrategi atau cara yang digunakan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar. 

d) Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang diselengarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa guna memperoleh ilmu pengetahuan 

dan keterampilan matematika.  

 

 


