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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas kehidupan suatu 

bangsa, oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan pembangunan di bidang 

pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berkaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan, berbagai upaya dilakukan pemerintah diantaranya 

adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, 

laboratorium dan sebagainya. Namun hal itu belum cukup tanpa adanya suatu 

pembaharuan dan penyempurnaan dalam bidang pendidikan.  

Menurut Trianto (2007:1) salah satu pokok dalam pembelajaran pada 

pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap 

peserta didik. Hal ini nampak merata hasil belajar peserta didik yang senantiasa 

masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi 

pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah 

demensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar 

untuk belajar) dalam arti yang substansial, bahwa proses pembelajaran hingga 

dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi 

anak didik untuk berkembang secara mandiri melaui penemuan dan proses 

berfikirnya.  

Berlakunya kurikulum 2004 berbasis kompetensi (Competency Based 

Curriculum), dengan ciri utama pencapaian kompetensi minimal dalam bidang 

studi tertentu (Nurhadi, 2004:82). Sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan (Mulyasa, 2006:20). 

Menurut Nurhadi, (2004:5) menyatakan bahwa pembaruan kurikulum 

dimaksudkan untuk mengubah paradigma lama sehingga orientasi pembelajaran 

bergeser dari ”guru dan apa yang harus dilakukan” ke ”siswa dan apa yang harus 

mereka lakukan”, dari ”teacher-oriented ke ”student-oriented”. Menurut Mulyasa, 

(2006:22) dengan diterapkannya KTSP memberikan keleluasaan kepada guru 

untuk menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa serta 

melakukan penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa dalam KTSP 

dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir 

satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program. Semakin kompleksnya 

pengukuran hasil belajar siswa, tentunya menuntut kreatifitas guru dalam 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar 

nantinya hasil belajar yang diperoleh maksimal. 

Hasil wawancara dengan guru kelas 5, pelaksanaan pembelajaran 

matematika di SDN 01 Kucur Dau Malang diperoleh bahwa siswa kelas 5 belum 

begitu paham dengan pembelajaran perkalian bilangan. Sebagian siswa banyak 

yang belum hafal perkalian 1 sampai 10. Pada pembelajaran menghitung 
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perkalian siswa cenderung lama untuk memahami pembelajaran tersebut 

dikarenakan faktor dalam perkalian mereka yang kurang. Selain itu siswa juga 

cenderung pasif, terutama siswa perempuan mereka masih malu-malu untuk 

menyampaikan pendapatnya, dan bertanya. Di dalam hal tersebut sudah di 

lakukan berbagai teknik seperti pengulangan pembelajaran akan tetapi sulit untuk 

di mengerti oleh siswa. Akibatnya hasil belajar siswa kelas  SDN 01 Kucur pada 

ujian akhir semester genap tahun pelajaran 2009-2010 banyak yang kurang dari 

SKM yaitu pada mata pelajaran matematika materi “perkalian pecahan” dari 

jumlah 30 siswa yang dibawah standar nilai ketuntasan adalah hanya 40%. 

Salah satu teknik pembelajaran yang mengaktifkan dan menyenangkan 

siswa adalah teknik jaritmatika. Teknik jarimatika  ditemukan oleh Septi Peni 

Wulandari dari Salatiga, Jawa Tengah, (tahun 2003). Jarimatika merupakan 

gabungan dari kata "jari" dan "aritmatika". Jarimatika adalah sebuah cara 

sederhana dan menyenangkan mengajarkan berhitung dasar kepada anak-anak 

menurut kaidah, dimulai dengan memahamkan secara benar terlebih dahulu 

tentang konsep bilangan, lambang bilangan, operasi hitung dasar dan kemudian 

mengajarkan cara berhitung dengan jari-jari tangan. Prosesnya diawali, dilakukan 

dan diakhiri dengan gembira (Septi Peni Wulandani, 2007:2). Makna setiap jari 

dan rumus matematika diberikan lewat yel dan nyanyian.  

Adapun tahapan-tahapan untuk mempelajari teknik jarimatika adalah: 

Sebelum mempelajari jarimatika, anak-anak terlebih dahulu perlu memahami 

angka atau lambang bilangan, setelah itu anak perlu mengenali konsep operasinya, 

anak sebelumnya diajak bergembira, bisa dengan bernyanyi, mengenal lambang-
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lambang yang digunakan di dalam jarimatika, pengenalannya dengan praktek 

langsung, dapat dengan senam gembira mendemonstrasikan formasi jari tangan 

yang digunakan dalam jarimatika, ajak anak terus bergembira jangan merepotkan 

anak untuk menghafal lambang-lambang jarimatika, mencoba melakukan operasi 

perkalian sederhana, latihan terus menerus.  

Selain teknik jarimatika adalah teknik yang menyenangkan siswa, teknik 

jarimatika juga memberikan keuntungan-keuntungan kepada siswa yaitu: 

memberikan visuliasasi proses berhitung, menggembirakan anak ketika berhitung, 

tidak memberati otak anak, alatnya gratis dan mudah di bawa kemanapun. Melalui 

penggunaan teknik pembelajaran jarimatika diharapkan siswa dapat lebih tertarik 

dan lebih memahami pelajaran matematika terutama pada materi menghitung 

perkalian pecahan.  

Pada penelitian ini, mengambil materi perkalian pecahan untuk SD kelas 5. 

Perkalian adalah bilangan berulang. Jadi, perkalian bilangan adalah suatu angka 

atau bilangan yang diulang-ulang, misalnya: 5 x 4 = 5 + 5 + 5+ 5 + 5. Pada 

perkalian berlaku sifat pertukaran, misalnya: 3 x 5 = 5 x 3. Sedangkan pecahan 

adalah Pecahan yaitu beberapa bagian dari keseluruhan. Jadi, perkalian pecahan 

adalah suatu angka atau bilangan yang berulang untuk mecapai hasil keseluruhan 

bilangan. Pada perkalian pecahan terdiri dari perkalian bilangan asli dengan 

pecahan biasa, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran, perkalian 

pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan biasa dengan pecahan 

campuran, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, mengalikan 

tiga pecahan berturut-turut. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

berjudul ”Peningkatan Hasil Belajar Perkalian Pecahan Siswa Kelas V SDN 

Kucur 01 Dau Malang Melalui Teknik Pembelajaran Jarimaka ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diuraikan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik pembelajara jarimatika di dalam proses 

pembelajaran perkalian pecahan? 

2. Apakah teknik  pembelajaran jarimatika dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika perkalian pecahan siswa kelas V SDN Kucur 01 Dau 

Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menerapkan teknik pembelajaran jarimatika pada proses pembelajaran 

perkalian pecahan siswa kelas 5 SDN Kucur 01 Dau Malang. 

2. Meningkatkan hasil belajar perkalian pecahan siswa kelas 5 SDN Kucur 

01 Dau Malang. 
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1.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam PTK ini adalah: Jika pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan teknik  pembelajaran jarimatika, maka hasil 

belajar matematika perkalian pecahan siswa kelas V SDN Kucur 01 Dau Malang  

akan meningkat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan hasil belajar 

matematika siswa melalui teknik jarimatika.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

matematika dan dapat digunakan dalam pengembangan profesi 

dibidang matematika. 

Secara praktis: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat semakin meningkat hasil 

belajarnya. 

2. Dapat digunakan sebagai variasi dalam menentukan dan menerapkan 

metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

3. Dapat memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran di SDN Kucur 01 Dau Malang. 

4. Dapat bermanfaat sebagai tambahan sumber pengetahuan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran dengan teknik jarimatika melalui metode 
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demonstrasi  selama kegiatan belajar yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

5. Sebagai pertimbangan untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut 

dalam ruang lingkup yang lebih luas dan dapat menambah wawasan 

tentang metode pembelajaran dalam dunia pengajaran. 

 

1.6. Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Penelitian ini menerapkan  teknik  pembelajaran jarimatika untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika perkalian pecahan siswa kelas V SDN 

Kucur 01  Dau  Malang. Materi yang menjadi sasaran penelitian yaitu materi 

perkalian bilangan dalam kasus penelitian tindakan kelas. 

 

1.7.  Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang di gunakan dalam 

penelitian perlu di kumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

1. Teknik jarimatika adalah cara menghitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian sederhana  dengan menggunakan jari jemari 

tangan kepada anak-anak. 

2. Hasil belajar adalah nilai kemampuan yang di peroleh, setelah siswa 

melakukan proses pembelajaran. Cara mengukur hasil belajar pada 

penelitian ini dengan menggunakan  tes evaluasi, yaitu  tes essay pada 

meteri perkalian pecahan. Teknik jarimatika menggunakan jenis intrumen 

tes hasil belajar. 
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3. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan sejenis. Pecahan 

adalah beberapa bagian dari satu keleluruhan bilangan.  

Jadi, perkalian pecahan adalah suatu penjumlahan untuk mendapatkan 

hasil dari suatu bilangan keseluruhan.  


