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Dalam belajar matematika terutama dalam berhitung, 

siswa dituntut untuk lebih bisa menggunakan otak daripada menggunakan alat Bantu. Oleh 

karena itu, siswa diharapkan lebih terampil, cepat dan tepat dalam berhitung, sehingga 

kemampuan untuk berhitung cukup tinggi. Dan siswa akan mempunyai banyak variasi mengenai 

cara berhitung, maka diciptakanlah salah satu teknik berhitung baru yaitu Teknik MathMagic. 

Dalam teknik tersebut siswa diberikan langkah-langkah dalam mengerjakan soal, sehingga siswa 

mengenal konsep dasar terlebih dahulu sebelum memperoleh perhitungan hasil akhir. Siswa 

diberi penjelasan mengenai cara menandai  

“nilai tempat”, strategi sederhana KaBaTaKu (Kali Bagi Tambah Kurang) dengan menggunakan 

cara KaKi dan KiKa, memori atau ingatan, latihan dan kreativitas. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui “Bagaimana implementasi pembelajaran Teknik MathMagic yang telah 

dilaksanakan di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang dan untuk mengetahui bagaimana 

ketuntasan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini ialah diskriptif kualitatif, serta melalui 

pendekatan analisis. Dengan menggunakan obyek penelitian adalah siswa-siswi kelas IIIA SD 

Muhammadiyah 08 Dau-Malang Tahun ajaran 2005-2006. Dengan jumlah siswa 32 orang. 

Teknik pengumpulan data dilakukan pada tanggal 13 Februari - 20 februari 2006 menggunakan 

tes. Berdasarkan hasil analisis data, secara umum dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses 

pembelajaran Teknik MathMagic yang telah dilaksanakan di SD Muhammadiyah 08 Dau-

Malang berjalan cukup baik dan lancar.  

Akan tetapi apabila dilihat secara numerik, maka hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Dapat 

dilihat dari nilai rata-rata pretest lebih besar daripada nilai rata-rata posttest, Hal tersebut tidak 

terjadi peningkatan. Untuk ketuntasan belajar individu dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 15 siswa artinya siswa tersebut sudah mampu mencapai nilai diatas kriteria 

ketuntasan belajar ( 75) sedangkan yang tidak tuntas sebesar 17 siswa artinya belum dapat 

mencapai ketuntasan belajar ( 75). Sedangkan dalam ketuntasan klasikal diperoleh hasil 47 % 

atau belum dapat dikatakan tuntas artinya implementasi pembelajaran teknik MathMagic belum 

dapat dikuasai secara baik oleh siswa dalam satu kelas. Atas dasar itulah diharapkan 

pembelajaran teknik MathMagic ini bisa tetap dijadikan salah satu alternatif cara berhitung baru 

selain dengan menggunakan cara konvensional  

sehingga dapat digunakan dapat digunakan sebagai variasi dalam metode mengajar yang dapat 

mengurangi kejenuhan siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. 

 


