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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektifitas penggunaan jarimatika untuk
meningkatkan keterampilan berhitung matematika khususnya perkalian dua angka pada siswa
kelas III SDN 2 Tamansari tahun pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (PTK) terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN
2 Tamansari yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis diskriptif interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran Matematika dengan menggunakan teknik jarimatika dapat meningkatkan
keterampilan berhitung. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata siswa pada kondisi awal adalah
49,25, selanjutnya meningkat pada siklus I dengan nilai rata-rata siswa 65,70 dan meningkat
memenuhi KKM yaitu 70 pada siklus II dengan nilai 85,25. Selanjutnya peningkatan
keterampilan berhitung terlihat juga pada hasil prosentase kelas secara klasikal. Hal ini
terlihat dari jumlah siswa yang memperoleh nilai •
SDGD NRQGLVL DZDO VHEDQ\DN VLVZD
6HODQMXWQ\D PHQLQJNDW SDGD VLNOXV , GLPDQD VLVZD \DQJ PHPSHUROHK QLODL •
sebanyak 13 siswa (65%), dan meningkat tajam pada siklus II, dimana siswa yang
PHPSHUROHK QLODL •
VHEDQ\DN
VLVZD
%HUGDVarkan hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa penggunaan tekhnik jarimatika efektif untuk meningkatkan keterampilan
berhitung perkalian siswa kelas III SD Negeri 2 Tamansari.
Kata Kunci: Jarimatika, keterampilan berhitung
Kata Kunci: Jaritmatika,Berhitung, Matematika.
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Dari hasil analisis ulangan harian
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menganalisis data tentang proses dan hasil
tindakan, dan (4) melaksanakan simulasi
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dalam
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ini
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wawancara, Observasi/ pengamatan, tes dan

Siklus dilanjutkan apabila target

Dokumentasi. Analisis Data , Penyekoran :

akhir siklus belum tercapai, siklus dihentikan

Penyekoran dilakukan dengan menghitung

apabila target keberhasilan tiap akhir siklus

jumlah skor yang diperoleh setiap siswa

sudah tercapai.

dengan mengisi format daftar penilaian.
Menghitung skor rata-rata kelas,
dengan rumus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yangg dilakukan di
SD Negeri 2 Tamansari menunjukkan bahwa
penerapan

metode

jarimatika

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
perkalian bilangan asli di kelas III SD. Dan
juga dapat menarik perhatian siswa dan
membuat siswa lebih aktif, dan selain itu
Untuk mengetahui persentase siswa

siswa belajar dengan senang dan apa yang

yang sudah tuntas belajar secara klaskal

dipelajari siswa dapat lebih dipahami dengan

digunakan rumus.

menggunakan

metode

jarimatika

yang

dilakukan pada materi perkalian bilangan
asli. Sebelum dilaksanakan penelitian siswa
\DQJ PHPSHUROHK QLODL •

VHEDQ\DN
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siswa (35%). Pada siklus I siswa yang
PHPSHUROHK QLODL •

VHEDQ\DN

VLVZD

Tabel 2. Peningkatan Presentasi Siswa
Secara Klasikal

(65%), dan pada siklus II siswa yang
PHPSHUROHK QLODL •

VHEDQ\DN

VLVZD

(90%).Dengan demikian dapat disimpulakan
bahwa

dengan

menggunakan

metode

jarimatika pada pelajaran matematika materi
perkalian bilangan asli di kelas III SD Negeri
2

Tamansari,

pembelajaran

berhasil

Tabel 3. Prosentasi Siklus

diterapkan dan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa semua
siswa mengalami peningktan nilai.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Belajar

Lebih jelasnya peningkatan hasil
belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata nilai
saat tes awal, hasil siklus I dan pada siklus II,
seperti

Diagram 1. Nilai Rata-rata Klasikal

pada

gamabar

diagram

batang

dibawah ini.
Diagram 2. Tingkat Ketuntasan Belajar
Siswa Secara Klasikal
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demikian,

jarimatika

dalam

pengguanaan
pembelajaran

perkalian bilangan asli dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat tentang peningkatan presentasi
siswa sebagai berikut.
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Tabel 4. Hasil Observasi Keterampilan

siswa dalam proses pembelajaran sangat

Berhitung Pada Kondisi Awal

baik.
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