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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka pendidikan yang 

dilaksanakan harus berkualitas. Menurut Nurkholis (2006: 71) bahwa 

pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

menjadi: (1) pembelajar sepanjang hayat, (2) komunikator yang baik dalam 

bahasa nasional dan internasional, (3) berketrampilan teknologi untuk 

lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, (4) siap secara kognitif untuk 

pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, 

(5) menjadi warga Negara yang bertanggung jawab secara sosial, politik, dan 

budaya. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut merupakan amalan 

yang harus dimiliki seorang guru yang tentunya harus didukung dengan 

keprofesionalan dan kompetensi yang dimilikinya. Dengan penguasaan materi, 

penggunaan berbagai pendekatan, metode, strategi, maupun media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki 

siswa diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai melalui pendidikan yang 

berkualitas. 

Salah satu mata pelajaran yang sangat penting yang dapat dijadikan 

tolok ukur penentuan pendidikan yang berkualitas adalah matematika. Hal itu 

terbukti bahwa matematika menjadi mata pelajaran atau bidang studi wajib 

yang menjadi ukuran bagi peserta didik lulus atau tidak dalam menempuh 

proses pendidikan di semua jenjang. Matematika, sejak peradaban manusia 
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bermula, memainkan peranan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai bentuk simbol, rumus, teorema, dalil, ketetapan, dan konsep 

digunakan untuk membantu perhitungan, pengukuran, penilaian, peramalan, 

dan sebagainya. Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam 

sistem pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan 

matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala 

bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara lain yang 

memberikan tempat bagi matematika sebagai subjek yang sangat penting              

(Masykur dan Fathani, 2009: 41). 

Bagi siswa, matematika tidak hanya menjadi pelajaran yang membuat 

dahi berkerut, tapi juga membuat otak mereka akan dipenuhi deretan angka-

angka dan rumus-rumus yang rumit dan pelik untuk diselesaikan. Ketakutan-

ketakutan itulah yang membuat mereka enggan dan segan untuk menggeluti 

dan mendalami matematika. Mereka terlebih dahulu menyerah sebelum 

mencoba. Ditambah model dan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan rumus-rumus yang dibakukan untuk dihafalkan, membuat mereka cepat 

jenuh dan bosan untuk berlama-lama menyimak mata pelajaran matematika di 

kelas (Fathani, 2009: 5). 

Proses pembelajaran matematika di kelas sangat ditentukan oleh 

pandangan seorang guru dan keyakinannya terhadap matematika itu sendiri. 

Karenanya, ketidaksempurnaan memahami matematika dari seorang guru 

sedikit banyak akan menyebabkan ketidaksempurnaan pada proses 

pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu guru harus benar-benar paham terhadap 
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konsep matematika yang akan dipelajari, sehingga dalam proses 

pembelajarannya memiliki kejelasan siswa mau dibawa ke arah yang 

bagaimana. Yang tentunya arah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

Kebanyakan nilai matematika siswa jatuh atau lebih rendah daripada 

nilai mata pelajaran yang lain. Khususnya nilai matematika pada siswa kelas II 

SDN Mojosongo VI tentang berhitung pokok bahasan penjumlahan. Hal 

tersebut rata-rata disebabkan karena pada saat pembelajaran matematika hanya 

mengandalkan pada teori-teori yang ada dalam buku dan kurang menggunakan 

cara-cara praktis dalam pembelajaran matematika. Memang seharusnya dalam 

pembelajaran matematika guru harus dituntut kreatif. Agar suasana dalam 

pembelajaran tidak membosankan, dan anak bisa lebih senang pada saat 

pembelajaran matematika. Sebenarnya, di dalam matematika tidak ada yang 

harus dihafal. Anak akan ingat dengan sendirinya jika dilatih terus-menerus. 

Mereka akan terbiasa menggunakan logika selama konsep yang diberikan 

benar (Wulandari, 2009: 55). 

Dengan melihat permasalahan bahwa kebanyakan nilai matematika 

siswa lebih rendah daripada nilai mata pelajaran yang lain, khususnya nilai 

tentang berhitung, maka pembenahan-pembenahan dalam pembelajaran 

matematika perlu dilakukan. Terutama guru harus melakukan atau memilih 

pendekatan, strategi, metode, maupun media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Agar dalam pembelajaran dapat 

memberikan pembelajaran yang bermakna pada diri siswa dan dapat mencapai 
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tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Masykur dan 

Fathani (2009: 55) seorang guru harus memiliki kemampuan yang mumpuni 

di bidang strategi dan model pembelajaran matematika yang bervariasi. Model 

pembelajaran yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan kondisi peserta 

didik, baik usia, waktu, maupun variabel lainnya, dan yang lebih penting lagi, 

metode pembelajaran harus tetap mengacu pada hakekat matematika dan juga 

teori belajar. 

Salah satu cara pembelajaran yang sedang berkembang saat ini dan 

mulai diminati adalah teknik atau metode jarimatika. Menurut Wulandari 

(2008: 17) jarimatika memberikan visualisasi proses berhitung. Hal tersebut 

akan membuat anak mudah melakukannya. Gerakan jari-jari tangan akan 

menarik minat anak. Walaupun mungkin mereka menganggap lucu, tapi anak 

akan melakukannya dengan gembira. Selain itu jarimatika relatif tidak 

memberatkan otak saat digunakan. Karena jarimatika tidak memprioritaskan 

penggunaan daya ingat, tetapi lebih menitikberatkan pada ketrampilan dalam 

penggunaan jari-jari tangan. Sehingga dapat dimungkinkan pembelajaran 

matematika tidak akan membuat siswa jenuh, sebaliknya dapat membuat 

pembelajaran matematika lebih menyenangkan. 

Dari paparan di atas maka untuk dapat meningkatkan pembelajaran 

matematika khususnya meningkatkan kemampuan berhitung tentang 

penjumlahan yang baik sesuai dengan harapan siswa dan guru, salah satu 

metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode jarimatika. Hal inilah 

yang mendorong peneliti untuk mengambil judul skripsi: “Peningkatan 
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Kemampuan Berhitung Pokok Bahasan Penjumlahan Melalui Metode 

Jarimatika Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas II SDN Mojosongo 

VI Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2010”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Rendahnya nilai matematika dibandingkan dengan nilai mata pelajaran 

yang lain. 

2. Kemampuan berhitung tentang penjumlahan dalam pembelajaran 

matematika belum maksimal. 

3. Terbatasnya kemampuan guru dalam menerapkan metode praktis dalam 

pembelajaran matematika. 

C. Perumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah ini    

secara khusus dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Apakah dengan menggunakan metode jarimatika dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung dalam pembelajaran matematika siswa kelas II 

SDN Mojosongo VI kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2010? 

2. Dapatkah metode jarimatika digunakan untuk meningkatkan prosentase 

hasil belajar matematika siswa kelas II SDN Mojosongo VI Kecamatan 

Jebres Kota Surakarta tahun 2010? 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam berhitung khususnya tentang 

penjumlahan. 

2. Mengetahui prosentase hasil belajar matematika siswa  Kelas II SDN 

Mojosongo VI khususnya tentang Penjumlahan. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian peningkatan pembelajaran matematika siswa 

Sekolah Dasar. 

b. Sebagai salah satu alternatif bagi guru untuk mengatasi berbagai 

kesulitan dalam mengajar terkait dengan pembelajaran matematika. 

c. Sebagai acuan penelitian yang akan datang.       

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

1. Dapat meningkatkan kemampuan berhitung matematika siswa               

Sekolah Dasar. 

2.  Dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

3.  Memperoleh cara cepat dan praktis dalam mengerjakan hitungan. 
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b. Bagi Guru  

1.  Dapat meningkatkan wawasan pembelajaran matematika sehingga 

prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. 

2. Sebagai  acuan pengembangan metode dalam pembelajaran              

matematika. 

3. Sebagai gambaran untuk menjadikan pembelajaran matematika 

mudah dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah  

1. Dapat dijadikan masukan bagi sekolah dan instansi terkait dalam  

menyusun dan melaksanakan program pembinaan kepada guru. 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah. 

3. Sebagai bahan sosialisasi untuk mengembangkan mutu tenaga 

pendidik di sekolah.  

 

 

 

 

 


