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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas melalui media jarimatika pada
pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jagalan tahun ajaran 2012/2013.
Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah
peningkatan kreativitas, sedangkan variabel tindakan yang digunakan adalah media
jarimatika.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan
kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
IV SD Negeri 1 Jagalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak
10. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi,angket, dokumentasi dan
tes. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif interaktif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan media jarimatika
dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas IV SD Negeri 1 Jagalan. Kondisi awal
sebelum tindakan motivasi sebanyak 4 siswa (40%), kemandirian sebanyak 3 siswa
(30%), inovatif sebanyak 2 siswa (20%), tekun belajar sebanyak 2 siswa (20%), dan
keberanian mempertahankan pendapat sebanyak 2 siswa (20%) meningkat pada siklus I
: motivasi 5 siswa ( 50% ), kemandirian 5 siswa (50%), inovatif 5 siswa (50%), tekun
belajar 6 siswa (60%), keberanian mempertahankan pendapat 4 siswa (40%) meningkat
pada siklus I :   dan pada siklus II motivasi  sebanyak 8 siswa (80%), kemandirian
sebanyak 8 siswa (80%), inovatif sebanyak 8 siswa (80%), tekun belajar sebanyak 7
siswa (70%), dan keberanian mempertahankan pendapat sebanyak 8 siswa (80%).
Kondisi awal sebelum tindakan nilai rata-rata hasil belajar siswa hanya 44,5 Pada siklus
I nilai rata-rata siswa 47dan nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 67,6 Berdasarkan
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan media jarimatika
dapat meningkatkan kreativitas dengan pembelajaran matematika siswa kelas IV SD
Negeri 1 Jagalan.



A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang cerdas dan maju. Pendidikan berfungsi mengembangkan

kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu perlu diimbangi

dengan mutu pendidikan yang lebih baik.

Semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu penting dan sangat

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran matematika diberikan disemua

sekolah, baik di jenjang pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Akan

tetapi, matematika merupakan suatu mata pelajaran yang selama ini paling banyak

ditakuti oleh sebagian siswa karena dianggap sulit. Mereka enggan belajar berhitung

sehingga pada akhirnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang

matematika.

Dilihat dari hasil ulangan harian mengenai perkalian menunjukkan bahwa dari

10 siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jagalan Kecamatan Karangnongko yang mendapatkan

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM)  60 hanya 3 siswa, sedangkan 7 siswa

masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan.

Rendahnya hasil belajar perkalian siswa kelas 4 di SDN 1 Jagalan Kecamatan

Karangnongko disebabkan karena :

1. Nilai rata-rata perkalian kelas 4 masih tergolong rendah yaitu dibawah KKM

(60).

2. Guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional yaitu ceramah dan

berpusat pada guru.

3. Belum menggunakan media jarimatika.

Berdasarkan sebab-sebab di atas maka guru perlu menggunakan media yang

cocok untuk memudahkan siswa dalam menghitung perkalian. Salah satu media



yang dipakai adalah dengan menggunakan media jarimatika. Alatnya tidak perlu

dibeli, tidak akan hilang dan bisa dibawa kemana-mana.

            Jarimatika adalah suatu cara menghitung matematika dengan menggunakan

alat bantu jari. Dengan jarimatika, siswa mampu mengerjakan soal hitungan

terutama perkalian dengan cepat, cermat dan tepat. Media jarimatika ini selain

fleksibel juga tidak memberatkan memori otak saat digunakan dan menunjukkan

tingkat keakuratan yang tinggi. (Dwi Sunar Prasetyono, 2008: 30). Penggunaan

media jarimatika diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar perkalian siswa kelas

4.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk meneliti tentang

“Peningkatan Kreativitas Siswa melalui Media Jarimatika pada Pembelajaran

Matematika Siswa Kelas 4 SDN 1 Jagalan Kecamatan Karangnongko  Klaten Tahun

Ajaran 2012/2013.”

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan

penelitian sebagai berikut :

Apakah melalui media jarimatika dapat meningkatkan kreativitas siswa pada

pembelajaran matematika siswa kelas 4 di SDN 1 Jagalan Kecamatan Karangnongko

Klaten Tahun Ajaran 2012/2013?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk  meningkatkan kreativitas siswa melalui media jarimatika pada

pembelajaran matematika siswa kelas  4 SDN 1 Jagalan Kecamatan Karangnongko

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013.

Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan manfaat diantaranya :

b. Secara Teoritis

Dengan menggunakan media jarimatika akan meningkatkan kreativitas siswa.

c. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini masih bisa dipisahkan lagi, diantaranya :

1) Bagi Siswa



a) Siswa lebih mudah menyelesaikan soal perkalian dengan menggunakan

media jarimatika.

b) Dapat meningkatkan efektifitas belajar siswa.

c) Jarimatika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Bagi Guru

a) Guru lebih efektif dalam mengajarkan pembelajaran berhitung.

b) Membantu guru berkembang secara profesional dalam mengajar.

3) Bagi sekolah

a) Sekolah akan mempunyai lulusan siswa-siswi yang terampil berhitung.

b) Meningkatkan mutu sekolah, karena adanya peningkatan atau kemajuan

pada diri guru dan pendidikan di sekolah.

E.Landasan Teori

1.  Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang

baru, baik berupa gagasan maupun karyanya yang relative berbeda dengan apa

yang telah ada.(Yeni Rahmawati, 2005:15)

Clarkl Monstakis (dalam Munandar, 2005:35) mengatakan bahwa

kreativitas merupakan pengalaman dam mengekspresikan dan

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan

diri sendiri, alam dan orang lain.

Menurut Komite Penasehat Nasional Bidang Pendidikan Kreatif dan

Pendidikan Budaya yang diterjemahkan oleh Craft (2005:291),

“Menggambarkan kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yang mampu

menghasilkan sesuatu yang bersifat original, murni, asli, dan memiliki nilai”.

Menurut Suharnan (2005:373), “Kreativitas dapat didefinisikan sebagai

aktivitas kognitif atau proses berfikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan

yang baru dan berguna atau new ideas and useful”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas

merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses,



metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, estetis,

fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi dalam berrbagai

bidang untuk pemecahan masalah.

2. Hakikat Media Jarimatika

a. Pengertian Media

Kata “media” berasal dari bahasa latin “medium” yang secara harfiah berarti

tengah atau perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara/ pengantar

pesan dari pengirim kepada penerima pesan.

Menurut W.S. Winkel (2005: 318) mengemukakan “media pengajaran”

diartikan dengan berbagai cara. Ada pengarang yang mengartikan, setiap orang,

materi atau peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan demikian, tenaga

pengajar, buku pelajaran dan gedung sekolah menjadi suatu medium pengajaran.

Sedangkan pandangan E. De Corte dalam W.S. Winkel (2005: 318), ‘media

pengajaran’ diartikan sebagai suatu sarana non personal (bukan manusia) yang

digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, yang memegang peranan dalam

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional.

b. Media Jarimatika

Banyak orang menggunakan jari tangan dan kaki sebagai alat penghitung

yang mudah digunakan, sehingga terhimpun angka baru yang banyaknya

mencapai 20 (sebanyak jari tangan dan kaki). Dari sekian banyak cara-cara

penghitungan, baik menggunakan alat bantu seperti jari-jemari, sempoa, kerikil,

manik-manik, batang lidi, hingga kalkulator atau komputer maupun tanpa alat

bantu, tujuannya adalah memudahkan dalam pemecahan persoalan matematika.

Jari tangan adalah hal yang pertama kali digunakan oleh manusia untuk

menyatakan jumlah suatu benda atau barang yang dimilikinya. Hingga kini,

penghitungan melalui jari tangan masih digunakan dalam mengajarkan anak kecil

belajar menghitung.



Cara menghitung yang saat ini sedang berkembang pesat dan mulai diminati

banyak orang terutama ibu-ibu adalah media jarimatika.

Media jarimatika adalah suatu cara menghitung matematika dengan

menggunakan alat bantu jari. (Dwi Sunar Prasetyono, dkk, 2010: 30).

Media jarimatika lebih menekankan pada penguasaan konsep terlebih dahulu

baru ke cara cepatnya, sehingga anak-anak menguasai ilmu secara matang. Selain

itu, jarimatika ini disampaikan secara fun, sehingga anak-anak akan merasa senang

dan mudah bagaikan “tamasya belajar.”

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/18/01045496#).

Penggunaan media yang digunakan adalah media yang sederhana, murah,

tersedia dimana-mana, serta mudah untuk dimanipulasi (diotak-atik), sehingga dapat

merangsang keaktifan siswa untuk belajar mandiri. Hal ini dimunculkan untuk

menjawab keluhan guru selama ini yang beranggapan bahwa media matematika

susah untuk diperoleh maupun dibuat.

3) Formasi Jarimatika

Dalam operasi perkalian, penyebutan bilangan dimulai dari jari kelingking

sebagai bilangan terkecil dan ibu jari sebagai bilangan terbesar. Penyebutan nama

bilangan pada masing-masing jari tidak selalu sama, tetapi disesuaikan dengan

kelas-kelas.

Misalnya formasi pada bilangan 11 s/d 15.

1) Jari kelingking tertutup sedangkan 4 jari lain terbuka, mempunyai nilai 11.

2) Jari kelingking dan jari manis tertutup sedangkan 3 jari lain terbuka, mempunyai

nilai 12.

3) Jari kelingking, jari manis dan jari tengah tertutup sedangkan 2 jari lain terbuka,

mempunyai nilai 13.

4) Jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tertutup sedangkan ibu

jari terbuka, mempunyai nilai 14.



5) Semua jari tertutup, mempunyai nilai 15.

3.  Hakikat Pembelajaran Matematika

a. Pembelajaran

 Pembelajaran sebagai suatu konsep pedagogik secara teknik dapat diartikan

sebagai upaya sistematik dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar yang

potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi

individu sebagai peserta didik. (Udin S. Winataputra, dkk, 2008: 1).

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction”. Menurut

Gagne, Briggs dan Wager dalam Udin S. Winataputra, dkk (2008: 1.19)

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan

terjadinya proses belajar pada siswa. (Instruction is a set of events that affect

learners in such a way that learning is facilitated).

Istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh

langsung terhadap proses belajar siswa. Proses pembelajaran dalam arti yang luas

merupakan jantungnya dari pendidikan untuk mengembangkan kemampuan,

membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

pencerdasan kehidupan bangsa.

Dari beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat penulis simpulkan

bahwa pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan menambah informasi yang

menghasilkan belajar dan biasanya dilaksanakan secara terprogram.

b. Matematika

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2009: 11) mengemukakan bahwa

matematika berasal dari kata math, yang berarti ilmu pasti atau sesuatu yang bersifat

pasti (eksak = jumlah yang tepat). Sementara itu, ilmu hitung termasuk salah satu

cabang ilmu matematika yang disebut aritmatika. Hingga saat ini, matematika

sering dikaitkan dengan ilmu hitung.

Matematika dapat berarti belajar atau hal yang dipelajari atau juga disebut

ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran deduktif, yaitu

kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari

kebenaran sebelumnya. Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk



mempelajari konsep matematika, yaitu dimulai dari beberapa contoh atau fakta

yang teramati, kemudian dibuktikan secara deduktif (Depdiknas, 2007: 25).

Dari pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa matematika

adalah ilmu pasti yang sangat membantu dalam kehidupan manusia yang bersifat

abstrak.

d. Hakikat Perkalian

Pada prinsipnya, “Perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang”

(Heruman, 2008: 22). Oleh karena itu, kemampuan prasyarat yang harus dimiliki

siswa sebelum mempelajari perkalian adalah penguasaan penjumlahan. Melalui

penggunaan media yang efektif disertai dengan bimbingan guru, diharapkan

dapat membantu siswa dalam mempelajari perkalian.

Pengertian perkalian dari Heruman dan Dwi Sunar Prasetyono (2009:

225) hampir sama yaitu “Proses penjumlahan berulang dari bilangan yang sama

atau sejenis.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah proses penjumlahan secara

berulang dari bilangan yang sama.

B. Metode penelitian

      Penelitian ini dilakukan di SD N 1 Jagalan yang beralamat di Jagalan

Karangnongko, Klaten. Kepala Sekolah di SD N 1 Jagalan adalah Sriyono, S.Pd.

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2012/2013 selama 3

bulan, mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012. Penelitian ini

dilakukan selama 2 siklus.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD N 1 Jagalan. Jumlah siswa

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 10 siswa yang terdiri dari 5 siswa

laki-laki dan 5 siswa perempuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, menurut pendapat

Mulyo, penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dirancang untuk

membantu guru dalam menemukan masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas

dan temuan- temuan penelitian tersebut digunakan untuk memperbaiki pembelajaran



pada masa yang akan datang (Mulyo, 2003; 1). Dalam kegiatan penelitian ini peneliti

melibatkan teman sejawat (seorang guru) sebagai kolaborator.

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus. Tiap siklus

terdiri dari 4 tahap. Ketika seorang guru sudah merasakan memiliki masalah

pembelajaran maka ia harus memfokuskan masalah apa yang akan pertama kali

diselesaikan.

Adapun  prosedur  penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

a) Mengumpulkan data-data

b) Menyusun RPP

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan belajar mengajar di

kelas saat menggunakan media jarimatika

d) Menyiapkan alat evaluasi

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama 2 siklus, tiap siklus dua kali

pertemuan dan masing-masing pertemuan 2 x 35 menit dengan menerapkan

media jarimatika pada setiap pertemuan.

3. Tahap Observasi

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan belajar mengajar

berlangsung dan mencatat setiap gejala yang ada dalam proses belajar mengajar.

Selain pengamatan, juga dilakukan tes untuk mengetahui peningkatan hasil

belajar siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes dari siklus I dan siklus II menunjukkan

adanya peningkatan terhadap hasil belajar perkalian siswa kelas 4.

4. Tahap Refleksi

Refleksi ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil observasi dan hasil

tes. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui fase-fase yang belum tercapai

dan yang sudah tercapai. Hal ini dilakukan untuk mengadakan tindak lanjut

berupa perbaikan pada siklus berikutnya yaitu siklus II.



Subjek data dikumpulkan dan dikaji untuk mendapatkan informasi. Informasi

dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau

kegiatan lainnya.Data penelitian ini adalah tes hasil belajar perkalian anak kelas 4

SD N 1 Jagalan Karangnongko tahun ajaran 2012/2013

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dan sumber data

yang akan dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan

adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

.Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati

secara teliti dan cermat terhadap fenomena yang menjadi sasaran pengamatan.

Observasi digunakan untuk menilai tingkah laku individu dalam situasi nyata atau

buatan (Rubino Rubiyanto dan Sri Hartini, 2005: 24). Observasi yang dilakukan

selama proses belajar mengajar berlangsung misalnya, guru mengamati saat

berlangsungnya proses belajar mengajar, bagaimana daya respon siswa, bagaimana

sikap saat menulis, bagaimana sikap siswa saat disuruh maju untuk mengerjakan

soal, dsb.

2. Dokumentasi

Rubino Rubiyanto dan Sri Hartini (2005: 26) berpendapat bahwa

dokumentasi adalah catatan tentang kemajuan atau hasil belajar siswa dalam satu

periode tertentu. Di sekolah, dokumen ini berupa legger, buku induk siswa untuk

mencatat latar belakang keluarga, riwayat pendidikan sebelumnya. Dokumentasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai siswa kelas 3 pada

pembelajaran matematika materi perkalian sebelum menggunakan jarimatika dan

foto pada saat penelitian berlangsung. Data ini bisa digunakan untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan penerapan media jarimatika pada pembelajaran

matematika materi perkalian.

3. Tes

tes hasil belajar itu merupakan salah satu jenis tes kekuatan yang bermaksud

mengukur kemampuan siswa yang dites dalam menjawab atau memecahkan

pertanyaan atau persoalan sehubungan dengan hal-hal atau materi pelajaran yang



telah dipelajarinya. Dengan lain perkataan, tes hasil belajar bermaksud mengukur

sejauh mana para siswa telah menguasai atau mencapai tujuan-tujuan pengajaran

yang telah ditetapkan.

4. Angket

Angket adalah sebuah alat pengumpulan data bersifat bersifat tertulis yang

digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden atau penjawab angket

tersebut. Angket (kuesioner) merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi

tidak langsung, yaitu melalui tulisan. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.

2006:25)

Menurut Rubino Rubiyanto (2011:80) angket adalah cara mengumpulkan

data dengan jalan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh

responden.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa angket

adalah suatu jenis instrument non tes yang berupa daftar pertanyaan yang

digunakan untuk mendapatkan informasi dan alat pengumpul data dari responden

berkenaan dengan sikap, tugas, sajian, aspirasi, fasilitas, dan suasana

pembelajaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi data yaitu

menggunakan lembar angket yang harus diisi oleh siswa dan hasil belajar siswa

sebagai sumber data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian nanti adalah analisis

data interaktif. Analisis data interaktif seperti yang dijelaskan oleh Tim Pengembang

Pelatihan PPG (2010: 83) dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, paparan

atau sajian data, dan penyimpulan.

1.  Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi,

pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna.

Istilah reduksi data dalam penelitian disejajarkan maknanya dengan istilah

pengelolaan data.



Pada penelitian ini data yang direduksi berupa tes hasil belajar perkalian

mata pelajaran matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jagalan serta data

hasil observasi siswa pada guru SD Negeri 1 Jagalan tahun pelajaran 2012/2013.

2. Paparan Data

Pemaparan data dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar perkalian dan

hasil observasi siswa dan guru SD Negeri 1 Jagalan tahun pelajaran 2012/2013

dalam bentuk tabel dan grafik.

3. Penyimpulan

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dan sajian data yang telah

terorganisasi tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula yang

singkat dan padat, tetapi memuat pengertian yang luas. Penyimpulan data pada

penelitian ini adalah menyimpulkan data-data yang telah direduksi dan dipaparkan

pada hasil penelitian.

Indikator yang ingin dicapai adalah meningkatnya hasil belajar perkalian melalui

media jarimatika pada pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD N 1 Jagalan yang

ditunjukkan dengan perolehan nilai minimal (KKM) 60.

Pada siklus I pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa mencapai

nilai rata-rata kelas 60 dan siswa yang memperoleh nilai  KKM yaitu 60 mencapai

60%.

Pada siklus II pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa mencapai

nilai rata-rata kelas 65 dan siswa yang memperoleh nilai  KKM yaitu 60 mencapai

75%.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan

berdasarkan analisis data kualitatif terhadap nilai kreativitas belajar yang diperoleh

dari kerja sama antara peneliti, guru kelas IV dan kepala sekolah. Hal-hal yang

dibahas di dalam pembahasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian dan hipotesis tindakan. Strategi merupakan suatu perencanaan suatu

kegiatan pembelajaran yang digunakan guru untuk mengelabui siswa agar



mendapatkan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mendapatkan kreativitas belajar

yang sesuai yang diinginkan.

Adapun indikator kreativitas belajar siswa sebelum tindakan dan sesudah

tindakan adalah siswa yang tuntas nilai belajarnya sebelum tindakan 3 siswa dari 10

siswa (30%), siklus II meningkat menjadi 4

Indikator hasil belajar siswa sebelum tindakan maupun tindakan dapat dilihat

sebagai berikut : rata-rata kelas sebelum tindakan adalah 44,5 , pada siklus I

meningkat menjadi 47, dan pada siklus II meningkat menjadi 67,6 Dengan data

tersebut membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan, siklus I

dan siklus II dengan penerapan media jarimatika  dan telah mencapai indikator

pencapaian hasil belajar siswa dengan rata-rata kelas yaitu > 60.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penggunaan media jarimatika dapat

meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas IV di SD Jagalan 1, pada pokok

bahasan perkalian. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah

keterbatasan dalam waktu penelitian sehingga strategi media jarimatika kurang

digunakan secara optimal dalam pembelajaran siswa kelas IV.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis tindakan terjawab, melalui media

jarimatika dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas IV SD  N 1 Jagalan

Karangnongko tahun ajaran 2012/2013

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama dua siklus

dengan menerapkan media jarimatika dalam pembelajaran matematika pada siswa

kelas IV SD Negeri 1 Jagalan tahun ajaran 2012/2013 dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran matematika dengan menggunakan media jarimatika dapat

meningkatkan kreativitas belajar perkalian siswa kelas IV SD Negeri 1 Jagalan. Hal

ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan kreativitas siswa adalah

48 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 30%, jumlah siswa yang tuntas

adalah 3 siswa dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 7 siswa, pada siklus I

kreativitas siswa meningkat menjadi 58,5 dengan persentase ketuntasan klasikal



sebesar 60%, jumlah siswa yang tuntas adalah 6 siswa dan jumlah siswa yang tidak

tuntas adalah 4 siswa sedangkan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat lagi

menjadi 66 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 80%, jumlah siswa yang

tuntas adalah 8 siswa dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 2 siswa. Dengan

demikian secara klasikal, pembelajaran telah berhasil mencapai ketuntasan belajar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan media jarimatika pada

pembelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Jagalan tahun ajaran

2012/2013, maka saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk

dipergunakan sebagai  bahan pertimbangan antara lain :

a. Kepada  Guru

  Guru hendaknya dapat meningkatkan kompetensi keprofesionalannya

dengan merancang proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga

siswa lebih tertarik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung

dan pembelajaran akan lebih kondusif dan bermakna. Hal ini membuat siswa tidak

mudah bosan dan tetap termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang

pada akhirnya dapat meningkatkan penguasaan pada materi pelajaran dan tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Guru hendaknya mengupayakan tindak lanjut

terhadap penerapan media jarimatika pada pembelajaran matematika yang telah

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar perkalian siswa.

b. Kepada Siswa

  Siswa harus lebih mengembangkan inisiatif, kreativitas, keaktifan,

motivasi belajar dan semangat belajar yang tinggi serta mengembangkan

keberanian untuk bertanya kepada guru apabila ada materi yang belum jelas

sehingga apa yang belum dipahami siswa dapat dijelaskan kembali oleh guru

sampai siswa benar-benar memahami materi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Sutawidjaja, Gatot Muhsetyo, Mukhtar A. Karim, Soewito. 1993. Pendidikan
Matematika 3. Jakarta: Depdiknas



Burhan  Bungin. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Cece Rakhmat dan Didi Suherdi. 2001. Evaluasi Pengajaran. Bandung: CV Maulana

Depdiknas. 2006. Dasar-dasar PBM di SD. Bandung: Pusat Pengembangan Guru
Tertulis

Depdiknas. 2007. Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


