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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Matematika sepertinya sulit untuk dilepaskan dari permasalahan operasi 

hitungan, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Bagi siswa tertentu yang 

menganggapnya sebagai pelajaran favorit, bukan hal yang sulit untuk 

mengerjakannya, namun bagi siswa yang memang menempatkannya sebagai 

momok menakutkan dalam pembelajaran, tentu bukan pula hal yang mudah 

untuk menghilangkannya. Adalah satu keharusan bagi guru untuk selalu 

melakukan inovasi manakala ada ketidaknyamanan dalam pembelajaran. Ini 

dialami benar oleh siswa kelas I Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Pulosari 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tahun pelajaran 

2012/2013 manakala mereka mengerjakan operasi penjumlahan bilangan bulat. 

Data siswa pada tahun pelajaran 2012/2013 menunjukkan hanya 1 dari 15 siswa 

atau 6,7% saja yang mampu mencapai nilai di atas 65, sementara itu hanya 5 

siswa (33,3%) yang mampu memperoleh nilai antara 51-64. Selebihnya 

memperoleh nilai 50 atau kurang (40%). Bila dilihat dari tolok ukur seorang 

siswa dikatakan tuntas sebesar    65 % (Dikdasmen, 2004 : 25), maka jumlah 

siswa yang tuntas hanya 1 siswa (6,7%).  

Penguasaan konsep tersebut tentu akan berpengaruh pada pandangan 

mereka tentang Matematika secara keseluruhan dan tentunya pada pemahaman 

mereka akan berbagai operasi lainnya pada bilangan bulat. Ini dibuktikan 

manakala siswa diberi learning log, sejumlah 12 siswa (83,3%) menyatakan 

 

1 



2 

 

bahwa matematika sulit terutama pada konsep yang diajarkan sebelumnya. 

Sejumlah 12 siswa (83,3%) menyatakan bahwa konsep operasi hitung 

penambahan pada bilangan bulat sulit untuk dipahami dan mereka kurang 

berminat untuk mempelajarinya. 

Melihat kenyataan tersebut, dirasa perlu sekali untuk menanamkan 

konsep bahwa matematika itu mudah dilogika, bahwa jika caranya sudah 

dimengerti, bentuk operasi tersebut pun akan terasa lebih mudah dikerjakan. 

Penanaman konsep berupa melogikakan sesuatu yang abstrak inilah yang perlu 

dicarikan solusinya mengingat menurut Piaget, pada umur 7-11 tahun, mereka 

dalam tahap berfikir konkret (Yusron  2001  :2), artinya lebih mudah menangkap 

konsep yang nyata. Mereka akan lebih memahami konsep jika dihadapkan pada 

benda real yang mereka coba dan amati. Menurutnya, siswa akan memahami 

peristiwa yang dipelajarinya jika pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara 

menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan peristiwa yang 

dihadapi. Hal ini semakin diperumit mengingat keterbatasan buku sumber untuk 

siswa, metode mengajar dan  media pembelajaran yang tersedia.  

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan 

siswa mengikuti pelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya, prestasi 

belajar matematika yang dicapai siswa dalam pembelajaran matematika antara 

lain 1) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum nampak,      
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2) siswa jarang mengajukan pertanyaan, meskipun guru sering memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum paham, 3) 

keaktifan dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran yang 

masih kurang, 4) kurangnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal didepan 

kelas. 

Dalam pengajaran matematika diharapkan siswa benar-benar aktif. 

Sehingga akan berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan 

lebih lama bertahan. Suatu konsep mudah dipahami dan diingat oleh siswa bila 

konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas 

dan menarik.  

Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan 

tindakan adalah menggunakan pendekatan tertentu dalam pembelajaran, karena 

suatu pendekatan dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan cara yang 

teratur dan terpikir secara sempurna untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dan 

untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan efektifitas belajar yang 

dilakukan oleh pendidik dan pesarta didik. Pendekatan ini merupakan peran 

yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran 

yang diinginkan.  

Untuk mengatasi masalah tersebut berkelanjutan maka perlu dicarikan 

formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika. Para guru terus berusaha menyusun dan 

menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tertarik 

dan bersemangat dalam belajar matematika. Salah satunya dengan menggunakan 
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metode jarimatika. Dengan metode jarimatika yang tepat dapat memberikan 

visualisasi proses berhitung, menggembirakan anak saat digunakan, tidak 

memberatkan memori otak dan alatnya gratis, selalu terbawa dan tidak dapat 

disita. Dengan begitu diharapkan metode jarimatika dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar Matematika. 

Melalui latar belakang di atas, penulis akan mengadakan penelitian yang 

berjudul; “Penerapan Pembelajaran Jarimatika Untuk Meningkatkan 

Ketrampilan Operasi Hitung Bagi Siswa Kelas I SD Negeri 01 Pulosari 

Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013” 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah dari penelitian ini lebih terarah dan tidak jauh 

meyimpang, maka masalah yang akan dibahas perlu dibatasi terlebih dahulu 

sehingga masalah sebenarnya menjadi jelas. Dari latar belakang dan identifikasi 

masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pembatasan masalah 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian in dibatasi pada 

metode jarimatika. 

2. Dalam penelitian keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan yang dilakukan 

siswa kelas I pada pokok bahasan operasi hitung penambahan pada proses 

belajar mengajar. 

3. Ketrampilan belajar matematika dalam penelitian ini adalah nilai yang 

dicapai siswa pada pelajaran matematika kelas I pada pokok bahasan 

penambahan  pada proses belajar mengajar. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Apakah dengan penerapan pembelajaran jarimatika dapat 

meningkatkan ketrampilan operasi hitung tentang penjumlahan bagi siswa 

kelas I SD Negeri 01 Pulosari Kebakkramat Tahun Pelajaran 2012/2013? 

D. Tujuan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengembangkan wawasan guru terhadap pelaksanaan 

pembelajaran.  

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan ketrampilan operasi hitung penjumlahan dalam 

belajar matematika melalui metode jarimatika. 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberi manfaat konseptual. 

utamanya kepada pembelajaran di SD, disamping itu juga kepada 

peningkatan efektitas proses dan hasil pembelajaran di Sekolah Dasar. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajar Matematika 

terutama pada peningkatan ketrampilan dan prestasi belajar siswa melalui 

model pembelajaran jarimatika. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan masukan antara lain: 

a. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran  aktif 

b.  Bagi Siswa 

Meningkatkan ketrampilan operasi hitung penjumlahan matematika 

dan prestasi belajar siswa 

c.  Bagi Sekolah 

1) Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika.  

2) Sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai model  

pembelajaran jarimatika. 

 

 


