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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan keterampilan berhitung perkalian dua angka melalui 
media jari tangan pada siswa kelas II pada SD N 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer 
Kabupaten Grobogan Tahun 2012/2013. Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 
subjek penerima tindakan adalah siswa kelas II SD Negeri 2 Ledokdawan yang 
berjumlah 20 siswa, dan  pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Metode 
atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan keterampilan berhitung 
perkalian dua angka melalui media jari tangan sebanyak 52%. Peningkatan 
keterampilan terssebut terlihat pada 5 indikator yaitu perhatian siswa pada materi, 
keberanian siswa dalam bertanya, semangat siswa dalam mengikuti pelajaran, 
kemampuan siswa serta kesanggupan pada aturan kelompok dan keaktifan siswa. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui media jari tangan dapat 
meningkatkan keterampilan berhitung perkalian duaangka pada siswa kelas II SD 
Negeri 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun2012/2013. 

Kata Kunci: Keterampilan berhitung dua angka, media jari tangan. 

 

 

 



Pendahuluan 

Perkalian dengan hasil bilangan 2 angka merupakan kompetensi dasar 

baru bagi peserta didik di kelas II semester II. Sebelum menjelaskan perkalian 

perlu kita tanamkan dulu kepada peserta didik bahwa perkalian adalah 

penjumlahan secara berulang-ulang. Kemampuan dasar hitung perkalian yang 

harus dikuasai siswa terlebih dahulu adalah 5 – 10, karena penguasaan materi ini 

merupakan bekal persyaratan untuk mempelajari materi tentang berhitung 

selanjutnya. Peserta didik apabila sudah menguasai operasi hitung perkalian 5 – 

10 maka akan lebih mudah dalam melakukan operasi-operasi lainnya, diantaranya 

operasi hitung tiga bilangan, operasi hitung pembagian, operasi hitung campuran 

dan soal cerita. 

Berdasarkan observasi tersebut maka penulis menemukan adanya 

kesulitan terutama operasi perkalian. Kemudian  penulis menemukan cara 

perkalian dengan menggunakan keterampilan jari tangan. Keterampilan jari 

tangan adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajar berhitung 

dasar kepada peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan jari tangan bisa 

tahu bagaimana cara mengoperasikan perkalian dua angka dengan cepat dan tepat. 

Maka dari itu perkalian dengan jari tangan dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menghitung perkalian dua angka tanpa terbebani adanya perkalian 

yang membuat siswa takut akan pelajaran matematika khususnya perkalian. 

Menanggapi hal tersebut penulis termotivasi untuk mengangkat judul “ 

Peningkatan Keterampilan Berhitung Perkalian Dua Angka Melalui Media Jari 



Tangan Mata Pelajaran Matematika di Kelas II “ sebagai bahan pembuatan tugas 

akhir. 

Landasan Teori 

Pada hakikatnya keterampilan adalah suatu ilmu yang diberikan 

kepada manusia yang manusia itu disuruh untuk mengembangkannya, 

Katerampilan adalah suatu nikmat yang diberikan kepada manusia dari ALLAH, 

apabila orang tersebut mampu dalam segala bidang maka dia akan mudah berfikir 

untuk memcahkan masalah dalam keteterampilan, karena bentuk keterampilan 

yang bermacam-macam.  

Sedangkan Keterampilan berhitung merupakan keterampilan 

intelektual sangat bermanfaat bagi seseorang. Penguasaan keterampilan dalam 

berhitung juga bermanfaat untuk banyak hal, seperti membantu mengatasi segala 

persoalan dalam kehidupan praktis sehari-hari, membantu mempermudah 

pemahaman konsep-konsep yang dipelajari, dan membantu mempermudahkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diminati (Ahmad 

Yani,1996:20).  

Indikator untuk mengingatkan keterampilan tersebut diperlukan 

strategi yang dapat memotivasi dan sekaligus meningkatkan keterampilan siswa 

agar penguasaan keterampilan berhitung siswa menjadi optimal, mengembangkan 

ketrampilan berhitung perkalian dua angka dengan media jari tangan.   

Dalam penguasaan keterampilan berhitung dengan menggunakan 

media jari tangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  yaitu: 

a) Kemampuan mengingat siswa yang masih kurang. 



b) Siswa masih kurang dalam memahami penjelasan dari guru. 

c) Siswa belum terbiasa bekerjasama dengan anggota kelompok yang telah 

ditetapkan karena sebagian siswa masih bergantung kepada peran guru 

sehingga hanya beberapa siswa yang terlihat aktif saat kegiatan pembelajaran,  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran melalui bantuan media Jari Tangan yang dapat meningkatkan 

keterampilan berhitung perkalian pada siswa kelas II SD. Sehingga nantinya dapat 

dilihat sejauh mana pembelajaran berbantuan media Jari Tangan ini dapat 

meningkatkan keterampilan berhitung perkalian. 

a. Media Jari Tangan 

Media jari tangan atau jarimatika adalah cara berhitung dengan 

menggunakan jari tangan. Jarimatika adalah sebuah cara sederhana dan 

menyenangkan mengajarkan berhitung dasar kepada anak-anak menurut kaidah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan jari tangan adalah cara menghitung 

perkalian sederhana dengan mempermudah siswa untuk menghafal. 

Belajar matematika meliputi belajar konsep-konsep dan struktur 

matematika yang terdapat didalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan 

antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu.    

Pembelajaran akan efektif jika dilakukan dalam suasana 

menyenangkan. Guru harus senantiasa  mengupayakan situasi dan kondisi yang 

tidak membosankan apalagi menakutkan bagi peserta didik. Salah satu upaya yang 



dapat ditempuh guru adalah dengan menerapkan trik-trik berhitung yang 

mempermudah dan menenangkan bagi peserta yaitu taknik jarimatika. 

Berhitung menggunakan jarimatika mempunyai kelebihan mudah 

dipelajari dan menyenangkan bagi peserta didik. Mudah dipelajari karena 

jarimatika mampu menjebatani antara tahap perkembangan kognitif peserta didik 

yang konkret dengan materi berhitung yang bersifat abstrak. Sedangkan berhitung 

menggunakan jarimatika mempunyai kekurangan yaitu peserta didik bingung 

dalam menentukan jari yang mana menjadi satuan dan jari mana yang menjadi 

puluhan, bingun jari mana yang dikalikan dan jari mana yang di jumlahkan. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas II semester II SD Negeri 2 

Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Penelitian dilaksanakan 

pada siswa kelas II semester II SD Negeri 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan. 

Sebelum melakukan tindakan guru / peneliti harus melakukan 

persiapan yaitu identifikasi masalah, analisis materi pembelajaran, penyusunan 

RPP, instrument pengumpulan data. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi, dan Catatan Lapangan.  

Triangulasi sumber adalah uji validitas data dengan mengecek data 

dari berbagai sumber, yaitu guru, siswa dan dokumentasi. Uji validitas data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi metode 

dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu dengan melakukan wawancara 



dan observasi hasil keterampilan berhitung. Sedangkan triangulasi sumber yaitu 

mencocokan data hasil keterampilan berhitung perkalian yang bersumber dari 

guru dan siswa. 

Tabel.1 Hasil Observasi Keterampilan Berhitung pada kondisi awal. 

No. Indikator 

Prosentase Keterampilan 

Terampil Belum Terampil 

1. Perhatian siswa pada materi  10% 90% 

2. Keberanian siswa dalam bertanya 16% 84% 

3. Semangat siswa dalam mengikuti 

pelajaran 
32% 68% 

4. Kemampuan siswa serta kesanggupan 

pada aturan kelompok 
27% 73% 

5. Keaktifan siswa 40% 60% 
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meningkatkan keterampilan menghitung perkalian dua angka pada mata pelajaran 

matematika kelas II sehingga hasil belajar  meningkat. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

media jari tangan  dapta meningkatkan keterampilan berhitung perkalian dua 

angka dan hasil belajar pada siswa kelas II SD N 2 Ledokdawan Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2012/ 2013. Dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Dengan meningkatnya keterampilan berhitung perkalian akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Dari kondisi awal, siklus I dan siklus IIdapat 

dibuktikan bahwa sudah ada peningkatan yaitu hanya 10% siswa yang belum 

tuntas dan 90% siswa sudah tuntas. Kreteria Ketuntasan Minimal mata 

pelajaran matematika (KKM) adalah 60.Sehingga sudah memenuhi indicator 

pencapaian. 

2. Dengan meningkatnya keterampailan menghitung perkalian dan hasil belajar 

siswa kelas II SD N 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 

Tahun Ajaran 2012/ 2013 setelah diterapkan pendekatan pembelajaran melalui 

media jari tangan , maka hipotesis yang berbunyi “dengan menggunakan media 

jari tanggan dapat meningkatkan keterampilan berhitung perkalian matematika 

bagi siswa kelas II semester 2 SD N 2 Ledokdawan Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013dapat meningkat” dapat 

diterima. 



Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka 

disarankan hal-hal sebagai berikut : 

a. Guru merubah paradigma pembelajaran yang berpusat pada gurumenjadi 

pembelajaran siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

b. Merancang pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi positif 

diantara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa. Sehingga suasana belajar 

menjadi menyenangkan. 

c. Guru menerapkan media jari tangan sebagai pertimbangan dan alternatif 

metode pembelajaran matematika yang dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna serta meningkatkan keterampilan menghitung perkalian dan hasil 

belajar siswa. 

d. Memberikan tugas yang bervariasi dan menantang  kepada siswa agar 

memacu mengeluarkan pendapatdalam memecahkan masalah.  
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