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ABSTRAK 

STUDI KOMPARASI ANTARA METODE POLAMATIKA  
DENGAN METODE ALGORITMA TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV 
SD MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN 

SURAKARTA TAHUN 2013/2014 
 

Cahyani Sholehkhati, A510100035, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 63 halaman. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan 
penggunaan metode polamatika dengan metode algoritma terhadap hasil belajar 
matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 2013/2014, 
(2)  metode mana  yang lebih baik antara polamatika dan algoritma terhadap hasil 
belajar matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 
2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu semua siswa kelas IV sebanyak 2 kelas. Teknik pengumpulan data 
dengan teknik tes, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data 
adalah uji t, yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas, uji reabilitas dan  uji 
normalitas. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan antara penggunaan 
metode polamatika dengan metode algoritma terhadap hasil belajar matematika 
kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. Hasil uji t thitung  > ttabel yaitu 
2,0939 > 2,045. Rata-rata nilai hasil belajar matematika metode polamatika adalah  
89,83 dan rata-rata nilai hasil belajar metode algoritma adalah  82,25. Jadi, 
metode polamatika lebih baik dibandingkan metode algoritma. 

 
 

Kata kunci: Metode Polamatika, Metode Algoritma dan Hasil Belajar Matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Mengingat matematika memiliki beberapa unit yang satu sama lain 

saling berkaitan, maka yang penting dalam belajar matematika adalah 

bagaimana kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah matematika. 

Hal ini didasarkan pada salah satu pemikiran bahwa materi matematika 

merupakan materi yang abstrak yang memiliki karakteristik berbeda dengan 

materi ilmu lainnya Arnawa (Heruman, 2007:35). 

Selama matematika diajarkan dengan menekankan pada yang sifatnya 

hafalan apalagi secara parsial maka kemungkinan siswa untuk memiliki 

kemampuan matematika peluangnya kecil. Untuk itu usaha menemukan cara 

yang dianggap terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan 

di sekolah perlu segera dilakukan. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu 

menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik lagi (Ibrahim dan 

Suparni, 2009: 35). 

Dalam kegiatan pembelajaran secara nyata matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih dalam 

peningkatan mutunya. Banyak siswa yang merasa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika karena dianggap sulit, menakutkan bahkan ada 

sebagian dari mereka yang membenci sehingga matematika dianggap sebagai 

momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan siswa malas dan tidak banyak 

melakukan aktivitas dalam belajar matematika. Kurangnya perhatian dari 

siswa ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dalam belajar sehingga 

hasil belajar menjadi menurun. 



Dalam proses pembelajaran di kelas pasti ada banyak masalah yang 

dihadapi guru dan siswa. Siswa merasa malas mengikuti proses pembelajaran 

khususnya mata pelajaran matematika dikarenakan siswa merasa bosan dan 

kesulitan dengan pelajaran tersebut. Sebagian siswa saat mereka pada kelas 

rendah atau saat pertama kalinya siswa mempelajari matematika belum 

paham tentang konsep matematika sehingga siswa menganggap  matematika 

itu sulit. Oleh karena itu, saat siswa belajar di kelas yang lebih tinggi siswa 

masih menganggap matematika itu sulit. Sedangkan guru merasa kesulitan 

dalam memilih metode dalam pembelajaran matematika yang dapat membuat 

siswa mengerti. Semua itu berakibat pada hasil belajar matematika siswa. 

Kondisi pembelajaran tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan 

berlangsung terus menerus, dengan kondisi tersebut seharusnya guru mencari 

alternatif-alternatif metode pembelajaran yang memungkinkan dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas. Di dalam proses belajar 

keterlibatan siswa secara aktif dapat berjalan efektif, bila pengorganisasian 

dan penyampaian materi sesuai dengan kesiapan mental anak. Kita dapat 

memilih satu metode mengajar yang tepat, bila kita mengetahui berbagai 

metode penyampaian. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara atau 

teknik menyajikan atau mengajarkan suatu materi pengajaran yang disusun 

secara logis dan teratur (Ibrahim dan Suparni, 2009:106). 

Metode yang dapat digunakan adalah metode polamatika dan metode 

algoritma. Alasan utama pemilihan metode polamatika adalah karena 

pembelajaran yang akan dilakukan akan lebih interaktif dan menyenangkan 

dan dapat mempercepat pengerjaan soal matematika. Sedangkan metode 

algoritma adalah metode yang mudah untuk dipahami siswa dan langkah-

langkahnya tersusun dengan jelas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian dengan judul “Studi 

Komparasi Antara Metode Polamatika Dengan Metode Algoritma 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta Tahun 2013/2014”.  



B. METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan judul maka penelitian akan dilakukan di SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta Tahun 2013/2014”.  

 Menurut Syaifuddin Azwar dalam Rubino Rubiyanto (2009: 36) 

penelitian dapat ditinjau dari kedalaman analisisnya (deskriptif dan 

inferensial) dan pendekatan analisisnya (kuantitatif dan kualitatif). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu eksperimen. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian eksperimen. Model 

eksperimen yang digunakan adalah True Experimen Design. Menurut Rubino 

Rubiyanto (2011: 42) model eksperimen True Experimen Design yaitu 

eksperimen yang dapat dipertanggung jawabkan karena peneliti dapat 

mengontrol semua variabel yang mempengaruhi eksperimen.  Design dalam 

penelitian ini adalah Postest-Only Control Design. 

Sofyan kertawijaya (2009:8) menyebutkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (Rubino 

Rubiyanto, 2013:75) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek, demikian pula kharakteristik dari obyek atau subyek tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah jumkah obyek/subyek yang 

diteliti dan keseluruhan kharakteritik obyek/subyek yang diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surakarta tahun 2013 yang terdiri dari 2 kelas yang semuanya berjumlah 53 

siswa. Kelas yang pertama sebagai kelas yang dalam pembelajaran 

matematika menggunakan metode polamatika sedangkan kelas yang kedua 

yang dalam pembelajaran matematika menggunkan metode algoritma. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan metode polamatika dan metode algoritma sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas IV 

semester 1 di SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 

Untuk memperoleh data digunakan teknik observasi, tes, teknik 

dokumentasi dan teknik tes. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan 

oleh peneliti guna mendapat gambaran kegiatan belajar siswa di kelas dan 



gambaran tentang sekolah yang diteliti yaitu siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 Nusukan Surakata. Dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui data nama siswa dan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa.Teknik tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar pada mata 

pelajaran Matematika. Tes dilakukan pada kelas eksperimen dan pada kelas 

kontrol. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif 

pilihan ganda sebanyak 30 soal. Sebelum tes diujikan terlebih dahulu 

dilakukan uji coba untuk mendapatkan materi tes yang valid dan reliabel. 

Adapaun untuk analisis butir soal terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. 

 Apabila soal telah valid dan reliabel maka tahap selanjutnya adalah 

teknik analisis data.Namun, sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar matematika dengan metode polamatika dan metode algoritma 

adalah dengan menggunakan uji-t dan untuk mengetahui Penggunaan metode 

yang lebih baik antara metode polamatika dengan metode algoritma terhadap 

hasil belajar matematika adalah menggunakan nilai rata-rata hasil belajar. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan try out untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas soal yang akan digunakan dalam 

penelitian. Soal sebanyak 30 berupa soal pilihan ganda. Sebanyak 21 soal 

dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian dan soal juga reliabel.  

Tahap selanjutnya adalah uji keseimbangan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas seimbang. Ternyata kedua kelas tersebut seimbang. Tahap 

selanjutnya adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah kedua kelas 

tersebut memiliki data hasil belajar yang berdistribusi normal atau tidak dan 

ternyata kedua kelas memiliki data hasil belajar yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda. kelas IV A sebagai  

kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan metode polamatika 

dan kelas IV B sebagai kelas kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan 



metode algoritma. Setelah kedua kelas mendapat perlakuan tersebut, 

dilakukan tes hasil belajar matematika untuk dibandingkan hasilnya. 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

peneliti dapat dibuat kesimpulan bahwa ada perbedaan antara metode 

polamatika dengan metode algoritma terhadap hasil belajar matematika kelas 

IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 2013/2014. Hal ini karena 

thitung  > ttabel yaitu 2,0939 > 2,045. 

Dari nilai rata-rata hasil belajar dapat disimpulkan bahwa metode 

polamatika lebih baik dibandingkan dengan metode algoritma terhadap hasil 

belajar matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 

Karena rata-rata metode polamatika adalah 89,83  dan metode algoritma 

adalah 82,25. Nilai rata-rata  metode polamatika lebih tinggi dibandingkan 

metode algoritma. 

Pembelajaran dengan metode polamatika pada kelas IVA, mampu 

menumbuhkan minat belajar siswa. Metode polamatika penerapannya dalam 

mengerjakan soal-soal dalam pembelajaran siswa memerlukan waktu yang 

singkat untuk menyelesaikannya. Hal ini karena metode polamatika terdapat 

langkah yang pendek dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Dengan 

demikian siswa merasa mudah dalam mengerjakan soal-soal dan dapat 

menyelesaikan soal dengan benar. Dalam materi pembagian siswa diminta 

mengerjakan soal pembagian dari guru. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Dradjat Permadi (2011:3) yang menyatakan bahwa metode polamatika adalah 

cara cepat untuk menghitung pembagian bilangan jutaan dengan satuan 2 

sampai 9 dengan hanya butuh waktu sekitar 10 detik untuk 

menyelesaikannya. Sehingga siswa akan mengerjakan soal tersebut dengan 

mudah dan cepat. 

Sedangkan metode algoritma terdapat langkah yang panjang dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. Sehingga memerlukan waktu yang 

cukup plama untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oleh karena itu, siswa 

merasa jenuh dan menganggap soal-soal matematika tersebut sulit. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Nugroho Agus dan Widi Hapsari (2010:99) 



menyebutkan bahwa algoritma adalah suatu kumpulan berhingga dari 

perintah yang berupa urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dalam jumlah waktu yang berhingga. Sehingga metode 

algoritma adalah metode untuk menyelesaikan soal matematika dengan waktu 

yang cukup lama atau jumlah waktu yang berhingga. 

Masing-masing metode  memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah 

satu kelebihan dari metode polamatika adalah dapat membuat siswa semangat 

dalam menyelesaikan soal pembagian yang diberikan guru dan dapat 

menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Hal ini membuat siswa beranggapan 

bahwa soal matematika terutama pembagian adalah mudah. Dengan anggapan 

mudah itulah  membuat siswa dengan semanagat dan cepat dalam 

menyelasaikan soal-soal tersebut. Hal ini terbukti saat mengerjakan soal 

evaluasi siswa hanya memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan 

soal yang diberikan guru. Padahal guru mengalokasikan waktu sekitar 60 

menit.  Sedangkan kekurangan dari metode polamatika adalah sulitnya 

memahamkan konsep atau pemahaman awal pada langkah-langkah metode 

polamatika. Ada beberapa anak yang masih merasa sulit dalam mengerjakan 

soal adalah  karena merasa bingung dengan langkah-langkah polamatika 

tersebut. Disini diperlukan kehati-hatian dalam menjelaskan langkah-langkah 

metode polamatika. 

Sedangkan kelebihan dari metode algoritma adalah langkah-

langkahnya  terstruktur dari awal sampai akhir. Hal ini membuat siswa 

dengan mudah memahaminya dan menerapkan dalam menyelesaikan soal 

matematika pembagian tersebut. Salah satu kelemahan dari metode algoritma 

adalah Alur perhitungan yang menulis dengan arah bergantian atas dan bawah 

bisa menjadi beban pikiran siswa dalam melakukan pola hitung apalagi bagi 

siswa yang lemah dalam perhitungan. Sehingga menjadikan berhitung 

pembagian membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. Hal ini terbukti 

saat guru membagikan soal pembagian untuk diselesaikan siswa, banyak 

siswa yang mengeluh susah dan sebagain besar siswa mengerjakan melebihi 

batas waktu yang diberikan guru. 



D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut ini: 

1. Berdasarkan tabel uji t dapat disimpulkan bahwa  thitung  > ttabel yaitu 

2,0939 > 2,045, sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, Ha diterima. Artinya,  

ada perbedaan penggunaan metode polamatika dengan metode algoritma 

terhadap hasil belajar matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan 

Surakarta tahun 2013/2014.  

2. Nilai rata-rata hasil belajar matematika kelas IVA lebih besar dari nilai 

rata-rata hasil belajar matematika kelas IVB yaitu 89,83 > 82,25, sehingga 

hipotesis kedua diterima. Artinya, metode polamatika lebih baik 

dibandingkan dengan metode algoritma terhadap hasil belajar matematika 

kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 2013/2014. 
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