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ABSTRAK 

 

Safitri, Magfiroh Ida. 2019. Pengaruh Penggunaan  

Jarimatika Terhadap Kreativitas dan Kemampuan 

Pemecahan Soal Perkalian Kelas IV MIN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Edi Irawan, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Metode jarimatika, Kreativitas, 

Kemampuan Pemecahan Soal Perkalian 

 

Pembelajaran matematika adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar pada siswa pada mata pelajaran Matematika. 

Setelah pembelajaran selesai akan dilakukan evaluasi belajar 

dengan pemberian sebuah soal. Tidak jarang siswa merasa 

kesusahan ketika harus mengerjakannya. Hal itu karena ada 

kendala dalam bentuk perhitungan perkalian. Umumnya 

metode menghafal yang digunakan, namun hal tersebut di 

rasa masih kurang bisa mengatasi masalah tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). menjelaskan 

penggunaan jarimatika berpengaruh secara signifikan 

terhadap kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian siswa kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019; 2). menjelaskan penggunaan jarimatika 

berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas siswa 
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kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019; dan 

3). menjelaskan penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan soal perkalian 

siswa kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, 

metode eksperimen  dengan menggunakan desain quasi 

experiment research. Adapaun teknik yang digunakan 

adalah tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

menggunakan uji MANOVA (Multivariate Analysis of 

Variance). Penelitian ini dilakukan di MIN 4 Ponorogo 

dengan sampel penelitian adalah kelas IV sebanyak 44 siswa 

yang terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) 

penggunaan jarimatika berpengaruh secara signifikan 

terhadap kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 dengan nilai signifikansi < 0,05; 2) penggunaan 

jarimatika berpengaruh secara signifikan terhadap 

kreativitas kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 dengan nilai signifikansi < 0,05; dan 3) 

penggunaan jarimatika berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan pemecahan soal perkalian kelas IV 

MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan nilai 

signifikansi < 0,05. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu pembelajaran merupakan hal pasti ada 

dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya pembelajaran 

dunia pendidikan tidak akan mengalami perkembangan. 

Suatu Pembelajaran berlangsung setiap harinya dan 

harus ditempuh oleh seluruh siswa. Dalam 

pembelajaran akan terjadi sebuah timbal balik antara 

guru dan siswa. 

Kata pembelajaran bisa dikatakan diambil dari 

kata instruction yang berarti serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Ada lima komponen pembelajaran 

yaitu: interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, 

dan lingkungan belajar. Di mana interaksi diartikan 

sebagai timbal balik antara guru dan siswa yang paling 

utama.
1
 Proses pembelajaran harus melahirkan kegiatan 

belajar melalui berbagai aktivitas yang sengaja 

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan 

belajar dapat dipahami secara konseptual dengan 

menggunakan berbagai pendekatan.
2
 

Dalam penerapan pendekatan-pendekatan 

tersebut akan diimbangi dengan perancangan strategi, 

metode, dan model pembelajaran. Semuanya saling 

                                                           
1
H. M. Ali Hamzah and Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi 

Pembelajaran Matematika (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

42. 
2
Hamzah and Muhlisrarini, 45. 
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berkaitan dengan harapan bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sama halnya dengan mata pelajaran 

lainnya, dalam pembelajaran Matematika juga 

diperlukan metode yang tepat agar tujuan yang 

diinginkan bisa tercapai. 

Matematika diartikan ilmu tentang bilangan 

hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan.
3
 Umumnya guru mengajarkan matematika 

dengan menerangkan konsep dan operasi, memberi 

contoh, mengerjakan soal, serta meminta siswa untuk 

mengerjakan soal sesuai yang sudah diterangkan guru. 

Guru menekankan pada menghafal konsep dan prosedur 

matematika guna menyelesaikan soal.
4
 

Matematika merupakan mata pelajaran yang 

dipenuhi dengan perhitungan. Bentuk penulisannya 

kebanyakan berupa angka. Banyak dari peserta didik 

yang merasa takut jika sudah berhadapan dengan mata 

pelajaran Matematika. Mereka sudah merasa tidak akan 

bisa mengerjakan soal-soal Matematika. Karena hal itu 

diperlukan metode yang tepat agar peserta didik senang 

belajar matematika. Karena itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai mata pelajaran 

Matematika.  

                                                           
3
Hamzah and Muhlisrarini, 47–48. 

4
H. Rostina Sundayana, Media Dan Alat Peraga Dalam Pembelajaran 

Matematika Untuk Guru, Calon Guru, Orang Tua, Dan Para Pecinta 

Matematika (Bandung: Alfabeta, 2015), 24. 
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Usaha dalam mengembangkan kreativitas siswa, 

diperlukan keterlibatan guru. Guru hendaknya 

menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien 

sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Konsep-

konsep pada kurikulum matematika SD terbagi menjadi 

tiga kelompok besar yaitu penanaman konsep dasar, 

pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan.
5
 

Dalam pembelajaran, seharusnya guru 

melakukan berbagai aktivitas kegiatan kreatif seperti 

mengamati, menanyakan, menguji coba, menemukan, 

menciptakan, menilai, dan mengapresiasi. Pembelajaran 

kreatif dapat memberikan pemahaman terhadap ilmu 

untuk menyelesaikan persoalan sehingga memotivasi 

siswa untuk belajar kembali.
6
 Kreativitas merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang meliputi 

kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan original 

dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci (suatu 

gagasan)).
7
 Menurut Guilford Kepribadian kreatif 

meliputi dimensi kognitif (yaitu bakat) dan dimensi non 

kognitif (yaitu sikap, minat, dan kualitas 

temperamental). Di mana kreativitas berkenaan dengan 

cara berpikir menyebar.
8
 

                                                           
5
Heruman, Model Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 2. 
6
Heru Kurniawan, Sekolah Kreatif Sekolah Kehidupan Yang 

Menyenangkan Untuk Anak (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 66. 
7
Kurniawan, 132. 

8
Edyah Murniati, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Kreatif 

(Yogyakarta: Pedagogia, 2012), 17. 
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Kemampuan memecahkan masalah menjadi 

tujuan utama dari belajar matematika di antara tujuan 

yang lain. Latar belakang atau alasan seseorang perlu 

belajar memecahkan masalah matematika adalah 

adanya fakta dalam abad dua puluh satu ini bahwa 

orang yang mampu memecahkan masalah hidup dengan 

produktif. Dalam SI tersebut dinyatakan lima tujuan 

mata pelajaran matematika. Salah satu dari lima tujuan 

tersebut adalah agar siswa mampu memecahkan 

masalah matematika yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. Oleh karena itu setiap guru matematika SD 

perlu memahami maksud dari memecahkan masalah 

matematika. Selain itu, setiap guru harus melatih 

keterampilannya dalam membantu siswa untuk belajar 

memecahkan masalah matematika.
9
 

Matematika berhubungan dengan perkalian. 

Perkalian dimulai dari perkalian dasar hingga bentuk 

soal materi lain. Dalam bentuk perkalian sederhana 

mungkin banyak siswa yang bisa namun jika sudah 

membentuk soal perkalian yang bergabung dengan 

materi lain tidak sedikit siswa yang kesusahan dalam 

mencari jawabannya. Karena siswa satu dengan yang 

lainnya pasti berbeda dalam mengatakan sebuah 

masalah. Tidak jarang soal perkalian bagi siswa satu 

                                                           
9
Endah Wahyuningsi, Sapon Suryo Purnomo, and Sri Wardhani, Modul 

Matematika SD Program Bermutu Pembelajaran Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Di SD, 2010, 19–21. 
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tidak menjadi masalah namun bagi siswa lain 

mengatakannya sebuah masalah.  

Soal perkalian adalah penjumlahan berulang dari 

sebuah bilangan. Perkalian dilambangkan dengan tanda 

(x). Fakta dasar suatu perkalian adalah siswa tidak akan 

lepas dari belajar membilang meloncat. Fakta lain yaitu 

bahwa bentuk perkalian tidak akan lepas dari 

penjumlahan.
10

 

Kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian Matematika siswa tidak akan bisa tumbuh dan 

berkembang sendiri sehingga dibutuhkan usaha nyata 

guru Usaha guru bisa dilakukan saat pembelajaran 

berlangsung dengan memanfaatkan berbagai metode 

yang bisa membantu berkembangnya kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian. Karena masalah 

dalam mata pelajaran matematika tidak hanya satu hal 

maka diperlukan kreativitas guru dalam menggunakan 

metode-metode pembelajaran agar masalah yang ada 

bisa teratasi. 

Pengertian metode adalah suatu cara yang 

teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam oleh 

guru yang akan dilaksanakan saat pembelajaran untuk 

digunakan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Metode mengajar matematika yang efektif, efisien 

sesuai dengan pokok bahasan matematika tertentu dapat 

                                                           
10

Yoppy Wahyu Purnomo, Serial Matematika Untuk PGSD Bilangan 

Cacah Dan BUlat Sebuah Tinjauan Konsep Dan Instruksi Dalam 

Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2014), 86. 
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meningkatkan daya serap siswa dalam belajar 

matematika.
11

 

Fenomena mengenai penggunaan jarimatika 

sudah melekat dalam dunia pendidikan. Kebanyakan 

para siswa akan diajarkan jarimatika sebagai bekal 

dalam pembelajaran Matematika. Bahkan saat ini ada 

terobosan jika anak usia dini sudah diperkenalkan 

dengan penghitungan penjumlahan dengan bantuan jari. 

Salah satunya berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

tahun 2016 oleh Bima Suci Rahmatullah yang 

menunjukkan  bahwa penerapan metode jarimatika 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
12

 

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai 

bisa meningkatkan rasa senang dan gembira bagi siswa 

dan memperbaiki semangat siswa dan dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Namun dalam penerapan metode seperti menghafalkan 

dirasa kurang mampu mengatasi semua permasalahan 

dalam pembelajaran matematika. Sehingga sampai saat 

ini masih banyak ditemukan masalah-masalah yang 

dialami siswa di dalam mempelajari matematika. Kini 

telah dikembangkan berbagai metode pembelajaran 

untuk mengatasi masalah tersebut, terutama dalam hal 

berhitung perkalian. Salah satu metode yang dapat 

                                                           
11

Hamzah and Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran 

Matematika, 257. 
12

Bima Suci Rahmatullah, Siti Rachmah Sofiani, and Suwarjo, 

―Pengaruh Metode Jarimatika Terhadap  Hasil Belajar Matematika 

Siswa SD‖ (Universitas Lampung, 2016), 12, 

digilib.unila.ac.id/22504/3/SKRIPSI..... 
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diterapkan dalam materi perkalian yaitu metode 

jarimatika.  

Jarimatika adalah cara menghitung matematika 

dengan menggunakan alat bantu jari. Sebelum 

menggunakan jari untuk menghitung, perlu di pahami 

terlebih dahulu cara menggunakan jarinya. Jari tangan 

kanan dipahami sebagai angka satuan, sedangkan jari 

tangan kiri adalah angka puluhan dan ratusan.
13

 

Berdasarkan pengamatan dan tanya jawab yang 

dilakukan di MIN 4 Ponorogo, ditemukan bahwa siswa 

merasa kesusahan ketika harus mengerjakan suatu soal 

Matematika. Ketika siswa sudah mampu memahami 

suatu materi pelajaran namun kenyataannya masih saja 

ada kendala dalam bentuk perhitungan perkalian dalam 

menentukan jawabannya. Hal tersebut menjadikan para 

siswa harus mengerjakan secara asal-asalan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul penelitian yaitu: PENGARUH PENGGUNAAN 

JARIMATIKA TERHADAP KREATIVITAS DAN 

KEMAMPUAN PEMECAHAN SOAL PERKALIAN 

KELAS IV MIN 4 PONOROGO TAHUN 

PELAJARAN 2018/2019. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang 

                                                           
13

Dwi Sunar Prasetyono and et al., Pintar Jarimatika (Yogyakarta: Diva 

Press, 2008), 28. 
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cakupan serta adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, 

maupun jangkauan maka peneliti  akan membatasi 

pembahasannya dan tidak semuanya akan 

ditindaklanjuti. Peneliti hanya akan fokus pada 

penggunaan jarimatika terhadap kreativitas dan 

kemampuan dalam memecahkan soal perkalian siswa 

kelas IV MIN 4 Ponorogo. Kreativitas mempunyai 

berbagai ciri-ciri kerpribadian yang mungkin bisa 

diteliti, namun hanya tiga ciri yang akan dilakukan 

pengujian yaitu kelancaran, keluwesan, dan elaboratif. 

Sedangkan dalam kemampuan pemecahan penulis 

hanya membatasi dalam bentuk soal rutin yaitu soal 

perkalian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dan 

pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian kelas IV MIN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

2. Apakah penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas kelas IV MIN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Apakah penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan soal 

perkalian kelas IVMIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan jarimatika 

berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas 

dan kemampuan pemecahan soal perkalian kelas IV 

di MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan jarimatika 

berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas 

kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan jarimatika 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan pemecahan soal perkalian kelas IV 

MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teori 

Secara teori penelitian ini diharapkan 

memberi kontribusi bagi pengembangan proses dan 

inovasi pembelajaran Matematika yang berlangsung 

di sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 
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pengalaman dalam hal mengajar sehingga 

meningkatkan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas diri dan kreativitas sebagai calon 

pendidik yang profesional. 

b. Bagi peserta didik  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan 

peserta didik dapat menerapkan metode 

jarimatika untuk memecahkan soal perkalian 

tanpa adanya kesulitan.  

c. Bagi guru  

1) Dapat dijadikan bahan informasi untuk 

guru bahwa metode-metode pembelajaran 

juga perlu diterapkan dalam mata 

pelajaran Matematika agar keberhasilan 

yang diinginkan bisa dicapai. 

2) Dapat merencanakan proses pembelajaran 

yang lebih kreatif, efektif, aktif serta 

efisien. 

d. Bagi kepala sekolah 

1) Dapat menyusun metode-metode 

pembelajaran yang dapat mengatasi 

permasalahan dalam setiap mata 

pelajaran khususnya mata pelajaran 

Matematika.  

2) Dapat meningkatkan kualitas sekolah 

dalam mencetak peserta didik yang 

bermutu. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan ini, pembahasan 

dalam laporan penelitian penulisan mengelompokkan 

menjadi V bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB I merupakan pendahuluan berisi gambaran 

umum untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar 

belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II merupakan telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori tentang kreativitas, perkalian 

dan metode jarimatika, kerangka berpikir, dan 

pengajuan hipotesis.  

BAB III merupakan metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV merupakan hasil penelitian yang terdiri 

dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data dan interpretasi dan pembahasan. 

BAB V merupakan penutup yang meliputi 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian 

yang di jabarkan dari hasil penelitian oleh peneliti 

terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. 

Fungsinya untuk memposisikan peneliti terdahulu 

dengan peneliti yang sekarang. Sehingga telaah hasil 

penelitian terdahulu menjadi sebuah referensi bagi 

penelitian ini. Berikut terdapat beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang telah dipilih oleh peneliti: 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Idham 

Sumirat dengan judul Pengaruh Praktik Jarimatika 

Terhadap Keterampilan Berhitung Perkalian Pada 

Siswa Kelas II SD di sekolah  dasar  Gugus  Jogonegoro 

Kecamatan  Selomerto  Kabupaten Wonosobo  pada  

semester  genap  tahun ajaran  2015/2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat  pengaruh  

positif  penerapan praktik  jarimatika  terhadap  

keterampilan hitung  perkalian  pada  siswa  kelas  II  

Gugus  Jogonegoro  Kec. Selomerto  Kab. Wonosobo. 

Berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan  

independent  sample  t  test untuk  menguji  pengaruh  

praktik jarimatika  bantuan  program  SPSS  20, 

diperoleh  nilai  Sig  >0.05  pada  kolom Levene’  Test  

for  Equality  of  variances maka  data  memiliki  varians  
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yang  sama sehingga  analisis  data  yang  digunakan 

adalah  nilai  yang  terdapat  pada  baris Equal variances 

assumed. Dengan nilai df =  40  diperoleh  nilai  Sig.  (2-

tiled)  0.024. Praktik  jarimatika  lebih  berpengaruh 

dibandingkan dengan  metode mencongak pada siswa 

kelas II SD Gugus Jogonegoro Kec.  Selomerto.  Sesuai  

analisis menggunakan uji  N-Gain  dapat diketahui 

bahwa  peningkatan  keterampilan berhitung  perkalian  

pada  kelas eksperimen sebesar 0,411 termasuk dalam 

kategori  sedang.  Sedangkan  pada  kelas kontrol  

sebesar  0,135   termasuk  dalam kategori  rendah.  Hasil  

tersebut membuktikan  bahwa  praktik  jarimatika lebih  

berpengaruh  dibanding  metode mencongak  dalam  

materi  kelas  II  SD yaitu  operasi  hitung  perkalian  

yang hasilnya dua angka.14 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Bima 

Suci Rahmatullah dengan judul Pengaruh Metode 

Jarimatika Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

SD di SD  Negeri  06  Metro  Barat  yang beralamat  di  

Jl.  Jenderal  Sudirman  No.  14/II,  Ganjar  Agung,  

Kec.  Metro Barat, Kota Metro..  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terhadap hasil belajar kognitif 

siswa kelas IVA dan IVB pada mata pelajaran 

matematika. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan 

hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Nilai rata-rata posttest kelas kontrol adalah 61,220 

                                                           
14

Idham Sumirat, Trimurtini, and Wayuningsih, ―Pengaruh Praktik 

Jarimatika Terhadap Keterampilan  Berhitung Perkalian Pada Siswa 

Kelas II SD,‖ Jurnal Kreatif, September 2016, 67. 
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sedangkan kelas eksperimen adalah 71,797. Berdasarkan 

hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan program 

statistik SPSS versi 20 diperoleh nilai sig (2-tailed) 

0,023, (Sig. < 0,05) sehingga Ho ditolak. Hasil perhitungan 

data memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan bermakna pada penerapan metode 

jarimatika terhadap hasil belajar matematika pada ranah 

kognitif di kelas IV SD Negeri 06 Metro Barat Tahun 

Pelajaran 2015/2016.15 

Dari hasil kajian terdahulu, maka peneliti 

menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini. Persamaannya adalah penelitian tentang 

Metode jarimatika sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah: 

Pertama penelitian berjudul ―Pengaruh Praktik 

Jarimatika Terhadap Keterampilan Berhitung Perkalian 

Pada Siswa Kelas II SD‖ di mana peneliti tersebut ingin 

melihat pengaruh jarimatika pada keterampilan 

berhitung siswa mulai dari penjumlahan hingga 

perkalian sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin 

melihat pengaruh jarimatika terhadap kreativitas dan 

kemampuan siswa dalam memecahkan soal perkalian. 

Kedua penelitian yang berjudul ―Pengaruh 

Metode Jarimatika Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa‖ di mana peneliti tersebut ingin melihat pengaruh 

jarimatika terhadap hasil belajarnya sedangkan 

penelitian ini ingin melihat tidak pada hasil belajarnya 

                                                           
15

Rahmatullah, Siti Rachmah Sofiani, and Suwarjo, ―Pengaruh Metode 

Jarimatika Terhadap  Hasil Belajar Matematika Siswa SD,‖ 12. 
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namun pada kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian siswa.  

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Definisi terhadap kreativitas itu sangat 

beragam. Oleh karena itu setiap orang akan 

mengartikan sebuah kreatif dengan begitu 

beragam sesuai ide yang ada di pikiran. Namun, 

terdapat pengertian kreativitas yang bisa kita 

ketahui maknanya.
16

 Kreativitas merupakan 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan (fleksibilitas), dan original dalam 

berfikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci 

(suatu gagasan)).
17

 

Kreativitas berasal dari kata ―to create‖ 

artinya membuat. Dengan kata lain, kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk membuat 

sesuatu, apakah itu dalam bentuk ide, langkah, 

atau produk. Dalam membuat sesuatu, ada 

beberapa aspek yang menyertainya. Pertama, 

adanya ide untuk membuat sesuatu. Kedua, 

mampu menemukan bahan yang akan digunakan 

                                                           
16

Momon Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 17. 
17

Teguh Wiyono and Obey Angga Nursyahid, Rahasia Mendidik Anak 

Cerdas Meningkatkan Daya Pikir, Kesehatan, Dan Kreativitas Anak 

(Jakarta: PT Suka Buku, 2013), 132. 
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menjadi sebuah produk. Ketiga, mampu 

melaksanakan idenya, dan mampu menghasilkan 

suatu karya.
18

 

Dalam buku yang lain pengertian 

kreativitas dijabarkan menjadi beberapa istilah 

seperti kreativitas sebagai proses adalah suatu 

proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, 

baik gagasan atau objek dalam bentuk atau 

susunan yang baru. Kreativitas sebagai produk 

adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang 

baru dari sebuah ide. Sedangkan kreativitas 

ditinjau dari segi pribadi adalah ungkapan dari 

pribadi sebagai hasil interaksi individu, 

perasaan, sikap, dan perilakunya.
19

 

b. Teori Kreativitas 

Teori yang melandasi hadir dan 

pengembangan kreativitas dapat dibedakan 

menjadi 3 yaitu:  

1) Teori psikoanalisis. Pribadi kreatif adalah 

hasil traumatis dari seseorang sehingga 

menghadirkan sebuah gagasan baik disadari 

maupun tidak telah menjadi sebuah 

pemecahan dari traumanya. 

2) Teori humanis. Kreativitas di lihat sebagai 

hasil dari kesehatan psikologis tingkat 

tinggi dari seseorang. 

                                                           
18

Momon Sudarma, 9. 
19

Wiyono and Obey Angga Nursyahid, Rahasia Mendidik Anak Cerdas 

Meningkatkan Daya Pikir, Kesehatan, Dan Kreativitas Anak, 129–30. 
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3) Teori cziksentmihalyi. Melihat kreativitas 

dari hasil predisposisi genetic (genetic 

predisposisi). Artinya seseorang yang sudah 

mempunyai sebuah kepekaan akan suatu hal 

bisa saja itu menjadi bentuk kreativitasnya 

yang perlu dikembangkan. Contoh seorang 

yang sistem sensorik peka terhadap warna 

lebih mudah menjadi pelukis, peka terhadap 

nada lebih mudah menjadi pemusik. 

c. Bentuk-bentuk Kreativitas 

Kreativitas itu dapat lahir dalam 

beberapa bentuk. Namun pada umumnya, 

bentuk kreativitas itu lahir dalam tiga bentuk. 

1) Kreativitas lahir dalam bentuk kombinasi 

Orang kreatif adalah 

mengombinasikan atau menggabungkan 

bahan-bahan dasar berupa ide, gagasan, atau 

produk. Sehingga melahirkan sesuatu yang 

baru. 

2) Kreativitas lahir dalam bentuk eksplorasi 

Bentuk ini, berupaya melahirkan 

sesuatu yang baru, dari sesuatu yang belum 

tampak sebelumnya. 

3) Transformasi 

Mengubah dari gagasan menjadi 

sebuah tindakan praktis, atau dari kultur 

pada struktur, dari struktur pada kultur, dari 

satu fase pada fase yang lainnya. Karena 

kreativitas lahir, dari hasil kemampuan 
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menduplikasi pemikiran ke dalam bentuk 

yang baru.
20

 

d. Ciri-ciri Kepribadian Kreativitas 

Ciri-ciri kepribadian kreatif menurut 

Czikszentmihalyi yaitu:  

1) pribadi kreatif mempunyai kekuatan energi 

fisik yang memungkinkan mereka dapat 

bekerja berjam-jam dengan konsentrasi 

penuh, tetapi mereka juga bisa tenang dan 

rileks, tergantung situasinya 

2) Pribadi kreatif dan cerdik tetapi pada saat 

yang sama mereka juga naif. Mereka tampak 

memiliki kebijaksanaan namun kelihatan 

seperti anak-anak 

3) Ciri paradoksal ketiga berkaitan dengan 

kombinasi sikap bermain dan disiplin 

4) Pribadi kreatif dapat berselang-seling antara 

imajinasi dan fantasi, namun tetap bertumpu 

pada realitas 

5) Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan 

baik introvert maupun ekstrovert 

6) Orang kreatif dapat bersikap rendah diri dan 

bangga akan karyanya pada saat yang sama21 

Selain itu ciri kreativitas dibedakan 

dalam ciri kognitif dan non-kognitif. Ciri 

kognitif meliputi empat ciri berpikir kreatif, 

                                                           
20

Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, 25–27. 
21

Wiyono and Obey Angga Nursyahid, Rahasia Mendidik Anak Cerdas 

Meningkatkan Daya Pikir, Kesehatan, Dan Kreativitas Anak, 136. 
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yaitu fleksibilitas, orisinalitas, kelancaran, dan 

elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif meliputi 

motivasi, sikap, dan kepribadian kreatif.  

Berdasarkan survei kepustakaan, 

mengidentifikasi 24 ciri kepribadian kreatif 

sebagai berikut, yaitu: terbuka terhadap 

pengalaman baru, fleksibel dalam berpikir dan 

merespon, bebas dalam menyatakan pendapat 

dan perasaan, menghargai fantasi, tertarik pada 

kegiatan-kegiatan kreatif, mempunyai pendapat 

sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang 

lain, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, 

toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi 

yang tidak pasti, berani mengambil risiko yang 

diperhitungkan, percaya diri dan mandiri, 

memiliki tanggung jawab dan komitmen 

terhadap tugas, tekun dan tidak mudah bosan, 

tidak kehabisan akal dalam memecahkan 

masalah, kaya akan inisiatif, peka terhadap 

situasi lingkungan, lebih berorientasi ke masa 

kini dan masa depan, memiliki citra diri dan 

stabilitas emosional yang baik, tertarik pada hal-

hal yang abstrak, kompleks, holistik dan 

mengandung teka-teki, memiliki gagasan yang 

orisinal, mempunyai minat yang luas, 

menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang 

bermanfaat dan konstruktif bagi pengembangan 

diri, kritis terhadap pendapat orang lain, senang 
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mengajukan pertanyaan yang baik, memiliki 

kesadaran etik-moral dan estetik yang tinggi.22 

Kreativitas secara teori matematis 

memiliki indikator atau ciri-ciri tertentu yang 

disebutkan menurut Torrance yaitu: 

1) Kelancaran, yaitu mempunyai banyak 

ide/gagasan dalam berbagai kategori 

2) Keluwesan, yaitu mempunyai ide/gagasan 

yang beragam 

3) Keaslian, yaitu mempunyai ide/gagasan baru 

untuk menyelesaikan persoalan 

4) Elaborasi, yaitu mampu mengembangkan 

ide/gagasan untuk menyelesaikan masalah 

secara rinci23 

Ciri-ciri kreativitas menurut Torrance 

yang telah disebutkan di atas bisa dijabarkan 

lebih rinci lagi seperti di bawah ini: 

1) Kelancaran 

Definisi: mencetuskan banyak 

gagasan mengenai suatu jawaban, dan banyak 

mengutarakan suatu pertanyaan, memikirkan 

banyak cara dalam mencapai suatu jawaban, 

serta memberikan suatu saran untuk 

mencapai suatu hal. 

                                                           
22

Murniati, Pendidikan Dan Bimbingan Anak Kreatif, 44–47. 
23

H. M. Wahyudin Zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika 

Panduan Praktis Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Laporan Penelitian 

Dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi Disertai 

Dengan Model Pembelajaran Dan Kemampuan Matematis (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2017), 89. 
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Perilaku:  

a) Mengajukan banyak pertanyaan 

b) Jika ada pertanyaan mampu menjawab 

dengan banyak jawaban 

c) Mempunyai banyak gagasan dalam 

memecahkan masalah 

d) Mudah dan lancar dalam menyampaikan 

gagasan 

e) Mengerjakan sesuatu secara cepat dan 

melakukan lebih banyak dari pada orang 

lain 

f) Mudah melihat suatu kesalahan atau 

kekurangan suatu hal 

2) Keluwesan  

Definisi: menghasilkan suatu jawaban 

atau pertanyaan yang beragam, melihat 

masalah dari hal yang berbeda, mencarai 

banyak alternatif jawaban yang berbeda, dan 

mengubah suatu pemikiran yang berbeda. 

Perilaku: 

a) Memberikan ragam cara yang berbeda dari 

yang lain 

b) Menampilkan penafsiran yang berbeda 

dari orang lain 

c) Menerapkan konsep yang berbeda 

d) Memberikan pertimbangan berbeda dari 

yang lain 

e) Mempunyai gagasan yang berbeda dengan 

orang lain 
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f) Mengubah pemikiran dengan alur yang 

berbeda 

3) Osirinalitas  

Definisi: mengungkapkan gagasan 

yang baru, membuat kombinasi terhadap 

suatu unsur-unsur yang sudah ada, 

memikirkan cara yang berbeda dalam 

mengungkapkan suatu ide. 

Perilaku: 

a) Memikirkan masalah yang tidak 

dipikirkan oleh orang lain 

b) Berusaha memikirkan cara-cara yang 

baru 

c) Memiliki cara berpikir yang berbeda 

d) Mencari pendekatan baru 

4) Elaboratif 

Definisi: memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan, memperinci 

detail dari suatu jawaban. 

Perilaku: 

a) Memperinci suatu langkah-langkah dalam 

menemukan jawaban 

b) Memperkaya gagasan orang lain 

c) Mencoba melihat arah detail yang akan 

ditempuh
24

 

 

                                                           
24

S. C. Utami Munandar, Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak 

Sekolah Petunjuk Bagi Para Guru Dan Orang Tua (Jakarta: PT 

Grasindo, 1992), 88–90. 
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e. Faktor Penghambat Kreativitas 

Faktor penghambat atau kendala dalam 

potensi kreativitas dapat terbagi menjadi 

beberapa golongan. Berikut penjelasannya: 

1) Faktor historis 

Dalam sejarahnya di dunia Barat 

seseorang tidak mendapatkan banyak 

kebebasan berperilaku. Sehingga timbul 

sebuah pertanyaan sejauh mana masyarakat 

mampu membuat iklim yang baik untuk 

mengembangkan kreativitas. 

2) Faktor biologis 

Beberapa pakar menyatakan bahwa 

kreativitas merupakan ciri herediter atau 

keturunan, sedangkan pakar lainnya juga 

menerangkan bahwa kreativitas di dapat 

dari pengaruh lingkungan sekitar sebagai 

faktor penentu utamanya. Tidak diragukan 

bahwa gen yang diwarisi akan menentukan 

batas-batas kreativitas. Sedangkan 

lingkungan berupa pendidikan dan 

pengalaman. Di mana kreativitas dapat di 

ajarkan dan di dapat melalui pelatihan dan 

pengalaman yang telah di alami. Jika 

dijabarkan bahwa seseorang mempunyai 

kreativitas hasil dari sifat menurun 

kemudian mendapat pendidikan dan 

pengalaman yang menunjang, maka 
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kreativitas akan berkembang secara optimal 

dan sebaliknya. 

3) Faktor fisiologis 

Terkadang seseorang mengalami 

kendali faal karena terjadi kecelakaan, 

faktor keturunan, maupun karena penyakit. 

Hal tersebut juga bisa menghambat 

perkembangan kreativitas seseorang. 

Namun tidak memungkinkan bahwa 

seseorang yang mempunyai kekurangan 

bisa menghasilkan sebuah kreativitas di 

berbagai bidang seperti lukisan, bermain 

alat musik dan lainnya. 

4) Faktor sosiologis 

Lingkungan merupakan faktor 

penentu dalam mengungkapkan sebuah 

kreativitas sehingga potensi kreativitas dan 

keunikan yang dimiliki dapat dilihat orang 

lain. Namun karena lingkungan mempunyai 

nilai, norma, dan tradisi tertentu, tidak 

jarang juga menghambat berkembangnya 

kreativitas. 

5) Faktor psikologis 

Faktor psikologis merupakan 

kendala yang paling penting. Karena jika 

psikologis kita sedang baik, banyak karya 

kreativitas yang bisa dihasilkan. Dan 

sebaliknya jika psikologis sedang tidak 
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sehat, hal tersebut akan membunuh sikap 

kreatif seseorang. 

6) Faktor diri sendiri 

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

dalam pikiran diri sendiri dalam memecahkan 

sebuah masalah menjadi sebuah hasil 

kreativitas yang bisa diterima banyak orang. 

Secara sadar atau tidak sadar terkadang diri 

ini menciptakan batasan-batasan yang 

sebetulnya tidak perlu ada serta penghambat 

munculnya kreativitas.
25

 

7) Pola asuh 

Jika seorang anak dibiasakan dengan 

suasana keluarga yang terbuka, saling 

menerima, saling menghargai, serta saling 

mendengar pendapat, maka ia akan tumbuh 

dengan kepribadian yang lebih toleransi, 

terbuka, percaya diri dan lain sebagainya. 

Selain itu perilaku kreatif juga akan tumbuh 

dan berkembang dengan baik. 

8) Sistem pendidikan 

Sekolah adalah tempat yang 

terstruktur mulai dari pelajaran hingga 

kegiatan apapun yang dilakukan di dalamnya. 

Namun terkadang situasi sekolah yang begitu 

membosankan juga akan menghambat 

                                                           
25

S. C. Utami Munandar, Kreativitas & Keberbakatan Strategi 

Mewujudkan Potensi Kreatif & Bakat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2002), 310–13. 
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kreativitas anak. Karena itu dibutuhkan cara 

terbaik yang lebih menantang, sehingga anak 

yang mempunyai kreativitas tinggi tersebut 

dapat mengembangkan apa yang ia bisa. 

Serta dibutuhkan guru dengan sikap yang 

lebih berbaur bukan hanya sekedar 

mengontrol anak. 

f. Faktor Pendukung Kreativitas 

Sikap kreativitas lebih membutuhkan 

situasi dengan kebebasan pribadi. Dengan 

begitu anak yang mempunyai kreativitas akan 

mempunyai sikap yang lebih percaya diri 

pada dirinya sendiri. berikut ini empat hal 

yang bisa mendukung perkembangan 

kreativitas: 

1) Rangsangan mental. Anak yang 

mendapat sebuah rangsangan mental 

akan merasakan bahwa ia diterima dan 

didukung. Rangsangan mental tersebut 

bisa berupa aspek kognitif, 

kepribadiannya, maupun psikologis. 

2) Iklim dan kondisi lingkungan. Dengan 

menciptakan lingkungan yang kondusif 

anak akan mudah dalam mengakses 

apapun yang ada di sekitarnya dengan 

cara melihat, merasa, memegang, 

mendengarkan, hingga memainkannya. 

Sehingga kreativitas anak bisa 

berkembang. 
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3) Peran guru. Pada intinya di sini jika ingin 

melihat anak yang kreatif, maka harus 

ada guru yang memiliki sikap kreativitas 

juga. 

4) Peran orang tua. Setelah adanya guru 

yang mendukung kreativitas anak, maka 

orang tua juga harus mampu 

menunjukkan sikap dukungan terhadap 

kreativitas anak.
26

 

 

2. Kemampuan Pemecahan Soal Perkalian 

a. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan mempunyai arti 

kesanggupan, kecakapan, keterampilan, 

kekuatan. Seorang anak mempunyai 

kemampuan dasar yang dibawanya sejak lahir 

dari sebuah keturunan. Kemampuan dasar 

tersebut selanjutnya dikembangkan dengan 

adanya pengaruh dari eksternal seperti 

lingkungan. 

Para ahli psikologi mengatakan bahwa 

kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. 

Kemampuan berbeda tersebut meliputi 

kemampuan membaca, kemampuan berhitung, 

kemampuan mengingat, kemampuan berpikir, 

kemampuan berinteraksi, kemampuan 

                                                           
26

Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan 

Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Kencana, 

2010), 27. 
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mengamati, kemampuan memberi tanggapan, 

kemampuan merasakan, dan kemampuan 

memerhatikan.  Karena adanya perbedaan 

kemampuan tersebut maka setiap anak 

mempunyai kemampuan belajar yang berbeda.
27

 

Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa 

kemampuan adalah suatu daya dalam melakukan 

suatu tindakan sebagai hasil dari suatu 

pembawaan dari lahir dan latihan dari 

lingkungan. Seseorang yang sudah dikatakan 

mampu berarti ia dapat melakukan suatu 

tindakan tersebut sekarang dan sebaliknya
28

 

b. Pengertian Pemecahan  

Pemecahan merupakan usaha nyata yang 

dilakukan oleh siswa untuk mencari 

penyelesaian dengan tujuan mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pemecahan ini adalah suatu 

yang lengkap untuk mengoordinasikan 

pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan 

intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan pada 

situasi tertentu. Sedangkan proses pemecahan 

merupakan usaha nyata dengan kerja keras 

untuk menyelesaikan sesuatu tersebut dengan 

terampil. Menurut Charles dan Lester, ada tiga 

faktor yang mempengaruhi proses pemecahan 

seseorang. 
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Cholil, Psikologi Pendidikan (Surabaya: SA Press, 2001), 182–83. 
28

Munandar, Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak Sekolah 

Petunjuk Bagi Para Guru Dan Orang Tua, 17–18. 
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1) Faktor pengalaman 

Baik pengelaman dari lingkungan maupun 

dari pribadi 

2) Faktor afektif. Misalnya minat, motivasi, 

tekanan, kecemasan, dan lain sebagainya. 

3) Faktor kognitif 

Kemampuan membaca, kemampuan 

menganalisis, keterampilan,  menghitung 

dan sebagainya.
29

 

Dijelaskan dalam buku yang lain, 

pemecahan adalah kegiatan berpikir yang 

diarahkan untuk menyelesaikan dan menemukan 

jawaban dari sesuatu yang dicari. Sehingga, 

proses berpikir untuk menemukan jawaban lebih 

diperhatikan dibandingkan jawabannya.
30

 

c. Soal Perkalian 

1) Pengertian Perkalian 

Soal rutin merupakan prosedur 

penyelesaian Matematika yang sama dengan 

yang dipelajari. Selain itu, soal rutin dapat 

dilihat dari apakah dalam mengerjakan soal 

tersebut menggunakan rumus seperti yang 

dipelajari di dalam kelas. Soal rutin inilah 

yang menjadi fokus penelitian karena soal 

yang perlu diselesaikan oleh siswa adalah 
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Sri Harmini Goenawan Roebyanto, Pemecahan Masalah Matematika 

Untuk PGSD (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 15–16. 
30

Jackson Pasini Mairing, Pemecahan Masalah Matematika Cara Siswa 

Memperoleh Jalan Untuk Berpikir Kreatif Dan Sikap Positif (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 35. 
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soal perkalian. Di mana semuanya sudah 

dipelajari melalui pengajaran di dalam kelas 

bersama guru. Walaupun hanya sebuah soal 

yang gampang tidak jarang terdapat siswa 

yang tidak mampu menyelesaikannya.
31

 

Karena kemampuan siswa satu 

dengan yang lainnya berbeda, maka dalam 

mengatasi sebuah soal juga berbeda pula. 

Banyak siswa yang masih kesusahan 

menangkap pembelajaran dengan mudah. 

Karena itu ketika menemui sebuah soal, 

mereka masih menganggap sebuah masalah. 

Salah satu jenis soal yang digunakan di sini 

adalah soal perkalian di mana ia termasuk 

dalam soal rutin. 

Perkalian merupakan operasi 

penjumlahan dari bilangan yang sama secara 

berulang. Sehingga jika ingin mengerjakan 

soal perkalian, kuasai terlebih dahulu operasi 

penjumlahan. Karena antara penjumlahan dan 

perkalian merupakan operasi yang saling 

berkesinambungan. Hal itu dikarenakan 

operasi perkalian secara umum membutuhkan 

landasan pengertian penjumlahan. 

Lambang untuk menyatakan operasi 

perkalian antara dua bilangan atau lebih 

adalah dengan tanda silang (x). 
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2) Tipe permasalahan pada perkalian 

Dalam operasi perkalian terdapat 

empat permasalahn, yaitu kesamaan 

kelompok, perbandingan, kombinasi, dan 

array. Karena seringkali perkalian hanya 

mencakup jenis permasalah yang paling 

mudah, yaitu kesamaan kelompok dengan 

hasil kali tidak diketahui atau faktornya tidak 

diketahui. 

a) Kesamaan kelompok 

Permasalahan kesamaan 

kelompok dengan keseluruhan tidak 

diketahui termasuk dalam permasalahan 

perkalian.  Ketika anak memikirkan 

penjumlahan berulang, mereka juga 

menghubungkannya dengan strategi 

membilang loncat.  

Contoh:  

Harga bolpoin adalah 3 (dalam ribuan), 

berapakah uang yang harus dibayarkan 

jika membeli 5? 

Jawab: 5 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 

(dalam ribuan) 

b) Perbandingan  

Perbandingan dalam situasi 

perkalian berbeda dengan perbandingan 

dalam situasi penjumlahan. 

Perbandingan dalam situasi penjumlahan 

didasarkan pada jumlah dan selisih. 
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Sedangkan perbandingan dalam 

perkalian didasarkan pada suatu 

himpunan yang merupakan kelipatan dari 

himpunan itu. 

Contoh:  

Trimbil memiliki 5 kelengkeng. Trinil 

memiliki 2 kali dari jumlah kelengkeng 

Trimbil. Berapa banyak kelengkeng yang 

dimiliki oleh Trinil? 

Jawab:  

Trimbil= 5 

Trinil = 2 x kelengkeng Trimbil 

    = 2 x 5 

                                    = 10 

c) Perhitungan array persegi panjang 

Cara lain yang bisa digunakan 

dalam mempresentasikan perkalian 

adalah perhitungan array dengan susunan 

pada baris dan kolom sebuah persegi 

panjang.  

Contoh: 

Sebuah ruangan mempunyai tempat 

dengan jumlah baris yang sama. 

Dikethaui ruangan memiliki 3 baris 

tempat duduk dengan setiap baris 

memiliki 4 tempat duduk. Berapa jumlah 

maksimal pengunjung yang duduk 

diruangan tersebut? 
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Jawab: permasalahan ini dapat di 

modelkan dengan susunan seperti 

berikut.                  

 4 

                  

    

 3   

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Array persegi panjang 

d) Kombinasi 

Permasalahan akan hal ini menunjukkan 

jumlah total kemungkinan yang dibuat 

dengan memasangkan anggota dari dua 

himpunan. Contoh: 

Pasangan 3 persegi pada 2 lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Kombinasi persegi dan lingkaran 

 

    

    

    



34 
 

 

Dari ilustrasi di atas bisa diartikan 2 x 3 

= 3 + 3. Di mana satu-satu dari persegi 

dengan 2 lingkaran. Atau bisa diartikan 3 

x 2 = 2 + 2 + 2. Jumlah kedua kombinasi 

di atas yaitu 6. 

3) Sifat-sifat terhadap perkalian 

Sifat perkalian dapat dinyatakan 

menjadi empat sifat yang dinyatakan di 

bawah ini: 

a) Sifat tertutup. Sifat ini menyatakan 

bentuk perkalian dua bilangan cacah.  

b) Sifat identitas. Sifat ini merupakan 

bentuk perkalian dengan bilangan 1. 

c) Sifat kumutatif. Sifat ini menyatakan 

bentuk perkalian di mana bilangannya 

bisa dipertukarkan (dibalik) tanpa 

mempengaruhi hasil perkalian. 

d) Sifat asosiatif. Sifat ini menyangkut tiga 

bilangan cacah di mana satu bilangan 

bisa dikalikan dengan perkalian bilangan 

dua yang lain. 

e) Sifat distributive. Sifat ini 

menggabungkan antara perkalian dengan 

penjumlahan.
32
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d. Pengertian Kemampuan Pemecahan Soal 

Perkalian 

Dari berbagai pengertian yang telah 

dijelaskan di atas maka kemampuan pemecahan 

diartikan sebuah kecakapan, keterampilan, dan 

kesanggupan seseorang dalam melakukan 

kegiatan nyata untuk menyelesaikan suatu 

masalah serta mencari jawaban yang sebenarnya 

sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan kemampuan pemecahan soal 

perkalian adalah sebuah keterampilan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan 

suatu masalah soal perkalian dengan mencari 

jawaban yang sebenarnya. 

Karena pada dasarnya pembelajaran 

Matematika kebanyakan berbentuk soal 

perkalian dengan berbagai materi. Maka ketika 

seorang siswa menemui soal perkalian dengan 

berbagai bentuk materi, ia akan mampu 

menemukan jawaban yang sebenarnya.  

 

3. Metode Jarimatika 

Metode adalah suatu cara yang teratur atau 

yang telah dipikirkan secara mendalam untuk 

digunakan dalam mencapai suatu tujuan. Metode 

mengajar adalah suatu cara yang direncanakan dan 

digunakan pendidik apakah ia guru atau dosen dalam 

proses pembelajaran agar tujuan tercapai. Hakikat 

metode mengajar matematika adalah cara yang 
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teratur yang telah dipikirkan secara mendalam untuk 

digunakan. Metode mengajar yang efektif, tepat 

pilihannya sesuai dengan pokok bahasan matematika 

tertentu akan meningkatkan daya serap peserta didik 

dalam belajar matematika. Metode mengajar yang 

digunakan pendidik membawa peserta didik kepada 

bagaimana memahami konsep matematika. 

Kepentingan metode di sini akan membawa peserta 

didik kepada pengembangan kemampuan dan 

potensi nalar dalam dirinya.
33

 

a. Pengertian Jarimatika 

Jarimatika adalah suatu cara menghitung 

matematika dengan menggunakan alat bantu 

jari. Teknik ini sebenarnya telah diperkenalkan 

sejak tahun 1960 oleh Drs. Hendra BC, dan telah 

dibukukan dengan judul Kuncung dan Bawuk 

Pintar Berhitung yang diterbitkan oleh CV. 

Oemar Mansoor. Kemudian pada tahun 1986, 

oleh penulis yang sama, teknik ini mulai disusun 

kembali dengan judul Aneka Reka, diterbitkan 

oleh Alex Media Komputindo kelompok 

Gramedia.
34

 

Pengenalan Matematika kepada siswa 

dengan bantuan suatu metode akan menambah 

pemahaman anak mengenai suatu materi. 

Sehingga bisa saja menggugurkan pemikiran 
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anak bahwa Matematika merupakan mata 

pelajaran yang menakutkan dan begitu sulit. 

Suatu lembaga sekolah bisa menjadikan ini 

sebagai kemampuan wajib yang harus di miliki 

siswanya sehingga guru sebagai orang yang 

selalu berhadapan dengan siswa dapat 

memberikan waktu luang untuk melatih 

kemampuan jarimatika. 

Dalam teknik jarimatika ini, sebelum 

menggunakan jarinya untuk menghitung, anak-

anak harus memahami terlebih dahulu cara 

menggunakan jarinya. Dalam penjumlahan dan 

pengurangan jari tangan kanan dipahami sebagai 

angka satuan, sedangkan jari tangan kiri adalah 

angka puluhan dan ratusan. Kalau dalam 

perkalian, penyebutan bilangan di mulai dari jari 

kelingking sebagai bilangan terkecil dan 

bilangan ibu jari sebagai bilangan terbesar. Hal 

ini untuk membedakan antara operasi 

penjumlahan dan pengurangan dengan operasi 

perkalian dan pembagian.
35

 

Jika dulu Jarimatika sudah dikenal lama, 

maka sekitar tahun 2014 Metode Jarimatika 

dikembangkan kembali oleh Septi Peni 

Wulandari. Beliau mengembangkan metode 

jarimatika dengan sebutan KaBaTaKu (Kali 

Bagi Tambah Kurang). Hasil perhitungannya 

bisa sampai ribuan. Namun dalam pengerjaan 
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perkaliannya berpatokan dengan proses 

penjumlahan. Jarimatika adalah suatu metode 

perhitungan matematika khususnya perkalian 

dengan menggunakan jari-jari tangan. Metode 

ini lebih mudah diterapkan dan sangat 

menyenangkan sehingga siswa dapat belajar 

sambil bermain.
36

 

Dalam penerapannya ternyata ada lagi 

jenis metode jarimatika yang di kenal dengan 

jari magic TAKUJAKA.  Teknik jarimatika 

TAKUJAKA ini yang akan diperkenalkan 

kepada siswa. Yang membedakan dengan 

sebutan KABATAKU adalah penggunaan jari 

pada bilangan 6-9. Untuk lebih jelasnya lihatlah 

pada bagian pengenalan jarimatika. 

b. Nilai lebih jarimatika 

Nilai lebih jarimatika yaitu: 

1) Jarimatika memberikan visualisasi proses 

berhitung. Hal ini akan membuat anak mudah 

melakukannya.  

2) Gerakan jari-jari tangan akan menarik minat 

anak. Mungkin mereka menganggapnya lucu. 

Yang jelas, mereka akan melakukannya 

dengan gembira.  

3) Jarimatika relatif tidak memberatkan memori 

otak saat digunakan.  

                                                           
36

Septi Peni Wulandani, ―Jarimatika‖ (Yayasan Jarimatika Indonesia, 

n.d.), 1–2, datastudi-_-belajar-jarimatika.pdf. 



39 
 

 

4) Alatnya tidak perlu dibeli, tidak akan pernah 

ketinggalan, atau terlupa dimana 

menyimpannya. 

5) Juga tidak bisa disita saat ujian.
37

 

c. Kelemahan metode jarimatika 

1) Karena jumlah jari tangan terbatas maka 

operasi matematika yang bisa di selesaikan 

juga terbatas. 

2) Jika kurang latihan akan lebih lambat dalam 

menghitung di bandingkan sempoa atau 

hafalan.
38

 

d. Formasi jari tangan 

 

Gambar 2.3 

Formasi jari tangan 0-9 

Tangan kiri dan kanan mempunyai 

formasi yang sama, tangan yang digunakan 

hanya berjumlah 5 jari namun terdapat jari yang 
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dilipat dan yang tidak dilipat. Formasi jari 

tangan jarimatika tersebut sesuai dengan 

keterangan di bawah ini: 

0 = angka 0 ditandai dengan tangan mengepal 

1 = jari telunjuk di angkat 

2 = jari telunjuk dan jari tengah diangkat 

3 = jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis 

diangkat 

4 = jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari 

kelingking diangkat 

5 = semua jari mulai dari ibu jari hingga jari 

kelingking diangkat 

6 = jari kelingking dilipat 

7 = jari kelingking dan jari manis dilipat 

8 = jari kelingking, jari manis, dan jari tengah 

dilipat 

9 = jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan 

jari telunjuk dilipat 

Semua formasi jari tangan jarimatika ini 

harus dikenal terlebih dahulu sebelum masuk 

pada cara menggunakannya. Formasi ini 

merupakan cara sederhana untuk bentuk 

perkalian 1 hingga 10. Namun formasi ini cocok 

digunakan hanya pada bentuk perkalian 1 hingga 

5. Hal ini dikarenakan jika formasi perkalian jari 

tangan tersebut digunakan pada bentuk perkalian 

6 hingga 9 akan terlalu banyak dan lupa 

perhitungan. Sedangkan untuk bentuk perkalian 

6 hingga 9 terdapat cara yang lebih mudah, 
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namun penggunaannya tetap memerhatikan 

bentuk perkalian 1 hingga 5. Untuk formasi 

perkalian 6 hingga 9 akan dijelaskan di bawah 

ini. 

 

 
Gambar 2.4  

Formasi jari tangan 6 – 9 

Seperti yang telah di gambarkan seperti 

di atas, bahwasanya antara jari tangan kanan dan 

kiri mempunyai formasi yang sama dengan 

keterangan sebagai berikut: 

6 = jari kelingking 

7 = jari manis 

8 = jari tengah 

9 = jari telunjuk 

10 = ibu jari 

e. Operasi perkalian dengan jari 

1) Metode 1: perkalian 1-5 

Dalam metode 1 ini, bentuk 

perkalian menganut operasi penjumlahan. 

Dengan aturan penggunaan seperti yang 

telah dijabarkan di bawah ini. Bentuk 
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perkalian disebut juga penjumlahan 

bilangan secara berulang. Sebagai contoh: 

2 x 4 = 4 + 4 

6 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

Bentuk pengulangannya adalah pada 

bilangan yang paling belakang sebanyak 

bilangan yang didepan. 

Sebelum masuk pada ilustrasi perlu 

diketahui terlebih dahulu aturan penggunaan 

jari tangan pada jarimatika. Berikut 

beberapa hal yang perlu dipahami dalam 

mengaplikasikan jari tangan sebagai alat 

bantu menghitung: 

a) Jari tangan kanan mewakili bilangan 

satuan. 

b) Jari tangan kiri mewakili bilangan 

puluhan dan ratusan 

c) Jari tangan terbuka dipahami sebagai 

operasi penjumlahan 

d) Jari tangan tertutup dipahami sebagai 

operasi pengurangan 

e) Penggunaan jarimatika setidaknya 

memahami konsep dari operasi aljabar. 

Secara spesifik, berikut adalah ilustrasi 

perkalian 2 x 2: 

2 x 2 = 2 + 2 

Langkah 1: buka jari telunjuk, jari tengah 

pada tangan kanan secara bersamaan untuk 

menandai jumlah yang akan dihitung. 
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Langkah 2: buka jari manis dan jari 

kelingking dengan hitungan 2 jari. langkah 

yang dilakukan sama. Jika bilangan                      

tersebut terus berulang sebanyak bilangan 

pengalinya. 

 2 jari yang terbuka 

                                 2 jari ini dibuka 

 

                                             = 

 

 

2 +          2             =  4 

2) Metode 2: perkalian 6-10 

Rumus dasar: (B1 + B2) + (A1 xA2) 

Keterangan: 

B1 = puluhan (jari tangan kiri yang ditutup) 

dengan B = bawah 

B2 = puluhan (jari tangan kanan yang 

ditutup) 

A1 = satuan (jari tangan kiri yang dibuka) 

dengan A = atas 

A1 = satuan (jari tangan kanan dibuka) 

Formasi dasar perkalian 6 – 10: 

Nilai 6 = jari kelingking 

Nilai 7 = jari manis 

Nilai 8 = jari tengah 

Nilai 9 = jari telunjuk 

Nilai 10 = jari jempol (ibu jari) 
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Sebelum memasuki ilustrasi 

ketahui terlebih dahulu aturan dalam 

penggunaan jari tangan perkalian 6 seperti 

yang akan dijelaskan dibawah ini: 

a) 10 jari tangan baik tangan kanan dan 

kiri akan digunakan. Antara jari 

tangan kanan dan kiri sama-sama 

dimulai dengan hitungan 6 pada jari 

kelingking. 

b) Jari yang dilipat menunjukkan 

penjumlahan dalam bentuk puluhan (1 

jari berarti 10, 2 jari berarti 20, 3 jari 

berarti 30, dan seterusnya). Jari tangan 

kanan dan kiri akan dijumlahkan 

sesuai aturan puluhan. 

c) Jari yang diangkat atau berdiri akan 

dikalikan. Pada jari tangan kanan 

terdapat berapa jari yang berdiri 

dikalikan dengan jari tangan kiri yang 

berdiri. 

Secara spesifik, berikut adalah ilustrasi 

perkalian 6 x 8. 
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Gambar 2.5 

Perkalian 6 x 8 

Dalam contoh ilustrasi tersebut, nilai 6 dan 

8 dikalikan dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Jari tangan kanan menunjukkan nilai 6 

sehingga jari kelingking dilipat dan 

jari tangan kiri menunjukkan nilai 8 di 

mana jari kelingking, jari manis, dan 

jari tengah dilipat atau ditutup dan 

dilambangkan B dengan penjabaran 

B1 = 1 jari dan B2 = 3 jari. 

b) Jari yang terbuka dilambangkan A. Di 

mana jari tangan kanan yang terbuka 

berjumlah 4 jari dan jari tangan kiri 

yang terbuka berjumlah 2 jari. 

c) Maka format perhitungannya 

berdasarkan rumus sebagai berikut. 

Rumus = (B1 + B2) + (A1 xA2) 

= (10 + 30) +  (4 x 2) 

=      40       + 8 

=         48 
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4. Kaitan Metode Jarimatika Terhadap Kreativitas 

dan Kemampuan Pemecahan Soal Perkalian 

Kreativitas dapat dirumuskan sebagai 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, 

orisinalitas dalam berpikir, dan kemampuan untuk 

mengolaborasi (mengembangkan, memperkaya, 

memperinci suatu gagasan).
39

 Dengan kata lain, seseorang 

yang mempunyai kreativitas jika memenuhi beberapa 

indikator yang dijelaskan dalam pengertian di atas. 

Umumnya suatu pengajaran untuk menghasilkan 

kemampuan anak dalam membaca, berhitung, menulis. 

Kemampuan tersebut dapat diterapkan dengan 

penggunaan metode. Metode dan berbagai teknik kreatif 

akan menolong anak berpikir dan mengungkapkan 

dirinya secara kreatif. Metode dan teknik yang bisa 

digunakan tersebut beragam, mulai dari yang sederhana 

hingga yang lebih komplek dalam memecahkan suatu 

masalah.
40

 

Metode-metode pengajaran dapat digunakan 

dalam meningkatkan kreativitas dalam berpikir dan juga 

kemampuan yang dimilikinya. Metode di dalam kelas 

menekankan pada cara meningkatkan kemampuan 

pemecahan seorang anak. Suatu metode tersebut dapat 

digabungkan dengan pemahaman konsep pada suatu 

materi.
41

 Tujuan suatu pengajaran matematika untuk 
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membangun kemampuan anak dalam mengahadapi 

masalah matematika. meskipun guru mempercayai bahwa 

kemampuan pemecahan suatu masalah terbentuk dari 

penguasaan keterampilan berhitung anak.
42

 

Dalam pembelajaran matematika, hal pertama 

yang harus dikuasai sebelum mendapatkan pelajaran 

lainnya yaitu kemampuan membaca, berhitung, dan 

menulis. Karena berhitung merupakan kemampuan dasar 

dari segala kemampuan yang diperolehnya kelak. Banyak 

sekali metode yang bida digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung. Beberapa metode tersebut 

menggunakan media jari, sempoa, batang lidi, manik-

manik. Kerikil, maupun tanpa media. Semua media 

tersebut bertujuan untuk memudahkan anak dalam 

memecahkan persoalan matematika.
43

 jadi dengan metode 

yang diterapkan bisa meningkatkan kemampuan 

berhitung anak. Kemampuan yang dimiliki anak bisa 

meningkatkan potensi lainnya seperti kreativitas dan 

kemampuan memecahkan persoalan matematika. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian 

tersebut kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

―jika siswa mampu menggunakan metode jarimatika 

dalam menyelesaikan soal perkalian tanpa ada masalah, 

maka tingkat kreativitas dan kemampuan pemecahan 

soal perkalian siswa tinggi‖. 

                                                           
42
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah perkiraan dari peneliti 

maksudnya kebenaran yang masih belum tentu benar 

dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika 

memang telah disertai dengan bukti-bukti.44 Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. H0AB: Penggunaan jarimatika tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian kelas 

IV MIN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 

H1AB :Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian kelas IV MIN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 
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Metode 

1. Jarimatika 

2. Konvensional Y1 

Kreativitas 

Y2 

Kemampuan 

Pemecahan 

Soal Perkalian 
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2. H0A: penggunaan jarimatika tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kreativitas kelas IV 

MIN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

H1A: Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas kelas IV MIN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

3. H0B: Penggunaan jarimatika tidak berpegaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan 

soal perkalian kelas IV MIN 4 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

H1B: Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan 

soal perkalian kelas IV MIN 4 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai 

pengaturan latar belakang penelitian agar peneliti dapat 

memperoleh data yang valid, sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Selain itu 

rancangan penelitian merupakan sebuah pemikiran 

matang tentang hal-hal yang akan dilakukan yang 

digunakan sebagai patokan dalam proses penelitian.  

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen 

pada pokoknya adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
45

 

Dalam suatu penelitian terbagi menjadi dua variabel 

yaitu variabel bebas (independen) dan variebl 

dependen. Variabel independen merupakan variabel 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel 

dependen. Dan variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas.
46

 

Definisi operasional Dua atau lebih variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel X Metode. Metode yang digunakan ada 

dua yaitu Jarimatika dan konvensional. Metode 
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jarimatika adalah suatu cara menghitung 

matematika dengan menggunakan alat bantu jari.
47

 

Metode konvensional adalah pembelajaran yang 

menggunakan metode cenderung pada ceramah dan 

tidak menerapkan jarimatika. 

2. Variabel Y1 Kreativitas. Kreativitas adalah 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan (fleksibilitas), dan original dalam 

berfikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci 

(suatu gagasan)).
48

 

3. Y2 kemampuan pemecahan soal perkalian. 

Kemampuan pemecahan soal perkalian adalah 

sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk menyelesaikan suatu masalah soal perkalian 

dengan mencari jawaban yang sebenarnya. 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu quasi experimental design. Quasi 

experimental design adalah pengembangan dari true 

experimental design yang sulit dilaksanakan dan tidak 

menggunakan penempatan  secara acak. Terdapat dua 

bentuk desain  quasi eksperimen, yaitu time-series 

design dan nonequivalent control  group design.
49

 

Penelitian ini menggunakan bentuk 

nonequivalent control  group design. Dengan desain 
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penelitian menggunakan metode pre-test dan  post-test. 

Desain penelitian ini membagidua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak  

dipilih  secara  random.
50

  Oleh  karena  itu,  desain  

penelitian  ini  disebut nonequivalent  control  group  

design.  Kelompok eksperimen diberikan perlakuan 

(treatment) dengan menggunakan metode jarimatika 

sedangkan kelompok kontrol menggunakan 

pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru kelas.   

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam suatu penelitian pastinya dikenal dengan 

sebutan populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini 

yang akan menjadi subjek dari suatu penelitian. 

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas objek 

dan subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

yang kemudian ditarik kesimpulan.
51

 Dalam penelitian 

ini populasi yang didapat mencakup seluruh siswa kelas 

IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 44 siswa  dengan pembagian kelas IVA 

berjumlah 23 siswa dan kelas IVB berjumlah 21 siswa. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil 

dengan menggunakan cara tertentu dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
52
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Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 dengan jumlah sebanyak 44 siswa-siswi 

yang terbagi menjadi kelas IVA sebagai kelas kontrol 

dan kelas IVB sebagai kelas eksperimen. Teknik sampel 

yang digunakan peneliti adalah teknik sampel jenuh 

yaitu anggota sampel sama dengan populasi. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan lebih mudah.
53

 Instrumen sebagai alat 

pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang 

empiris sedemikian adanya. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang kreativitas siswa kelas IV MIN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Data tentang kemampuan pemecahan soal 

perkalian siswa kelas IV MIN 4 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

3. Data tentang penggunaan metode jarimatika kelas 

IV MIN 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Adapun kisi-kisi pengumpulan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Table 3.1 

Kisi-kisi Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator 

No. 

Item 

Pengaruh 

Penggunaan 

Jarimatika 

Terhadap 

Kreativitas 

Dan 

Kemampuan 

Pemecahan 

Soal 

Perkalian 

Kelas IV 

MIN 4 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Variabel (X) 

Jarimatika 

   

Variabel 

(Y1) 

Kreativitas 

Tes: soal 

perkalian 

selain 

materi 

bangun 

datar  

a. Kelancaran 

b.Keluwesan  

c. Elaboratif 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 10 

Variabel 

(Y2) 

Kemampuan 

Pemecahan 

Soal 

Perkalian 

Tes: Soal 

perkalian 

materi 

bangun 

datar 

a. Mampu 

menyelesai

kan soal 

perkalian 

b. Tidak 

mampu 

menyelesai

kan soal 

perkalian 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 10 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan 

mencari data di lapangan secara langsung yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat 

peristiwa, karakteristik, atau nilai suatu variabel yang 
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dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, sumber, 

dan berbagai teknik/cara.
54

 Teknik pengumpulan  data  

yang digunakan dalam penelitian  ini adalah ujian atau 

tes dan dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan 

data primer dan data sekunder. Teknik ujian atau tes 

dan dokumentasi di sini digunakan untuk melihat 

bagaimana kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian siswa dan penggunaan metode jarimatika 

dalam soal perkalian. 

1. Ujian atau tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan yang 

diberikan kepada objek penelitian dengan tujuan 

untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan 

dasar bagi penetapan skor berupa angka.
55

 Pada 

penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan 

menggunakan tes karena data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data tentang penguasaan 

jarimatika dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

memberikan tes untuk seluruh siswa. tes tersebut 

berisi soal-soal perkalian. Sehingga dengan tes ini 

dapat mengetahui berapa besar pengaruh kreativitas 

dan kemampuan pemecahan soal perkalian 

menggunakan metode jarimatika. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

maupun tidak tertulis seperti film, foto dan lain 

sebagainya yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Dokumen dalam 

bentuk tulisan misalnya peraturan, gambaran umum 

lokasi penelitian, kebijakan dan lain sebagainya. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung atau 

menjadi pelengkap dari teknik pengumpulan data 

observasi dan wawancara.
56

 Karena dalam penelitian 

ini tidak menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dan observasi maka dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap teknik pengumpulan 

data tes. Dokumen digunakan untuk memperoleh 

data penggunaan jarimatika. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh subjek dan objek atau sumber data lain 

terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, 

sesuai rumusan masalah terdapat dua teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

dan teknik analisis inferensial. Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara menjabarkan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan 
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teknik analisis inferensial adalah teknik analisis 

meliputi statistik parametrik dan statistik non 

parametrik dengan maksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.
57

 

Sebelum soal tes disebar kepada responden asli 

terlebih dahulu soal diuji coba pada siswa-siswi di luar 

responden. Data yang diperoleh dari tes uji coba 

tersebut diukur validitas dan reliabilitas. 

1. Teknik Keabsahan Data 

a. Uji validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
58

 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan 

dengan dua cara yaitu: 

1) Uji validitas Isi/Kontrak 

Untuk menguji validitas instrumen 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis validitas isi. Validitas isi adalah 

pengujian validitas dilakukan atas isinya 

untuk memastikan apakah instrumen 

pengumpulan data mengukur secara tepat 

keadaan yang ingin diukur. Pengujian 
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validitas isi dapat dilakukan dengan meminta 

pertimbangan ahli expert judgement. Expert 

judgement adalah orang yang memiliki 

kompetensi dalam suatu bidang dapat diminta 

pendapatnya untuk menilai ketepatan isi butir 

instrumen pengumpulan data.
59

 

Seorang Expert judgement akan 

melakukan pengecekan pada instrumen 

penelitian. Jika instrumen penelitian tersebut 

dianggap sudah tepat oleh Expert judgement 

maka instrumen tersebut bisa dilanjutkan 

dengan pengujian validitas butir. Namun jika 

instrumen penelitian dianggap belum tepat 

maka harus dilakukan pembenaran sesuai 

saran dari Expert judgement. 

2) Uji validitas butir 

Setelah dilakukan validitas isi 

kemudian dilakukan validitas butir dengan 

rumus yang digunakan untuk menghitung 

validitas adalah rumus korelasi product 

moment. Validitas butir di sini digunakan 

untuk melihat butir soal yang valid dan tidak 

valid dengan memanfaatkan sebuah 

perhitungan.  Setelah diketahui suatu data 

bersifat valid maka data tersebut bisa 

digunakan untuk melakukan pengujian. 

Sebaliknya jika terdapat data yang tidak valid 
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maka data tersebut harus dihapus tidak 

diikutkan dalam pengambilan pengujian. 

Dalam perhitungannya menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS 17.0. 
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Keterangan:  

Rxy: Angka indeks korelasi product moment 

∑X: Jumlah seluruh nilai x 

∑Y: Jumlah seluruh nilai y 

∑XY: Jumlah hasil perkalian antara nilai x 

dan y 

n: Jumlah data
60

 

Dalam perhitungan validitas pada 

penelitian ini, rtabel ditentukan dengan mencari 

terlebih dahulu nilai db, yakni db = n-2. 

Kemudian nilai db dikonsultasikan pada tabel 

nilai koefisien korelasi ―r‖ product moment 

dari pearson. Nilai rtabel pada taraf 

signifikansi 5 % diperoleh sebesar 0,396 

dengan db sebesar 25. Db di sini merupakan 

banyaknya sampel uji coba.  

Selanjutnya di dapat nilai R hitung 

sebagaimana telah ditampilkan dalam tabel di 

bawah. Keputusan valid atau tidak valid di 

dapat jika nilai r hitung > r tabel maka data 

bernilai valid. Sedangkan jika nilai r hitung < 
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r tabel maka data bernilai tidak valid. Dengan 

keterangan jika data bernilai tidak valid maka 

data tidak bisa digunakan untuk 

mengumpulkan suatu data. Dalam 

perhitungannya menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS 17.0. Adapun hasil dari uji 

validitas tersebut dapat dilihat di atbel 

berikut: 

 

Tabel 3.2  

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Variabel Y1 

 

No. R Tabel R 

Hitung 

Keputusan 

R1y 0,396 0,864 Valid 

R2y 0,396 0,767 Valid 

R3y 0,396 0,532 Valid 

R4y 0,396 0,430 Valid 

R5y 0,396 0,616 Valid 

R6y 0,396 0,632 Valid 

R7y 0,396 0,835 Valid 

R8y 0,396 0,764 Valid 

R9y 0,396 0,824 Valid 

R10y 0,396 0,748 Valid 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 

banyak butir soal valid. Hasil valid tersebut 

di dapat dari perhitungan menggunakan 
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aplikasi SPSS 17.0 yang dijabarkan di 

lampiran. Hasil perhitungan tersebut 

kemudian dibandingkan dengan r tabel yaitu 

0,396. Dari nilai r hitung yang di dapat 

dibandingkan dengan r tabel maka diambil 

keputusan data valid. Dari tabel tersebut 

terlihat butir no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 

bernilai valid. Sehingga dari 10 soal bisa 

digunakan sebagai alat pengumpulan data.  

Tabel 3.3  

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Variabel 

Y2 

 

No. R 

Tabel 

R 

Hitung 

Keputusan 

R1y 0,396 0,752 Valid 

R2y 0,396 0,529 Valid 

R3y 0,396 0,548 Valid 

R4y 0,396 0,430 Valid 

R5y 0,396 0,880 Valid 

R6y 0,396 0,810 Valid 

R7y 0,396 0,846 Valid 

R8y 0,396 0,870 Valid 

R9y 0,396 0,956 Valid 

R10y 0,396 0,917 Valid 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 

banyak butir soal valid. Hasil valid tersebut 

di dapat dari perhitungan menggunakan 
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aplikasi SPSS 17.0 yang dijabarkan di 

lampiran. Hasil perhitungan tersebut 

kemudian dibandingkan dengan r tabel yaitu 

0,396. Dari tabel tersebut terlihat butir no. 1, 

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 bernilai valid. 

Sehingga dari 10 soal tersebut bisa digunakan 

sebagai alat pengumpulan data. Untuk 

mengetahui hasil dari uji validitas tes 

kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian bisa dilihat pada lampiran 7 hingga 

lampiran 10. 

b. Uji reliabilitas 

Reliabilitas sama dengan konsistensi 

atau keajekan. Suatu instrumen penelitian 

dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai 

hasil yang konsisten dalam mengukur yang 

hendak diukur. Ini berarti semakin reliabel 

suatu tes memiliki persyaratan maka semakin 

yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam 

hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama 

ketika dilakukan tes kembali. Dengan kata 

lain reliabilitas adalah suatu instrumen yang 

apabila sering digunakan untuk mengukur 

suatu objek sama maka hasilkan data yang 

sama.
61

 Pengujian reliabilitas instrumen 

dalam penelitian dilakukan dengan teknik 
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Alpha Cronbach. Dalam perhitungannya 

dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 

17.0. 

 

Tabel 3.4  

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Butir Soal 

Variabel Y1 dan Y2 

 

Variabel R 

hitung 

R 

tabel 

Keputusan 

Kreativitas 0,886 0,396 Reliabel 

Kemampuan 

pemecahan 

soal perkalian 

0,913 0,396 Reliabel 

 

 Dalam hasil uji reliabilitas 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0 

diperoleh hasil seperti yang tertera dalam 

tabel. Dalam perhitungan tersebut diperoleh 

nilai r hitung. Nilai r hitung tersebut 

kemudian dikonsultasikan dengan nilai r tabel 

0,396. Nilai r tabel diperoleh dari nilai db, 

yakni db = n-2 sama seperti pada uji validitas. 

Sehingga hasil keputusannya adalah semua 

data reliabel berdasarkan teknik Alpha 

Cronbach.Untuk mengetahui hasil dari uji 

reliabilitas tes kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian bisa dilihat pada 

lampiran 11. 
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2. Analisis hasil penelitian 

Analisis hasil penelitian ini terdapat dua 

jenis data yaitu data deskriptif yang digunakan untuk 

mengetahui nilai mean, standar deviasi suatu data 

dan data parametris berupa perumusan hipotesis 

yang digunakan untuk memecahkan rumusan 

masalah 1, 2, 3. 

a. Analisis data deskriptif 

Seperti yang telah dijabarkan di atas 

bahwa analisis data deskripsi adalah perhitungan 

yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

data yang telah terkumpul tanpa bermaksud 

membuat sebuah kesimpulan. Dan secara teknis 

dalam analisis data deskriptif tidak ada uji 

signifikansi, dan taraf kesalahan.
62

   

Data deskriptif ini digunakan untuk 

membantu menjawab rumusan masalah ke-

1, 2, dan 3. Dalam perhitungannya 

dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 

17.0.  

b. Analisis data parametris 

Untuk menjawab rumusan masalah yang 

ke-1, 2, 3 penulis menggunakan teknik analisis 

data parametris. Teknik analisis ini digunakan 

untuk menguji ukuran populasi melalui data 

sampel. Dalam perhitungan secara statistik, 
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pengujiannya dinamakan uji hipotesis statistik.
63

 

Sebelum masuk pada tes sesungguhnya perlu 

dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji 

yang digunakan untuk melihat data 

berdistribusi normal atau tidak. Sebaran 

data baik berupa data nominal, skala dan 

lain sebagainya haruslah mempunyai ciri 

normalitas. Artinya data yang didapat dan 

akan diuji harus memenuhi salah satu syarat 

yaitu berdistribusi normal.
64

Adapun uji 

normalitas dalam penelitian ini yaitu uji 

multivariate.  

Untuk uji multivariate menggunakan 

uji jarak Mahalanobis  d i

2

 
dengan kriteria 

jika d i

2
<  x p

2

5,0;  
atau apabila scatter-plot 

cenderung membentuk garis lurus maka 

data berdistribusi normal. Selain itu bisa 

dilihat dari nilai korelasinya apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka terdapat korelasi 

yang signifikan. Artinya data berdistribusi 

normal multivariate. Uji mahalanobis ini 
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Dalam perhitungannya menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS 17.0. 

2) Uji Homogenitas 

Selain syarat data yang akan diuji 

harus berdistribusi normal, data juga harus 

homogen. Yang artinya bahwa data setiap 

variabel dependen yang diperoleh dan akan 

diuji memiliki varian yang sama.
65

 Uji 

homogenitas ini dilakukan sebelum 

membandingkan beberapa kelompok data. 

Uji ini sangat perlu untuk menguji 

homogenitas variansi dalam 

membandingkan dua kelompok atau lebih. 

Uji homogenitas yang digunakan yaitu: Uji 

homogenitas varian-kovarian.  

Adapun rumus yang digunakan 

untuk uji homogenitas varian-kovarian 

dalam penelitian ini yaitu uji Boxs M. Nilai 

homogenitas yang terlihat adalah dari 

keseluruhan kelas. Sehingga akan terlihat 

satu nilai homogenitas saja tanpa ada 

pembagian nilai homogenitas pada tiap 

variabel. Dalam perhitungannya 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0. 

3) Uji Manova 

Manova merupakan kepanjangan 

dari Multivariate Analysis of Variance. 

Manova merupakan salah satu teknik 
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statistik yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen. Manova merupakan 

salah satu teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian salah satunya pada 

penelitian eksperimen. Manova terdiri lebih 

dari satu variabel dependen dengan satu 

variabel independen. Bisa juga mencangkup 

lebih dari satu variabel dependen dan 

independen sekaligus.
66

 

Uji  manova  dilakukan untuk  

melihat  apakah terdapat  perbedaan  

kemampuan  antara  dua  kelas  sampel  

pada penguasaan jarimatika  ditinjau  dari  

aspek  kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian siswa.  Pengujian  

dilakukan  sebanyak dua kali pada hasil pre-

tes dan post-tes dengan  menggunakan  Uji 

Hotelling’s Trace. 

 
Keterangan: 

T
2
 adalah Hottelings Trace 

N1 adalah banyak sampel pada kelompok 1 

N2 adalah banyak sampel pada kelompok 2 

D
2 

= (ȳ1-ȳ2)’s
-1

 (ȳ1-ȳ2) di mana ȳ1-ȳ2 adalah 

selisih mean vektor sampel dan s
-1 

adalah invers matriks kovariansi 

                                                           
66
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Setelah memperoleh nilai T
2 

Hotteling’s, selanjutnya ditransformasikan 

untuk memperoleh nilai distribusi F dengan 

formula sebagai berikut: 



























 


2

1

21

2

21

nn
Tnn

p

p
F

 

Dengan p adalah banyaknya variabel terikat. 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika

 FF pphit nn 1;
21
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.  

Dalam perhitungannya dilakukan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 17.0.
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 4 Ponorogo 

MIN Bangunrejo adalah Madrasah Ibtidayah 

Negeri yang merupakan Filliah MIN Bogem. 

Awalnya pembelajaran masih sampai kelas 4 dan 

kelas atas berada di MIN Bogem. Madrasah ini 

sebelumnya berakar dari madrasah PSM (Pesantren 

Sabilul Muttaqin), beralamat di Jl. Demang 

Donorejo Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo Kab. 

Ponorogo Prov. Jawa Timur. Pada tahun 1997 

mengalami penegerian secara bersama MIN lainnya 

berdasarkan KMA RI Nomor 107 Tahun 1997.
68

 

Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan formal 

berbasis keagamaan yang berkembang di masyakarat 

sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mampu 

menjawab keinginan masyakat terhadap perubahan 

zaman global yang terjadi sekarang ini. 

Untuk itu dalam kontek madrasah agar 

hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dan 

komperatif,  kurikulum madrasah perlu 

dikembangkan dengan pendekatan berbasis 

kompetensi. Hal ini perlu dilakukan agar madrasah 

secara kelembagaan dapat merespon  tuntutan 

perkembangan masyarakat.  
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 ―Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tentang 

Pembukaan Dan Penegerian Madrasah,‖ 1997. 
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Program kerja yang dikembangkan di 

Madrasah harus menjamin pertumbuhan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT, penguasaan 

ketrampilan hidup, penguasaan ketrampilan 

akademik, seni dan pengembangan kepribadian yang 

positif. Sehingga dapat diharapkan dapat 

mengembangkan Pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan Madrasah. 

Oleh karena itu peranan Pendidikan 

Madrasah sangat luar biasa untuk mewujudkan 

generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlaqul 

karimah sebagaimana visi dan misi madrasah ini. 

Melalui program-program, rencana kerja madrasah 

yang tersusun secara baik akan menggambarkan 

kergiatan madrasah yang memiliki keunggulan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Pada tahun 2012 MIN Bangunrejo 

memperoleh nilai Akreditasi A selanjutnya mulai 

tahun 2018 MIN Bangunrejo beralih nama menjadi 

MIN 4 Ponorogo. Berbarengan itu diterapkannya 

aturan Kementerian Agama bahwa MIN Seluruh 

Indonesia tidak menjadi sebuah satker namun 

mengalami likuidasi ke Pendis Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. Bisa disebut MIN Merger yang 

tidak berkuasa mengelula DIPA. Ini memang hal 

yang baru dan sebuah perubahan utamanya dalam 

operasional madrasah. Namun semoga ke depan 
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tidak menjadikan kendala perkembangan 

madrasah.
69

 

 

2. Letak Geografis MIN 4 Ponorogo 

MIN 4 Ponorogo terletak ± 13 KM sebelah 

barat kota Ponorogo, tepatnya di Jln. Demang 

Donorejo No. 249 Dukuh Dasun Desa Bangunrejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dari arah 

kantor kecamatan, MIN 4 ponorogo berada di barat 

arah menuju kecamatan Sampung. MIN 4 Ponorogo 

mempunyai NSM. Letak MIN 4 Ponorogo ini berada 

di timur jalan. Adapun perbatasannya adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tulung 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ringin 

Putih 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa 

Sukorejo  

Lingkungan alam sekitar MIN 4 Ponorogo 

berdekatan dengan rumah warga dan berada di jalan 

yang menghubungkan antar Desa. Selain itu MIN 4 

Ponorogo juga dekat dengan kantor Balai Desa dan 

Lapangan. Sehingga akan lebih memudahkan dalam 

kegiatan pembelajaran dan bersosialisasi. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan MIN 4 Ponorogo 

a. Visi  

Berkarakter, cerdas, kreatif, kompetitif, serta 

peduli dan berbudaya lingkungan. 

b. Misi 

1) Melaksanakan Pembelajaran dengan 

mengedepankan kemampuan Peserta Didik 

melalui Pengenalan Ilmu Agama, 

Pengetahuan Teknologi Yang Berwawasan 

Lingkungan 

2) Menciptakan Lingkungan Madrasah Yang 

Kondusif Dalam Proses Pembelajaran. 

3) Membiasakan berakhlakul karimah serta 

cinta lingkungan. 

4) Menyiapkan generasi yang cerdas dan 

berbudaya lingkungan. 

5) Membiasakan generasi kreatif dan peduli 

Lingkungan 

6) Menciptakan budaya kompetitif yang 

berbudaya lingkungan 

7) Membiasakan generasi yang peduli dan 

berbudaya lingkungan. 

c. Tujuan  

1) Melakukan review kurikulum MIN 4 

Ponorogo berdasarkan hasil analisis konteks 

dan implementasi Kurikulum 2013. 

2) Mengembangkan kurikulum dengan 

dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, 
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Rencana Pelaksana Pembelajaran, Lembar 

Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian. 

3) Semua kelas melaksanakan pendekatan 

―Pembelajaran aktif‖ pada semua mata 

pelajaran. 

4) Mengembangkan berbagai kegiatan dalam 

proses belajar di kelas berbasis pendidikan 

budaya dan karakter bangsa dan peduli 

lingkungan. 

5) Terwujudnya generasi yang berakhlakul 

karimah dan cinta lingkungan. 

6) Terwujudnya generasi yang cerdas melalui 

pembelajaran yang berbasis IPTEK dan 

berwawasan lingkungan. 

7) Terwujudnya generasi kreatif yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

inspiratif. 

8) Terwujudnya generasi yang kompetitif, 

eksploratif, serta melestarikan lingkungan. 

9) Terwujudnya generasi yang mencintai 

kebersihan dan berbudaya 4M (Mengurangi, 

Menggunakan kembali, Mendaur ulang, 

Mengganti. 

10) Mencetak lulusan Madrasah yang memiliki 

pengetahuan agama dan mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
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4. Struktur Organisasi MIN 4 Ponorogo 

MIN 4 Ponorogo memiliki struktur yang 

sama dengan sekolah yang lain. Struktur tersebut 

terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, 

Bendahara, Tata Usaha, Operator, waka kurikulum, 

waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana, waka 

humas, wali kelas I-VI. 

a. Kepala sekolah    : Drs. Hj Alminiati, M.Pd 

b. Bendahara           : Sunarmi, S.Pd.I 

c. Waka Kurikulum: Jemingan, M.Pd.I 

d. Waka Kesiswaan : Indro Setiawan, S.Pd.I 

e. Waka Sapras        : Agus Prawoto, S.Sos 

f. Waka humas         : Samsudin, S.Pd.I 

g. Tata Usaha          :Imam Rois F, S.Pd 

h. Operator               : Eko Budi Setiawan, S.Pd.I 

i. Jabatan 

Wali Kelas I A   :Siti Ambaryana,S.Pd.I 

Wali Kelas I B  : Indah Mutrofin, S.Pd.I 

Wali Kelas II A : Sarmini, M.Pd 

Wali Kelas II B : Sri Suharti, S.Pd.I 

Wali Kelas III A: Indro Setiawan, S.Pd.I 

Wali Kelas III B: Samsudin, S.Pd.I 

Wali Kelas IV A: Agus Prawoto, S.Sos 

Wali Kelas IV B: Heni Setianingsih, S.Pd.I 

Wali Kelas V     : Radhiya Rasyada, S.Pd 

Wali Kelas VI   : Jemingan, M.Pd.I 

j. Komite Sekolah    : Suyono
70
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5. Sarana dan Prasarana MIN 4 Ponorogo 

MIN 4 Ponorogo merupakan sekolah 

yang sudah lama berdiri. Untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar agar berjalan secara 

maksimal, pihak sekolah terus mengupayakan 

pemenuhan sarana dan prasarananya. Terbukti 

bahwa saat ini MIN 4 Ponorogo mempunyai 

ruangan kelas yang cukup menampung 

banyaknya siswa. Setiap ruangan juga dilengkapi 

dengan fasilitas lainnya yang memadai. Semua 

sarana sudah terpenuhi mulai dari ruang kelas, 

ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang Tata 

Usaha, kamar mandi, perpustakaan, UKS, kantin, 

aula, gudang, tempat ibadah, pos jaga dan yang 

lainnya. Dengan tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai di MIN 4 Ponorogo, 

maka siswa dan semua warga sekolah yang lain 

akan merasa nyaman berada di sekolah dan 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif, efisien. 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MIN 4 Ponorogo 

Dalam mengembangkan setiap proses 

pembelajaran, MIN 4 Ponorogo selalu 

menambah jumlah guru. Untuk saat ini guru 

MIN 4 Ponorogo berjumlah 15 dengan tambahan 

1 kepala sekolah, 2 karyawan bidang Tata Usaha 

dan 1 karyawan bidang Operator. Semuanya 
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mempunyai kualifikasi di bidangnya masing-

masing serta berasal dari lulusan S2 dan S1.  

Sedangkan untuk siswanya dari tahun ke 

tahun semakin bertambah. Terbukti dengan 

adanya kelas pembagian seperti kelas A dan 

kelas B. untuk total siswanya berjumlah 222 

dengan siswa laki-laki 105 dan perempuan 117. 

Kelas 1 berjumlah 45, kelas 2 berjumlah 40, 

kelas 3 berjumlah 35, kelas 4 berjumlah 44, kelas 

5 berjumlah 29, dan kelas 6 berjumlah 29. Untuk 

kelas 1 hingga kelas 4 terbagi menjadi 2 kelas 

yaitu kelas A dan kelas B.
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B. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan 

dengan menerapkan metode yang berbeda antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum diberikan 

perlakuan pada masing-masing kelas dilakukan Pre Test 

terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat kemampuan 

awal setiap siswa. Setelah diberikan perlakuan setiap 

kelas juga dilakukan Post Test. Tujuannya untuk 

melihat kemampuan siswa setelah diberikan perlakuan 

Dari semua data yang di dapat kemudian 

digunakan untuk mencari nilai mean, standar deviasi 

dan data deskripsi lainnya. dengan bantuan aplikasi 

SPSS 17.0. Deskripsi data kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian kelas kontrol tersaji pada 

tabel 5 dan tabel 6 untuk kelas eksperimen. 
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1. Deskripsi data tentang kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian pada siswa kelas IV A 

(kontrol) MIN 4 Ponorogo 

 

Tabel 4.5  

Deskripsi Data Kelas Kontrol 

 

Deskripsi Kreativitas Kemampuan 

Pemecahan Soal 

Perkalian 

Pre-

Tes 

Post

-Tes 

Pre-Tes Post-

Tes 

Rata-rata 56,39 77,5

2 

58 77,22 

Standar 

Deviasi 

3,539 4,23

1 

6,439 5,196 

Variansi 12,52

2 

17,8

97 

41,455 26,996 

Skor 

Maksimum 

63 88 75 85 

Skor 

Minimum 

51 70 50 70 

 

2. Deskripsi data tentang kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian pada siswa kelas IV B 

(eksperimen) MIN 4 Ponorogo 
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Tabel 4.6  

Deskripsi Data Kelas Eksperimen 

 

Deskripsi Kreativitas Kemampuan 

Pemecahan Soal 

Perkalian 

Pre-

Tes 

Post-

Tes 

Pre-Tes Post-

Tes 

Rata-rata 58,33 85,90 59,10 86,81 

Standar 

Deviasi 

4,943 5,585 8,538 6,478 

Variansi 24,43

3 

31,190 72,890 41,962 

Skor 

Maksimum 

71 96 80 95 

Skor 

Minimum 

53 78 50 76 

 

Berdasarkan pada tabel 5 di mana pre-tes dan 

post-tes dilakukan pada kelas kontrol menunjukkan 

peningkatan kreativitas dan kemampuan pemecahan 

soal perkalian. Hal tersebut bisa dilihat khususnya pada 

skor minimum dan skor maksimum yang telah 

dijabarkan di atas. Begitu juga pada tabel 6 yang 

dilakukan pada kelas eksperimen. Di mana hasil pre-tes 

dan post-tes menunjukkan peningkatan kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian. 

Sehingga jika dilakukan perbandingan antara 

kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan metode 
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jarimatika dengan kelas eksperimen yang diberikan 

perlakuan metode jarimatika juga menunjukkan 

perbedaan peningkatan. Kelas eksperimen lebih unggul 

dalam peningkatan kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian di bandingkan dengan kelas 

kontrol. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Di bawah ini merupakan data tentang kreativitas 

dan kemampuan pemecahan soal perkalian siswa yang 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok siswa 

yang menggunakan metode jarimatika dan siswa yang 

menggunakan metode Non-Jarimatika atau 

penjumlahan bersusun panjang. Dalam menguji dari 

rumusan masalah 1, 2, dan 3 maka dilakukan uji 

Manova. Sebelum masuk pada uji Manova harus 

memenuhi persyaratan dengan uji normalitas 

multivariate menggunakan jarak mahalanobis dan uji 

homogenitas kovarian menggunakan uji Boxs M. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas Multivariate 

Uji normalitas multivariate dalam 

perhitungannya menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS 17.0. Namun suatu data berdistribusi 

normal berdasarkan asumsi multivariate jika 

taraf signifikan kurang dari 5 % (0,05). Hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4.7  

Deskripsi Data Normalitas Multivariate 

Variabel Y1 dan Y2 

 

Kelas Signifikansi 

Sebelum 

Perlakuan 

Signifikansi 

Sesudah 

Perlakuan 

Kontrol 0,000 0,000 

Eksperimen 0,000 0,000 

 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam 

teori uji normalitas multivariate, bahwa data 

normal multivariate bisa dilihat dari 

membandingkan nilai mahalanobis dengan 

nilai qi atau dengan melihat nilai korelasinya. 

Untuk uji normalitas multivariate dalam 

penelitian ini dilihat dari nilai korelasi antara 

nilai mahalanobis dengan nilai qi dengan 

kesimpulan hasil yang telah tertera dalam tabel 

di atas.  

Dari tabel di atas menunjukkan nilai 

signifikansi seluruh variabel dependen yaitu 

variabel kreativitas dan variabel kemampuan 

pemecahan soal perkalian antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Di mana semuanya 

terlihat bahwa nilai signifikansi atau sig (2-

tailed) < α = 0,05. Sesuai dengan interpretasi 

bahwa jika sig < α = 0,05 maka Ho diterima 

artinya terdapat korelasi yang signifikan yang 
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artinya semua data berdistribusi normal 

berdasarkan asumsi normalitas multivariate. 

Baik data kreativitas maupun data kemampuan 

pemecahan soal perkalian saat pre-test dan 

post-test sama-sama berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 22. 

b. Uji Homogenitas Varians-Kovarians 

Untuk menguji data homogen atau 

tidak berdasarkan varian-kovariannya, peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0.  

Dengan kriteria jika nilai signifikan di atas 5 % 

(0,05) maka data bersifat homogen. Hasil uji 

homogenitas varian-kovarian bisa dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Data Homogenitas Varians-

Kovarians Variabel Y1 dan Y2 

 

Komponen Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

Boxs M 3,609 5,490 

F 1,141 1,735 

Sig 0,331 0,157 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai 

signifikansi seluruh variabel dependen yaitu 

variabel kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Dari data tersebut, amati 
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pada bagian nilai signifikansi karena akan 

dibandingkan dengan nilai α yaitu 0,05. Di 

mana semuanya terlihat bahwa nilai 

signifikansi atau sig (2-tailed) > α = 0,05 yaitu 

sebelum diberikan perlakuan dan sesudah 

diberikan perlakuan. Sehingga Ho diterima 

artinya semua data mempunyai varian yang 

sama berdasarkan asumsi homogenitas Boxs 

M. Artinya baik data kreativitas maupun data 

kemampuan pemecahan soal perkalian saat 

pre-tes dan post-tes memiliki varian yang 

sama. Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 

23 

. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Manova Multivariate 

Setelah memenuhi persyaratan uji 

normalitas dengan hasil semua data 

berdistribusi normal dan uji homogenitas 

dengan hasil semua data mempunyai varian 

yang sama, maka selanjutnya dilakukan 

pengujian data melalui uji Manova. Uji 

manova ini digunakan untuk memecahkan 

rumusan masalah ke-1, 2, dan 3.  

Uji manova dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu pada saat sebelum perlakuan pada 

hasil pre-test dan sesudah perlakuan pada hasil 

post-test. Untuk memecahkan rumusan 

masalah ke-3 digunakan bantuan aplikasi SPSS 
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17.0. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Manova Multivariate 

 

Waktu Tes Fhit Sig. 

Sebelum Perlakuan 1,107 0,340 

Sesudah Perlakuan 19,965 0,000 

 

Analisis yang telah dilakukan secara 

bersamaan menghasilkan adanya perbedaan 

yang signifikan antar ketiga variabel. Nilai 

yang dipakai adalah Hotellings Trace. Pada 

tabel di atas, amati pada kolom bagian 

signifikansi yang akan dibandingkan dengan α 

= 0,05.  

Sebelum perlakuan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Jika dibandingkan 

dengan nilai α maka Ho diterima artinya tidak 

ada pengaruh penggunaan jarimatika terhadap 

kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian. Artinya tidak ada perbedaan 

kemampuan awal antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen pada penggunaan jarimatika 

yang ditinjau dari aspek kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian.  

Sedangkan sesudah perlakuan nilai 

signifikansi bernilai kurang dari 0,05 Jika 
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dibandingkan dengan nilai α seperti yang 

sudah dijelaskan pada interpretasi maka Ho 

ditolak yang artinya terdapat pengaruh 

penggunaan jarimatika terhadap kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian. 

Artinya ada perbedaan kemampuan awal 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

penggunaan jarimatika yang ditinjau dari aspek 

kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian. Untuk lebih jelasnya lihat pada 

lampiran 24. 

b. Uji Manova Univariate 

Rumusan masalah ke-1, 2, dan 3 sama-

sama menggunakan uji Manova namun tabel 

yang digunakan berbeda sesuai dengan 

rumusan masalahnya. dalam perhitungannya 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0. 

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Manova Univariate  
 

Komponen Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

Y1 Y2 Y1 Y2 

Fhit 2,261 0,171 32,410 30,568 

Sig 0,140 0,682 0,000 0,000 

R Squared 05,1% 00,4% 43,6% 42,1% 
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Pada tabel di atas amati pada bagian 

baris signifikansi. Tujuannya agar bisa 

dibandingkan dengan nilai α yaitu 0,05. 

Diketahui bahwa sebelum perlakuan nilai 

signifikansi bernilai lebih besar dari 0,05 baik 

pada variabel kreativitas maupun kemampuan 

pemecahan soal perkalian.  

Sesuai dengan interpretasi nilai 

signifikansi kedua variabel tersebut 

dibandingkan dengan 0,05. Karena nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho di terima artinya 

tidak ada pengaruh pembelajaran 

menggunakan jarimatika terhadap kreativitas 

dan tidak ada pengaruh penggunaan jarimatika 

terhadap kemampuan pemecahan soal 

perkalian. Artinya tidak ada perbedaan 

kemampuan jarimatika antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang ditinjau dari 

kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian. 

Sedangkan sesudah perlakuan nilai 

signifikansi bernilai kurang dari 0,05 baik pada 

variabel kreativitas maupun kemampuan 

pemecahan soal perkalian. Maka Ho ditolak 

yang artinya terdapat pengaruh penggunaan 

jarimatika terhadap kreativitas dan terdapat 

pengaruh pembelajaran menggunakan 

jarimatika terhadap kemampuan pemecahan 
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soal perkalian. Artinya terdapat perbedaan 

kemampuan jarimatika antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang ditinjau dari 

kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 

perkalian. Untuk lebih jelasnya lihat pada 

lampiran 25. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tiga 

variabel dengan variabel X adalah jarimatika, Y1 adalah 

kreativitas, dan Y2 adalah kemampuan pemecahan soal 

perkalian. Peneliti ingin mencari pengaruh dari 

penggunaan jarimatika terhadap kreativitas dan 

kemampuan pemecahan soal perkalian kelas IV MIN 4 

Ponorogo. Rumusan masalah terbagi menjadi 3 dengan 

data diperoleh dari pemberian tes pada siswa.  

Sebelum masuk pada pemecahan rumusan 

masalah, peneliti menguji kemampuan antar dua kelas 

yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji yang 

dilakukan menggunakan bantuan uji Manova yang 

kemudian dikonsultasikan dengan melihat taraf 

signifikansi. Terlihat dari hasil analisis di atas bahwa 

nilai signifikansi atau sig (2-tailed) > α = 0,05. Di mana 

signifikansi variabel kreativitas bernilai 0,140 dengan 

nilai F sebesar 2,261 sedangkan signifikansi variabel 

kemampuan pemecahan soal perkalian bernilai 0,682 

dengan nilai F sebesar 0,171. Sehingga Ho diterima 

artinya tidak ada pengaruh penggunaan jarimatika 

terhadap kreativitas dan kemampuan pemecahan soal 
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perkalian. Karena belum ada pengaruh penggunaan 

jarimatika maka antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen mempunyai kemampuan jarimatika yang 

seimbang. Setelah mengetahui keseimbangan tersebut 

maka bisa dilanjutkan dengan pemberian perlakuan. 

1. Pengaruh Penggunaan Jarimatika Terhadap 

Kreativitas dan Kemampuan Pemecahan Soal 

Perkalian 

Dalam perhitungannya hasil pos-test 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0, Pada 

kelas kontrol yang berjumlah 23 diketahui 

kreativitas dengan mean 77,52 dan standar deviasi 

4,231 dan kemampuan pemecahan soal perkalian 

dengan mean 77,22 dan standar deviasi 5,196. 

Sedangkan kelas eksperimen berjumlah 21. 

Kreativitas dengan mean 85,90 dan standar deviasi 

5,585 dan kemampuan pemecahan soal perkalian 

dengan mean 86,81 dan standar deviasi 6,478. Di 

lihat dari rata-ratanya sudah menunjukkan 

perbedaan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Untuk memecahkan rumusan masalah yang 

ke-3 sama dengan pemecahan rumusan masalah ke-

1, dan 2 yaitu uji Manova dengan jenis Hotellings 

Trace. Kemudian dikonsultasikan dengan 

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak atau diterima. 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa signifikansi 

pada Hotelling Tracce sebesar 0,000 dan nilai F 

sebesar 19,965. Sehingga jika dikonsultasikan hasil 
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signifikansi itu  < α = 0,05, maka Ho ditolak yang 

artinya terdapat pengaruh penggunaan jarimatika 

terhadap kreativitas dan kemampuan pemecahan 

soal perkalian. Koefisien determinan R kuadrat 

atau R squared menunjukkan pengaruh 

pembelajaran menggunakan jarimatika 

berpengaruh terhadap kreativitas sebesar 0,436 atau 

43,6%. Sedangkan Koefisien determinan R kuadrat 

atau R squared menunjukkan pengaruh 

pembelajaran menggunakan jarimatika 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan soal 

perkalian sebesar 0,421 atau 42,1%. Maka dari 

penelitian yang telah dilakukan bisa diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan jarimatika 

berpengaruh terhadap kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian.  

Dalam pembelajaran, seharusnya guru 

melakukan berbagai aktivitas kegiatan kreatif 

seperti mengamati, menanyakan, menguji coba, 

menemukan, menciptakan, menilai, dan 

mengapresiasi. Pembelajaran kreatif dapat 

memberikan pemahaman terhadap ilmu untuk 

menyelesaikan persoalan sehingga memotivasi 

siswa untuk belajar kembali.
72

 Seperti yang telah 

dipaparkan pada paragraf di atas bahwa 

pembelajaran kreatif bisa dilakukan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan dan metode yang 
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kreatif. Sehingga bisa mendukung kreativitas siswa 

dan memiliki ciri kreativitas salah satunya berpikir 

kreatif. 

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam soal 

perkalian juga mempunyai tingkat kesusahan yang 

beragam. Karena itu diperlukan sebuah metode 

yang tepat. Untuk menyelesaikan masalah 

perhitungan rutin cukup menggunakan pengetahuan 

siswa tentang keterampilan berhitung. Metode yang 

bisa meningkatkan keterampilan berhitung siswa 

seperti metode jarimatika. 

Teknik jarimatika adalah suatu cara 

menghitung matematika dengan menggunakan alat 

bantu jari.
73

 Dengan kelebihan:jarimatika 

memberikan visualisasi proses berhitung. Hal ini 

akan membuat anak mudah melakukannya, gerakan 

jari-jari tangan akan menarik minat anak, 

jarimatika relatif tidak memberatkan memori otak 

saat digunakan, dan lain sebagainya.
74

 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan 

penelitian Bima Suci Rahmatullah, Suwarjo dan 

Siti Rachmah Sofiani yang menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar di mana kelas 

kontrol lebih rendah dibanding kelas eksperimen. 

Artinya terdapat pengaruh yang positif dan 

bermakna pada penerapan metode jarimatika 
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terhadap hasil belajar matematika pada ranah 

kognitif dengan nilai signifikansi sebesar 0.023.
75

 

Sebagai seorang guru tentunya dituntut 

untuk memiliki kejelian terhadap siswanya yang 

berhubungan dengan karakteristik setiap siswa. 

Yang berbeda-berbeda. karena metode 

pembelajaran begitu banyak, maka guru harus jeli 

dalam pemilihannya. Penggunaan metode saat 

pembelajaran dapat merangkul semua siswa dengan 

karakteristik yang berbeda tersebut. Selain itu 

dengan pemilihan metode yang tepat maka tujuan 

yang diinginkan bisa tercapai. Siswa senang 

mendapat perlakuan metode tersebut dan tentunya 

metode tersebut tidak memberatkan siswa.  

 

2. Pengaruh Penggunaan Jarimatika Terhadap 

Kreativitas 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

jarimatika terhadap kreativitas digunakan uji 

Manova. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan 

diperoleh bahwa nilai signifikan dari kreativitas 

bernilai 0,000 dengan nilai F sebesar 32,410. Hasil 

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai 

signifikansi 0,05. Karena kreativitas mendapat nilai 

signifikansi 0,000 < 5% atau 0,05 maka Ho tolak. 

Artinya terdapat pengaruh penggunaan jarimatika 
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terhadap kreativitas. Dengan nilai koefisien 

determinan R kuadrat atau R squared menunjukkan 

pengaruh pembelajaran menggunakan jarimatika 

terhadap kreativitas sebesar 0,436 atau 43,6%. 

Karakteristik kreativitas dibagi menjadi dua 

yaitu kognitif dan non-kognitif meliputi sikap 

mandiri, motivasi dan lain-lain. Di mana ciri 

kognitif yaitu berpikir kreatif yang bisa 

dikembangkan dengan pemberian sebuah pelatihan 

atau pembelajaran dengan sebuah metode. Salah 

satu faktor pendukung kreativitas yaitu peran guru. 

Pada intinya di sini jika ingin melihat anak yang 

kreatif, maka harus ada guru yang memiliki sikap 

kreativitas juga. Peran guru di sini bisa diterapkan 

saat pembelajaran berlangsung dengan menerapkan 

suatu pendekatan dan metode yang beragam untuk 

membimbing siswanya.
76

 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Bima 

Suci Rahmatullah, Suwarjo, dan Siti Rachmah 

Sofiani yang menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar di mana kelas kontrol lebih 

rendah dibanding kelas eksperimen. Artinya 

terdapat pengaruh yang positif dan bermakna pada 

penerapan metode jarimatika terhadap hasil belajar 
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matematika pada ranah kognitif dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.023.
77

 

 

3. Pengaruh Penggunaan Jarimatika Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Soal Perkalian 

Mengetahui pengaruh penggunaan 

jarimatika terhadap kemampuan pemecahan soal 

perkalian digunakan uji Manova. Dari hasil analisis 

yang sudah dilakukan diperoleh bahwa hasil dari 

nilai signifikan kemampuan pemecahan soal 

perkalian sebesar 0,000 dengan nilai F sebesar 

30,568. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai signifikansi 0,05. Karena kemampuan 

pemecahan soal perkalian mendapat nilai 

signifikansi 0,000 < 5% atau 0,05 maka Ho tolak. 

Artinya terdapat pengaruh penggunaan jarimatika 

terhadap kemampuan pemecahan soal perkalian. 

Dengan nilai koefisien determinan R kuadrat atau 

R squared menunjukkan pengaruh pembelajaran 

menggunakan jarimatika terhadap kemampuan 

pemecahan soal perkalian sebesar 0,421 atau 

42,1%. 

Umumnya suatu pengajaran untuk 

menghasilkan kemampuan anak dalam membaca, 

berhitung, menulis. Kemampuan tersebut dapat 

diterapkan dengan penggunaan metode. Metode 

dan berbagai teknik kreatif akan menolong anak 
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berpikir dan mengungkapkan dirinya secara kreatif. 

Metode dan teknik yang bisa digunakan tersebut 

beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang 

lebih komplek dalam memecahkan suatu masalah.
78

 

Kalangan guru-guru pada umumnya 

membedakan tugas pemecahan masalah dengan 

masalah perhitungan rutin yaitu dengan langkah 

secara prosedural yang menuntut adanya sebuah 

metode. Permasalahan rutin merupakan soal-soal 

yang sering ada pada buku pelajaran.
79

 

Hasil itu sejalan dengan penelitian Idham 

Sumirat dengan judul Pengaruh Praktik Jarimatika 

Terhadap Keterampilan Berhitung. Hasilnya 

praktik  jarimatika lebih  berpengaruh  dibanding  

metode mencongak  dalam  materi  kelas  II  SD 

yaitu  operasi  hitung  perkalian  yang hasilnya dua 

angka.
80
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian kelas IV MIN 4 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan nilai 

signifikansi < 0,05. Pembelajaran menggunakan 

metode jarimatika mampu meningkatkan 

kreativitas siswa sekaligus mampu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan soal 

perkalian. 

2. Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreativitas kelas IV MIN 4 

Ponorogo Tahun pelajaran 2018/2019 dengan nilai 

signifikansi < 0,05. Pembelajaran menggunakan 

metode jarimatika mampu menghasilkan kreativitas 

siswa lebih tinggi dari pada pembelajaran 

konvensional. 

3. Penggunaan jarimatika berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan pemecahan soal 

perkalian kelas IV MIN 4 Ponorogo Tahun 

pelajaran 2018/2019 dengan nilai signifikansi < 

0,05. Pembelajaran menggunakan metode 

jarimatika mampu meningkatkan kemampuan 
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siswa dalam memecahkan soal perkalian lebih 

tinggi dari pada pembelajaran konvensional. 

 

B. Saran 

Hasil penelitian yang kemudian diambil 

kesimpulan tersebut melandasi peneliti untuk 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik 

Agar siswa menerapkan metode jarimatika 

untuk meningkatkan kreativitas dan mampu 

memecahkan soal perkalian. 

2. Bagi guru 

Guru bisa menerapkan metode jarimatika 

dengan berbagai versi yang sekiranya bisa dengan 

mudah dipahami oleh siswa. Dan sebaiknya 

gunakan metode jarimatika sebagai pembelajaran 

awal sebelum siswa masuk pada bentuk soal 

perkalian. 

3. Bagi kepala sekolah  

Kepala sekolah ikut mendukung adanya 

pembelajaran metode jarimatika sehingga kelas-

kelas lain dapat menerapkannya sebagai salah satu 

metode dalam memahami mata pelajaran 

Matematika. 

4. Bagi peneliti lain 

Mampu meneliti faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kreativitas dan kemampuan 

pemecahan soal perkalian selain yang peneliti 

lakukan. 
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