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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah salah satu penunjang kemajuan pembangunan. 

Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik akan menentukan kualitas 

sumber daya manusia bangsa dimasa mendatang. Pendidikan juga akan 

menciptakan manusia yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab 

terhadap pembangunan bangsa.  

Matematika adalah salah satu ilmu dasar sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari tidak ada yang terlepas dari matematika. Baik aspek 

terapan maupun aspek penalarannya mempunyai peranan penting dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Lathifah (2010 : 2), 

matematika adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan misalnya 

kedokteran, ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Eksistensi 

matematika sebagai ilmu pengetahuan sampai saat ini masih memegang 

peranan penting dalam membantu perkembangan teknologi. Oleh karena 

itu, bidang studi matematika diajarkan mulai disekolah tingkat dasar 

sampai perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk membimbing dan 

membiasakan anak didik berfikir logis, kritis, praktis dan sistematis.  

Pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik apabila seorang 

guru mengetahui materi yang diajarkan sehingga dapat mengajarkan 

pembelajaran dengan baik kepada peserta didik selama proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, seorang 

guru perlu mengetahui karakteristik matematika dan taraf perkembangan 

peserta didik di sekolah dasar yang sedang mengalami perkembangan 

dalam tingkat berfikir.  

Pemahaman dan penguasaan dasar peserta didik terhadap 

matematika perlu ditingkatkan dan ditanamkan sejak awal. Dalam 

matematika khususnya berhitung dikenal operasi dasar yaitu penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penjumlahan dan 
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pengurangan merupakan operasi yang mendasari operasi-operasi lain. 

Oleh karena itu pada tingkat sekolah dasar peserta didik harus benar-benar 

menguasai konsep sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

Dari hasil wawancara beberapa para peserta didik kelas 2 SD 

NEGERI CERME LOR menganggap bahwa dalam pembelajaran 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan dengan teknik 

menyimpan dan meminjam, peserta didik mengalami kesulitan  dalam 

proses berhitung karena ketika ada penjumlahan satuan yang hasilnya 

lebih dari 10 biasanya salah atau lupa meletakkan angka yang disimpan 

dan ketika ada pengurangan dengan cara meminjam, peserta didik 

biasanya mengalami kesulitan.  

Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan salah satu cara 

alternatif untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut yaitu pembelajaran 

metode fingermathic. FINGERMATHIC adalah metode berhitung dengan 

menggunakan jari tangan. Metode ini sangat mudah diterima anak. 

Mempelajarinya pun sangat mengasyikkan sehingga anak tidak merasa 

bosan, karena FINGERMATHIC tidak membebani memori otak dan “alat” 

nya selalu tersedia. Bahkan saat ujian kita tidak perlu khawatir “alat”nya 

akan disita atau ketinggalan karena alatnya adalah jari tangan kita sendiri, 

sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan semangat bagi peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menjumlahkan dan mengurangi suatu 

bilangan akan lebih baik. 

Dari usia perkembangan kognitif, peserta didik SD masih terikat 

dengan obyek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam 

pembelajaran matematika yang abstrak, peserta didik memerlukan alat 

bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang 

akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 

oleh peserta didik (Heruman, 2007 : 1). Misalnya dengan menggunakan 

bagian dari tubuh yaitu jari tangan. Menurut Armstrong (2008 : 107), 

bahwa salah satu cara untuk membangun tubuh langsung ke dalam 
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program matematika dasar anak adalah dengan menggunakan jari-jari 

untuk menambah, mengurang, mengalikan dan membagi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul ” PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE FINGERMATHIC PADA MATERI PENJUMLAHAN 

DAN PENGURANGAN DIKELAS 2 SD NEGERI CERME LOR”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka timbul beberapa pertanyaan peneliti 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan metode fingermathic pada materi penjumlahan dan 

pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 

2. Bagaimana aktivitas peserta didik pada saat diterapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode fingermathic pada materi penjumlahan 

dan pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 

3. Bagaimana respon peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan metode fingermathic pada materi penjumlahan 

dan pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut  maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menggunakan metode fingermathic pada materi penjumlahan 

dan pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 

2. Untuk mengetahui aktivitas peserta didik pada saat diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode fingermathic pada materi 

penjumlahan dan pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 

3. Untuk mengetahui respon belajar peserta didik setelah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode fingermathic pada materi 

penjumlahan dan pengurangan dikelas 2 SD NEGERI CERME LOR. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat 

dijadikan : 

1. Bagi guru 

Sebagai alternatif pilihan metode pengajaran pada konsep 

penjumlahan dan pengurangan. 

2. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa. 

3. Bagi peneliti 

Mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan metode fingermathic dalam memahamkan 

konsep penjumlahan dan pengurangan. 

 

1.5 DEFINISI, ASUMSI, DAN KETERBATASAN 

1.5.1.  Definisi istilah 

Untuk memahami agar tidak terjadi salah penefsiran, maka 

peneliti memberikan pengertian beberapa istilah berikut : 

a. Pembelajaran adalah proses yang disengaja dirancang untuk 

menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan peserta 

didik melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Fingermathic adalah metode berhitung dengan menggunakan 

jari tangan. 

c. Respon peserta didik adalah tanggapan peserta didik terhadap 

pembelajaran dengan metode fingermathic 

d. Aktifitas peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan peserta 

didik selama pembelajaran dengan metode fingermathic. 

e. Aktifitas guru adalah kegiatan yang dilakukan guru selama 

pembelajaran dengan metode fingermathic. 
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1.5.2. Asumsi 

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa : 

a. Peserta didik memberikan tanggapan pada angket respon sesuai 

dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksakan. 

b. Peneliti berusaha mendiskripsikan hasil penelitian sesuai dengan 

apa yang diperoleh selama penelitian berlangsung. 

1.5.3. Batasan penelitian  

Agar pembatasan masalah dari penelitian ini lebih terarah dan 

tidak jauh meyimpang, maka masalah yang akan dibahas perlu 

dibatasi terlebih dahulu sehingga masalah sebenarnya menjadi jelas. 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagai mana yang telah 

diuraikan diatas, maka pembatasan masalah yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut:  

“Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penjumlahan dan pengurangan dikelas 2 pada bilangan dua angka 

dengan teknik menyimpan dan meminjam .” 

 


