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Abstrak—Perhitungan mental sebagai metode perhitungan informal memiliki peran 

yang penting dalam perhitungan formal. Misalnya, dalam penggunaan metode 

algoritma, siswa memerlukan perhitungan mental dalam menyelesaikan proses 

perhitungan. Agar dapat efektif dan efisien, maka siswa harus mampu untuk 

memanipulasi bilangan-bilangan yang terlibat dalam suatu operasi dan menggunakan 

pengetahuan mereka tentang hubungan bilangan dalam operasi tersebut secara mental. 

Metode hafalan berpotensi membuat siswa tidak mampu untuk memahami operasi 

bilangan yang terlibat. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mendukung 

proses perhitungan mental adalah dengan menggunakan number benchmarks, yaitu 

penggunaan bilangan tertentu sebagai tolok ukur dalam suatu perhitungan. 

Dibutuhkan proses serta beberapa tahapan untuk mengajarkan perhitungan mental 

kepada anak. Proses tersebut harus dimulai sejak tahun pertama sekolah dasar. 

Dengan karakteristik siswa kelas 1 SD yang masih berada pada fase operasional 

konkrit, maka proses belajar harus difasilitasi dengan menggunakan media. Media 

tersebut digunakan untuk membantu siswa memahamai operasi bilangan, hubungan 

bilangan-bilangan, dan bagaimana suatu bilangan dapat tersusun kembali. Adapun 

media yang dapat digunakan, misalnya adalah biji-bijian, tutup botol, mainan, dan 

lain-lain. Proses pembelajaran awal menitikberatkan pada pembangunan pemahaman 

terhadap bilangan, yaitu pada upaya pembangunan pemahaman tentang bagaimana 

suatu bilangan tersebut dapat tersusun, utamanya bagaimana suatu bilangan tersebut 

dapat tersusun melalui number benchmarks. Jika telah terlihat kemajuan belajar, maka 

proses belajar akan beralih pada tahapan yang lebih abstrak. Upaya ini diharapkan 

dapat mempermudah siswa dalam melakukan perhitungan mental. 

 

Kata kunci: perhitungan mental, number benchmarks, operasi bilangan 

 

I. PENDAHULUAN 

Perhitungan mental merupakan salah satu metode yang digunakan pada empat operasi dalam 

matematika. Dalam praktek perhitungan mental, siswa melakukan perhitungan dalam pikiran mereka. 

Lebih spesifik, perhitungan mental dilakukan dengan melakukan manipulasi terhadap bilangan-bilangan, 

yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan tentang hubungan bilangan-bilangan agar dapat menyelesaikan 

operasi dalam matematika [1]. 

Perhitungan mental minim dalam hal penekanan terhadap proses belajar hafalan. Dalam proses 

perhitungan mental, pemahaman terhadap suatu bilangan serta operasi yang terlibat merupakan hal yang 

penting. Sementara itu, proses belajar hafalan  hanya akan mengakibatkan minimnya pemahaman siswa 

terhadap bilangan serta operasi yang terlibat [7]. Siswa yang terbiasa dengan proses belajar hafalan akan 

berpotensi mengalami kesulitan ketika menghadapi situasi numerik baru. 

Pemahaman terhadap bilangan memungkinkan siswa untuk memiliki fleksibilitas terhadap bilangan. 

Hal ini berarti, siswa memiliki pengetahuan tentang bagaimana suatu bilangan bekerja, bagaimana 

hubungan suatu bilangan dengan bilangan lain, dan bagaimana penyusunan suatu bilangan dapat terjadi 

[5]. Kemampuan ini nantinya turut memberikan kontribusi terhadap proses perhitungan mental yang 

dilakukan oleh siswa. 

Pengembangan kemampuan perhitungan mental pada dasarnya sangat diperlukan. Dimulai dari dunia 

akademik, perhitungan mental amat diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan soal-soal pada mata 

pelajaran yang melibatkan proses hitungan. Jika tidak memiliki kemampuan perhitungan mental, maka 

akan sangat tidak efisien untuk menghitung secara manual, misal menghitung satu per satu dengan jari, 

hafalan, ataupun dengan benda konkret lainnya. Selain itu, dalam dunia nyata, perhitungan mental juga 

diperlukan.  

Perhitungan mental pada dasarnya telah digunakan dalam hampir sebagian aktivitas matematika. Pada 

perhitungan dengan menggunakan algoritma misalnya, perhitungan mental masih memiliki peran dalam 
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penyelesaian perhitungan tersebut. Tentu agar dapat segera menyelesaikan perhitungan tersebut, maka 

keterampilan perhitungan mental siswa harus terus diasah. Penyediaan kesempatan bagi siswa untuk 

mengasah keterampilan perhitungan mental siswa mutlak diperlukan.  

Selain dalam dunia akademik, perhitungan mental juga diperlukan dalam keseharian. Dalam konteks 

dunia nyata, kemampuan pehitungan mental juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di 

dalamnya, mulai dari masalah sederhana hingga masalah yang rumit. Kita dapat menjumpai penggunaan 

perhitungan mental di dalam dunia nyata, salah satunya pada kegiatan jual-beli. Agar aktivitas tersebut 

dapat dijalankan dengan baik, maka kemampuan perhitungan mental perlu dikembangkan dengan baik. 

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

perhitungan mental adalah dengan mengajarkan number benchmark. Number benchmark adalah sebuah 

upaya untuk menjadikan sebuah atau beberapa bilangan sebagai referensi atau tolok ukur untuk 

digunakan dalam proses perhitungan atau untuk tujuan-tujuan konseptual [5].  

Penggunaan number benchmark memungkinkan siswa untuk menghubungkan beberapa bilangan. Hal 

ini berarti siswa diarahkan untuk mengembangkan pemahaman bilangan agar dapat menggunakannya 

dalam perhitungan bilangan. Siswa menghubungkan bilangan dengan number benchmarks untuk 

kemudian dilakukan manipulasi pada bilangan-bilangan yang terlibat dalam sebuah operasi. 

Siswa dapat menggunakan beberapa bilangan yang familiar untuk digunakan sebagai tolok ukur 

(benchmark). Beberapa bilangan yang familiar, misalnya adalah 5 dan dobel (fives and doubles) [1]. 

Dikatakan familiar karena siswa dapat dengan mudah menjangkau bilangan-bilangan tersebut melalui 

jari-jari mereka. Pada proses belajar tahap awal, siswa dapat menggunakan, salah satunya, jari-jari mereka 

sebagai media belajar perhitungan mental untuk membangun pemahaman bilangan dan 

menghubungkannya dengan number benchmark yang familiar.  

Pengembangan kemampuan perhitungan mental dapat dimulai sejak tahun pertama siswa di Sekolah 

Dasar (SD). Pada saat siswa berada di jenjang kelas 1 SD, pada umumnya siswa berusia 7 tahun. Dalam 

hal perkembangan kognitif, siswa kelas 1 SD berada dalam tahapan operasional konkret. Dalam usia ini, 

siswa telah memiliki pemikiran logis namun hanya dapat menjangkau pemikiran yang dapat diaplikasikan 

menjadi contoh-contoh yang konkret [3]. Kondisi ini bukan berarti menjadi ketidakmungkinan untuk 

mengembangkan kemampuan perhitungan mental yang secara umum dioperasikan secara mental dan 

abstrak. Pada usia ini, siswa dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berhitung mental 

dengan memanfaatkan media-media konkret untuk mendukung pemikiran mereka. 

Selain itu, pengembangan kemampuan perhitungan mental pada siswa kelas 1 SD turut mendukung 

proses yang dapat mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir abstrak. 

Pada awal proses belajar, penggunaan media konkret sangat diperlukan guna menyesuaikan dengan 

karakter mereka yang masih berada dalam tahapan operasional konkret. Selain itu, media konkret juga 

berfungsi untuk konseptualisasi perhitungan mental sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang benar 

tentang bilangan. Progres belajar siswa dapat terus ditingkatkan dengan mengurangi sedikit demi sedikit 

penggunaan dari media konkret sehingga dapat mengarahkan proses berpikir mereka pada hal yang lebih 

abstrak. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah, “Bagaimana mengajarkan number 

benchmarks untuk mendukung perhitungan mental siswa kelas 1 SD?” Adapun tujuan dari penyusunan 

makalah ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah mengajarkan number benchmarks untuk 

mendukung perhitungan mental siswa kelas 1 SD. Makalah ini juga memiliki beberapa manfaat, baik 

secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, makalah ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan yang 

terkait dengan topik pembahasan yang diangkat dalam makalah ini. Selain itu, makalah ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Secara praktis, makalah ini 

diharapkan dapat  memberikan informasi serta pengetahuan bagi guru atau praktisi pendidikan yang lain 

dalam menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan proses pembelajaran yang terkait dengan topik 

pembahasan dalam makalah ini. 

II. PEMBAHASAN  

A. Perkembangan Kognitif Siswa Kelas 1 SD 

Pada umumnya siswa kelas 1 SD berusia 7 tahun. Dalam hal perkembangan kognitif, siswa berada 

pada tahapan operasional konkret. Pada tahapan operasional konkret, pemikiran logis telah menggantikan 

pemikiran intuitif, dengan catatan, bahwa pemikiran tersebut dapat diterapkan menjadi contoh-contoh 

konkret atau spesifik [3]. Dalam proses pekembangan kognitif ini, siswa kelas 1 SD mulai untuk 

meninggalkan kebiasaannya untuk mempunyai persepsi berdasarkan iderawi. Siswa pada tahapan ini 

mulai mampu untuk memasukkan beberapa proses berpikir yang berkaitan dengan objek yang diamati. 
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Untuk membuktikan hal ini, Piaget menggunakan konsep conservation atau invariance [6]. Dalam 

konsep ini, seorang siswa ditunjukkan pada dua buah gelas yang berisi air dengan jumlah yang sama. 

Pada langkah selanjutnya, air dalam gelas tersebut dituang pada dua buah gelas lain dengan ukuran 

berbeda. Satu gelas berukuran lebih tinggi, sedangkan gelas lainnya berukuran lebih lebar. Setelah air 

dipindahkan, siswa kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya apakah jumlah air 

dalam gelas tersebut sama atau berbeda. Apabila siswa menyampaikan bahwa jumlah air pada kedua 

gelas tersebut sama maka ia menggunakan logika dan telah berada pada tahapan operasional konkret. 

 

 
Gambar 1. Conservation 

(https://courses.lumenlearning.com/lifespandevelopment2/chapter/cognitive-development-2/) 

 

Selain menggunakan konsep conservation atau invariance, konsep reversibility juga dapat digunakan 

untuk membuktikan bahwa seorang siswa berada pada tahap operasional konkret [6]. Konsep ini 

dipraktikkan sebagai lanjutan dari praktik konsep conservation. Setelah air dituangkan pada gelas lain, 

kemudian air tersebut dipindahkan lagi pada gelas sebelumnya. Setelah hal ini dilakukan, kemudian siswa 

diberikan kesempatan untuk menyatakan apakah jumlah air yang telah dipindahkan tetap sama atau tidak. 

Jika siswa mampu menyatakan bahwa jumlah air tetap sama, maka siswa menggunakan logika dan telah 

berada pada tahap operasional konkret.  

Pada tahapan operasional konkret, siswa memperoleh pengetahuan melalui beberapa tindakan pada 

benda-benda konkret. Dalam hal ini, siswa memanfaatkan benda-benda konkret untuk mempelajari suatu 

konsep. Hal ini berkaitan dengan jangkauan kognitif siswa yang masih belum mampu untuk memahami 

hal-hal yang bersifat abstrak. Untuk itu, digunakan benda-benda konkret untuk mempelajari suatu konsep, 

prinsip, dan lain-lain. Pada awal tahapan operasional konkret, siswa lebih banyak melakukan pengamatan 

dan terlibat dalam beberapa pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini kemudian berlanjut 

pada upaya meningkatkan tingkatan proses belajar, yang semula masih bergantung pada benda konkret, 

maka secara perlahan siswa mulai melepaskan diri dari media dan mulai berupaya menarik kesimpulan 

dari hal-hal yang telah dipelajari. Hal ini kemudian menjadi pengetahuan bagi siswa. [6] 

B. Perhitungan Mental 

Perhitungan mental terjadi ketika siswa memanipulasi bilangan-bilangan yang terlibat dalam suatu 

operasi matematika dengan memanfaatkan pengetahuan mereka sehingga dapat dioperasikan [1]. Dalam 

proses ini, siswa melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan suatu operasi secara mental. Adapun 

upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bilangan. 

Perhitungan mental lebih menekankan pada proses memahami bilangan dan hubungan numerik dari 

pada prosedur hafalan [1]. Dalam menyelesaikan suatu operasi matematika secara mental, diperlukan 

kemampuan untuk memahami suatu bilangan serta hubungannya dengan bilangan lain.  

Salah satu keuntungan perhitungan mental adalah siswa membutuhkan proses berpikir dan 

pemahaman terhadap bilangan untuk menentukan strategi [4]. Ketika dihadapkan dengan berbagai situasi 

numerik, siswa secara tidak langsung diarahkan untuk melakukan proses berpikir. Siswa berusaha untuk 

memahami bilangan yang terlibat dan juga memahami operasi yang disajikan untuk kemudian siswa 

dapat menentukan strategi seperti apa yang cocok untuk menyelesaikan operasi matematika tersebut 

secara mental. 

Northcote dan MacIntosh [4] menyatakan bahwa 85% perhitungan matematika yang dilakukan oleh 

orang dewasa dilakukan secara mental. Hal ini mengindikasikan bahwa mengajarkan perhitungan mental 

kepada siswa merupakan hal yang penting karena perhitungan ini akan menjadi alat utama bagi siswa di 

masa depannya dalam menyelesaikan segala aktivitas yang berhubungan dengan perhitungan. Maka dari 

itu, perhitungan mental harus diajarkan kepada siswa sejak tahun-tahun pertama mereka mengenyam 

pendidikan. 
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C. Kemampuan Prasyarat Perhitungan Mental 

Siswa kelas 1 SD, yang pada umumnya berusia 7 tahun, mengalami proses peningkatan tahapan 

perkembangan kognitif. Dengan kata lain, siswa kelas 1 SD mengalami masa transisi dari pra-operasional 

ke operasionl konkret. Hal ini tentunya memberikan tuntutan tersendiri bagi siswa tersebut untuk 

mengembangkan kapasitas kognitifnya. Dalam pembelajaran matematika di kelas 1 SD, siswa sebaiknya 

tidak langsung mempelajari notasi dan terminologi seperti simbol-simbol tertulis. Simbol-simbol tertulis 

dalam mata pelajaran matematika sebaiknya dipelajari setelah siswa telah memahami konsep 

penjumlahan dan bilangan [7]. Adapun untuk proses pembelajaran tahap awal tersebut lebih baik 

dilakukan secara informal dengan memanfaatkan media konkret. 

Perhitungan mental harus diajarkan secara bertahap kepada siswa kelas 1 SD. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa siswa kelas 1 SD mengalami masa tansisi dari tahapan pra-operasional ke 

operasional konkret. Dan karena siswa yang masih belum mampu untuk memahami hal-hal yang bersifat 

abstrak, maka hal-hal yang bersifat abstrak seperti halnya perhitungan mental, harus diajarkan secara 

bertahap. 

Sebelum mempelajari perhitungan mental, maka terdapat beberapa hal yang harus dipelajari oleh 

siswa. Beberapa hal di bawah ini akan mempermudah siswa untuk mempelajari perhitungan mental 

dengan menggunakan perhitungan mental. 

1) Reversibility 

Siswa berumur 6 tahun pada umumnya belum mampu untuk memahami konsep reversibility [7]. 

Konsep reversilbility menjelaskan bahwa 3+2 dn 2+3 menghasilkan hasil yang sama, yaitu 5. Sebelum 

mempelajari matematika lebih lanjut, dalam hal ini adalah perhitungan mental, siswa kelas 1 SD lebih 

baik diarahkan untuk mempelajari konsep reversibility. Hal ini akan menjadi bekal bagi siswa untuk 

mempelajari perhitungan mental lebih lanjut. Selain itu, mempelajari konsep reversibility akan 

mendukung pengembangan kemampuan berpikir secara fleksibel dalam perhitungan mental nantinya.  

Untuk mengajarkan konsep reversibility kepada siswa kelas 1 SD, dapat digunakan media konkret. 

Media konkret dapat digunakan untuk mengeksplor berbagai bilangan serta menemukan berbagai konsep 

reversibility pada berbagai bilangan. Hal ini juga merupakan upaya untuk menghadirkan pembelajaran 

bermakna. Melalui upaya ini, berbagai informasi yang berkaitan dengan konsep reversibility dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa. 

2) Conservation 

Pada konsep conservation dijelaskan bahwa 4+4 dan 1+7 akan menghasilkan hasil yang sama. Siswa 

yang berumur 6-7 tahun pada umumnya kesulitan untuk memahami konsep ini [7]. Sama seperti halnya 

pada konsep yang telah didemonstrasikan Piaget dengan melakukan pemindahan air pada dua buah gelas 

dengan ukuran yang berbeda, konsep ini mengarahkan siswa kelas 1 SD untuk mempelajari bahwa 

meskipun dengan bilangan yang berbeda namun dapat menghasilkan hasil penjumlahan yang sama. 

Konsep conservation akan membantu siswa untuk mempelajari perhitungan mental melalui pemanfaatan 

number benchmark dengan mudah. 

Mengajarkan konsep conservation pada siswa kelas 1 SD untuk pertama kalinya dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan media konkret. Media konkret akan membantu siswa untuk memfasilitasi 

kemampuan berpikir mereka yang masih belum mampu untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. 

Siswa dapat memanfaatkan media konkret untuk mencoba penjumlahan berbagai bilangan. Guru sebagai 

fasilitator dan motivator sebaiknya mengarahkan siswa untuk dapat menemukan beberapa penjumlahan 

bilangan-bilangan yang dapat menghasilkan hasil yang sama. 

D. Pengetahuan Persyarat Perhitungan Mental 

Untuk jenjang kelas 1 SD, terdapat pengetahuan prasyarat untuk mempelajari perhitungan mental. 

Agar mahir melakukan perhitungan mental, maka siswa harus menguasai sejumlah fakta bilangan [1]. 

Fakta-fakta bilangan ini nantinya akan berguna bagi siswa untuk diingat segera ketika melakukan 

perhitungan mental di kemudian hari. 

Cakupan materi matematika kelas 1 SD meliputi materi penjumlahan dan pengurangan. Maka pada 

jenjang ini, siswa harus diarahkan untuk mempelajari fakta-fakta bilangan penjumlahan dan pengurangan. 

Adapun materi yang harus dipelajari siswa adalah sebagai berikut [1]. 

1) 10-pelengkap 

Dengan bantuan media konkret, siswa mempelajari bilangan-bilangan penyusun bilangan 10. Dalam 

proses belajar yang dilakukan siswa, dimasukkan pula konsep conservation dan reversibility, sehingga 

untuk mempelajari materi-materi dan konsep-konsep ini dapat saling diintegrasikan. Tugas guru adalah 

untuk mengarahkan dan memfasilitasi proses belajar siswa dengan serangkaian intruksi sehingga siswa 
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dapat melakukan serangkaian kegiatan yang sesuai dengan tujuan serta siswa dapat mengasah kognitifnya 

dan mengembangkan pengetahuan tentang 10-pelengkap, konsep conservation, dan konsep reversibility. 

2) 100-pelengkap 

Setelah menguasai 10-pelengkap, maka siswa dapat melanjutkan proses belajarnya pada 100-

pelengkap. Untuk mempelajari materi ini, siswa dapat memanfaatkan media konkret. Karena jumlahnya 

yang lebih banyak daripada media pada 10-pelengkap, maka dapat dipilih media yang dapat menjangkau 

materi ini, misalnya tusuk sate yang diikat dengan menggunakan karet gelang tiap 10 tusuk. Siswa 

kemudian dapat diarahkan untuk menemukan bilangan-bilangan penyusun bilangan 100. Pada materi ini 

pula, siswa dapat diarahkan untuk mempelajari konsep conservation dan reversibility.  

Ketika siswa dapat menguasai materi 100-pelengkap dengan menggunakan media konkret, guru dapat 

melatih proses berpikir siswa dan mengarahkannya pada kondisi semi-konkret dengan menggunakan garis 

bilangan. Media garis bilangan dapat digunakan untuk melatih proses berpikir yang lebih abstrak [7]. 

Karena menggunakan media baru dengan karakteristik yang lebih abstrak, maka guru harus senantiasa 

mendampingi dan mengarahkan siswa sehingga siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya secara 

optimal. 

E. Mengajarkan Number Benchmark Untuk Mendukung Perhitungan Mental Siswa Kelas 1 SD 

Perhitungan mental mensyaratkan untuk melakukan perhitungan di dalam pikiran atau yang lebih 

sering disebut sebagai proses berhitung secara mental. Hal ini berarti bahwa perhitungan mental menuntut 

kemampuan untuk melakukan proses berpikir secara abstrak. Bagi siswa kelas 1 SD, perhitungan mental 

baru dapat dilakukan setelah mereka mampu mengkonstruk kemampuan prasyarat (conservation dan 

reversibility) dan pengetahuan prasyarat (10-pelengkap dan 100-pelengkap). 

Salah satu contoh praktis yang dapat digunakan dalam perhitungan mental adalah dengan 

menggunakan number benchmarks. Beberapa bilangan akan menjadi benchmarks (tolok ukur) ketika 

bilangan-bilangan tersebut digunakan sebagai patokan atau tolok ukur untuk sebuah perhitungan atau 

beberapa tujuan yang bersifat konseptualisasi [5].  

Dalam perhitungan mental yang memanfaatkan number benchmarks, seseorang berupaya untuk 

menghubungkan suatu bilangan dengan bilangan lain sehingga menghasilkan bilangan baru. Adapun 

dalam prosesnya digunakan bilangan yang familiar baginya sehingga operasi perhitungan secara mental 

dapat diselesaikan dengan lebih mudah. 

Untuk membiasakan siswa menggunakan number benchmarks pada proses perhitungan mentalnya, 

maka diperlukan berbagai latihan. Hal ini diupayakan untuk menambah pengalamannya dan 

mengembangkan kemampuan serta ketangkasannya menggunakan number benchmarks dalam 

perhitungan mental. 

Penggunaan sebuah bilangan sebagai benchmarks tidak terlepas dari beberapa strategi yang seringkali 

digunakan dalam perhitungan mental. Di bawah ini adalah beberapa strategi yang digunakan dalam 

perhitungan mental yang berkaitan dengan number benchmarks. Adapun dalam tiap strateginya 

digunakan number benchmark yang beragam [1]. 

1) Penggunaan Bilangan 5 dan Dobel 

Bilangan 5 dan dobel merupakan bilangan yang sering digunakan oleh siswa sebagai benchmark. Bagi 

siswa yang lebih muda, bilangan 5 lebih mudah dijangkau karena mereka memiliki sepasang 5 jari tangan 

dan sepasang 5 jari kaki. Pada strategi ini, siswa menjadikan bilangan 5 sebagai benchmark. Misal, pada 

operasi 5+8, maka siswa dapat menyelesaikannya dengan memikirkan 8 sebagai hasil penjumlahan 5+3. 

Sehingga operasi tersebut dapat diubah menjadi 5+(5+3). Operasi ini juga sekaligus dapat mengarahkan 

siswa untuk mempelajari hukum asosiatif agar dapat menyelesaikan operasi tersebut [2]. Jika diperlukan, 

maka penggunaan media konkret dapat dimanfaatkan kembali. 

2) Kompensasi 

Kompensasi merupakan strategi yang digunakan dalam perhitungan mental ketika salah satu bilangan 

yang terlibat dalam sebuah operasi dekat dengan bilangan lain yang dianggap dapat mempermudah 

perhitungan [1]. Sebagai contoh, pada operasi 39+27. Untuk mempermudah proses perhitungan, bilangan 

39 dapat kita ubah menjadi 40, untuk kemudian dapat kita jumlahkan ke bilangan 27, sehingga menjadi 

40+27=67. Langkah selanjutnya, yaitu mengurangi hasil penjumlahan dengan bilangan yang kita 

jumlahkan pada bilangan awal, sehingga menjadi 67-1=66.  

3) Friendly Number 

Friendly number merupakan perluasan dari gagasan kompensasi. Pada strategi ini, siswa diberikan 

kesempatan untuk menemukan bilangan yang menurut mereka friendly [1]. Bilangan-bilangan ini 

nantinya akan menjadi benchmarks ketika mereka menyelesaikan sebuah operasi bilangan. Sebagai 

contoh pada operasi bilangan 65-48. Langkah pertama yaitu dengan menentukan friendly number yang 
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dapat digunakan untuk mempermudah penyelesaian operasi bilangan. Misalnya, 65 diubah menjadi 68, 

maka dalam hal ini, bilangan 68 adalah friendly number yang telah dipilih karena dapat mempermudah 

penyelesaian operasi bilangan. Selanjutnya, mengambil 48 dari 68 dan menghasilkan 20. Bilangan 20 

tersebut kemudian dikurangi bilangan 3 karena untuk mengubah menjadi friendly number pada operasi 

ini, bilangan awal dijumlahkan dengan bilangan 3, sehingga menghasilkan 17.  

Untuk dapat membangun familiaritas number benchmarks dan number sense, maka diperlukan 

kesempatan bagi siswa untuk melatih kemampuannya dalam perhitungan mental. Diperlukan waktu untuk 

mengasah kemampuan perhitungan mental siswa. Perlu pula dipahami bahwa siswa memiliki caranya 

sendiri, utamanya dalam menentukan number benchmark untuk melakukan perhitungan mental. Jika 

siswa diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut, maka siswa dapat mengembangkan 

kemampuan untuk fleksibel terhadap bilangan [5]. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Untuk mengajarkan perhitungan mental pada siswa kelas 1 SD, dapat digunakan media konkrit 

sebagai upaya untuk memfasilitasi proses berpikir mereka yang belum mampu menjangkau hal-hal yang 

bersifat abstrak. Sebelum mengajarkan perhitungan mental, maka terdapat kemampuan prasyarat yang 

harus dikuasai siswa, yaitu kemampuan conservation dan reversibility. Selain itu, terdapat pula 

pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai siswa, yaitu pengetahuan 10-pelengkap dan 100-pelengkap. 

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengajarkan number benchmark diantaranya adalah 

penggunaan bilangan 5 dan dobel, kompensasi, dan friendly number. Adapun untuk penentuan number 

benchmark, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan bilangan-bilangan yang menurutnya dapat 

mempermudah dalam menyelesaikan operasi bilangan secara mental. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan adalah sebagai 

berikut. 

1) Dalam pembelajaran matematika di kelas 1 SD, siswa sebaiknya tidak langsung simbol-simbol 

tertulis. Simbol-simbol tertulis dalam mata pelajaran matematika sebaiknya dipelajari setelah siswa 

telah memahami konsep bilangan dan penjumlahan. Adapun untuk proses pembelajaran tahap awal 

lebih baik dilakukan secara informal dengan memanfaatkan media konkret. 

2) Perhitungan mental harus diajarkan secara bertahap kepada siswa kelas 1 SD. Siswa kelas 1 SD 

mengalami masa tansisi dari tahapan pra-operasional ke operasional konkret. Dan karena siswa yang 

masih belum mampu untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak, maka hal-hal yang bersifat 

abstrak seperti halnya perhitungan mental, harus diajarkan secara bertahap. 

3) Siswa harus diberikan kesempatan untuk menentukan number benchmarks yang dapat mempermudah 

ia untuk menyelesaikan operasi bilangan. 
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