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Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IIIA SD 

Negeri 21 Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, pada materi penjumlahan, pengurangan, 

dan perkalian dengan metode jarimatika berbantuan adobe animate. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas secara kolaboratif dan partisipatif dengan desain 

menggunakan model Kemis Taggant melalui 4 tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IIIA SD Negeri 21 Gunung Megang dan objeknya adalah meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan lapangan, 

tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan deskriptif 

kuantitatif. Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan guru, hasilnya mengalami peningkatan 

yaitu dari 70,06% (kriteria sedang) pada siklus I menjadi 94,44% (kriteria tinggi) pada siklus 

II. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari 76,42% pada siklus I menjadi 99,28% 

(kriteria tinggi) pada siklus II. Hasil belajar matematika siswa mengalami peningkatan dari 

rata-rata nilai 46,45 (kriteria kurang) pada pra siklus menjadi 61,29 (kriteria sedang) pada 

siklus I dan 85,70 (kriteria tinggi) pada siklus II. Hasil motivasi belajar siswa juga mengalami 

peningkatan yaitu, pada pra tindakan diperoleh 25,81% (kriteria tinggi), pada siklus I 

diperoleh 70,97% (kriteria tinggi), sedangkan pada siklus II 93,55% (kriteria tinggi). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwapenerapan metode jarimatika 

berbantuan adobe animate dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Kata kunci: adobe animate, metode jarimatika, motivasi belajar. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran di sekolah merupakan suatu proses penyampaian materi yang terdapat dalam 

kurikulum pendidikan. Kualitas ketercapaian kurikulum pendidikan dipengaruhi oleh kualitas 

pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan kunci suksesnya pendidikan. Usaha 

peningkatan kualitas pembelajaran berkait dengan kualitas guru, pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. 

Proses pendidikan secara formal adalah mengajar, sedangkan inti prosespengajaran adalah 

siswa belajar. Oleh karena itu mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar, sehingga dalam istilah 

kependidikan dikenaldengan proses pembelajaran. Menganalisis proses pembelajaran pada 

intinyatertumpu pada suatu persoalan, yaitu bagaimana guru memberi kemungkinanbagi siswa agar 

terjadi proses belajar yang efektif serta dapat mencapai hasilsesuai tujuan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas III A di SD Negeri 21 Gunung 

Megang Kabupaten Muara Enim menunjukkan proses pembelajaran di kelas lebih banyak dilakukan 

dengan metode ceramah. Pembelajaran diawali dengan apersepsi, yaitu guru mengulang sedikit materi 

yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi baru. Dalam proses 

pembelajaran, guru menjelaskan semua materi dan menuliskan rumus-rumus yang berkenaan dengan 

materi pertemuan tersebut di papan tulis. Setelah materi disampaikan, guru memberikan contoh soal 

yang dibahas bersama-sama. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibentuk dalam 

kelompok-kelompok. Sebagai akhir dari pembelajaran, guru meminta siswa mengerjakan beberapa 

soal latihan secara individu. Pada saat mengerjakan soal latihan, beberapa siswa mengalami kesulitan. 

Banyak siswa memanggil-manggil guru agar dibantu untuk menyelesaikan soal yang dianggap sulit. 

Hal ini yang membuat guru harus menghampiri satu per satu meja siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru yang bernama Debbie 

Inda Sari salah satu guru kelas III A SD Negeri21 Gunung MegangKabupaten Muara Enim, diperoleh 

keterangan bahwa guru jarang sekali menggunakan model pembelajaran yang mengajak siswa aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran. Guru masih menerapkan pembelajaran konvensional yang di 

dominasi dengan metode ceramah. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Guru juga 
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menyatakan bahwa beliau merasa siswanya mengalami kesulitan apabila menghadapi soal yang lebih 

variatif. Siswa terbiasa mengerjakan soal dengan cara pengerjaan soal-soal yang telah dibahas di kelas. 

Penggunaan mediapembelajaran matematika masih jarang digunakan.Guru juga menjelaskan bahwa 

siswa masih merasa kesulitan pada mata pelajaran matematika khususnya materi penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian. Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata guru belum menggunakan media 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar materi penjumlahan, pengurangan, dan 

perkalian. 

Melihat permasalahan tersebut, maka perlu diterapkannya sebuah metode yang mampu 

membuat siswa lebih mamahami materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta siswa dapat 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat diterapkan ialah metode 

jarimatika. Metode jarimatika adalah suatu cara menghitung matematika dengan menggunakan alat 

bantu jari. Penggunaan metode jarimatika dibandingkan dengan metode lain, metode jarimatika ini 

lebih menekankan pada penguasaan konsep terlebih dahulu, baru ke cara cepatnya, sehingga anak-

anak menguasai ilmu secara matang. Selain anak-anak akan merasa senang dan gampang bagaikan 

“tamasya belajar” [1]. 

Penerapan metode jarimatika yang dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, serta 

secara professional mampu meningkatkan penguasaan konsep-konsep dasar penjumlahan dan 

pengurangan dalam mata pelajaran matematika. Metode jarimatika dengan mempraktikkan dan belajar 

langsung sesuai petunjuk, siswa dapat lebih santai belajar serta termotivasi untuk belajar matematika, 

sehingga berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa [2]. 

Dalam penelitian ini, siswa diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

dan metode jarimatika berbantuan adobe animate, sehingga dengan adanya sebuah masalah siswa 

akan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan dalam tim sehingga siswa semakin 

mahir dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian kolaboratif tentang: 

“Penerapan Metode Jarimatika Berbantuan Adobe Animate untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Pelajaran Matematika Materi Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian di Kelas IIIA SD 

Negeri21 Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Khusnul Khotimah tahun 2013 tentang “Pembelajaran 

Berhitung dengan Menggunakan Jarimatika untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kemampuan 

Berhitung Siswa MIM Candirejo Ngawen Klaten”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses 

memberikan efek positif terhadap pemahaman berhitung. Hasil analisis datanya juga menunjukkan 

bahwa siswa yang diajarkan menggunakan metode jarimatika memperoleh prestasi dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa [3]. 

Dari penjelasan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:  Bagaimana 

penerapan metode jarimatika berbantuan adobe animate? Bagaimana motivasi siswa pada mata 

pelajaran matematika materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian setelah diterapkannya metode 

jarimatika berbantuan adobe animate?  

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk mengetahui penerapan metode 

jarimatika berbantuan adobe animate, untuk mengetahui motivasi siswa pada mata pelajaran 

matematika materi materi penjumlahan, pengurangan, danperkalian setelah diterapkannya metode 

jarimatika berbantuan adobe animate. 

II. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian tindakan kelas 

berbentuk siklus mengacu pada model Kemmis Mc. Taggant. Pelaksanaan siklus ini tidak hanya 

berlangsung satu kali tindakan tetapi berlangsung secara berulang dan berkelanjutan sampaitujuan 

pembelajaran yang diinginkan tercapai. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada setiap siklus 

merupakan manivestasi dari penerapan pendekatan kooperatif pada pembelajaran matematika dengan 

karakteristik pendekatan tersebut.Menurut model Kemmis Mc. Taggant, pada setiap siklus terdiri dari 

empat kegiatan pokok yang meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengawasan (observasi), 

dan refleksi (reflect).  

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang disajikan dalam 

data-data pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui non-tes dan tes. 

Teknik non-tes meliputi pemberian angket kepada validator ahli, guru, dan siswa. Instrumen 
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pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), ujian atau tes (test) melalui lembar 

kerja siswa (LKS), angket dan wawancara. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

semua data yang berasal dari lembar observasi, catatan lapangan, dan tes pemahaman konsep pada 

akhir siklus I dan siklus II. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ada dua jenis data yang 

dikumpulkan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif [4]. 

Data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes akhir siklus I dan siklus II serta 

lembar observasi keterlaksaan pembelajaran di kelas IIIA. Pedoman penskoran pada setiap tes 

didasarkan pada rubrik penilaian yang dimodifikasi. Setelah menentukan skor setiap siswa, 

selanjutnya peneliti menentukan kriteria skor perolehansiswa. Adapun kriteria hasil 

keterlaksanaanpembelajaran dapat dilihat pada tabel 1. 

 
TABEL 1. KRITERIA HASIL KETERLAKSAAN PEMBELAJARAN 

Presentase skor yang diperoleh Kriteria 

         Tinggi 

        Sedang 

        Rendah 

        Sangat Rendah 

[5] 

 

Pedoman penskoran lembar observasi keterlaksaan pembelajaran berdasarkan petunjuk 

penskoran dari keterlaksanaan rencana pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam teknik analisis data 

kualitatif meliputi reduksi data(data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) [5]. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan model inkuiri terbimbing di kelas Kelas 

III A SD Negeri 21 Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dan hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan dengan membandingkan 

hasil dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Penelitian yang berlangsung selama 2 siklus ini 

dapat dikatakan bahwa proses kegiatan pembelajaran ini telah mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil 

analisis data yang diperoleh selama siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut. 

 

1. Penerapan Metode Jarimatika Berbantuan Adobe Animate 

Penerapan yang dilakukan oleh peneliti adalah metode jarimatika dan dikembangkan 

menggunakan media adobe animate. Adobe animate merupakan salah satu perangkat lunak 

computer yang merupakan produk dari Adobe System yang digunakan untuk membuat animasi 

dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan website yang interaktif dan 

dinamis. Pada tanggal 8 Februari 2016 kemarin, perusahaan Adobe System merilis Adobe 

Animate CC sebagai nama baru untuk menggantikan Adobe Flash Professional [6]. 

Pada media adobe animate, peneliti membahas materi penjumlahan, pengurangan dan 

perkalian yang dirancang secara menarik dan jelas berdasarkan Rencana Perangkat Pembelajaran 

(RPP) yang berkaitan dengan materi. Dengan adanya adobe animate guru merasa terbantu dalam 

proses belajar mengajar, karena dalam media ini semua materi dan rangkaian kegiatannyapeneliti 

sesuaikan berdasarkan dengan silabus dan RPP. 

Pada langkah-langkah pembelajarannya, pada saat merumuskan masalah guru 

memberikan masalah kepada siswa, lalu siswa merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data, 

ketika siswa sudah mulai melakukan langkah-langkah tersebut, maka guru dan siswa menguji 

hipotesis tersebut dengan berbantuan adobe animate, dengan adanya adobe animate tersebut lalu 

guru dan siswa merumuskan kesimpulan masalah tersebut. Dengan bantuan adobe animate, siswa 

lebih mudah memahami konsep matematika. Dalam pelaksanaannya guru berperan sebagai 

fasilitator dan dinamisator kegiatan pembelajaran siswa, serta membimbing siswa untuk dapat 

menggali dan mengembangkan pengetahuan siswa dalam memecahkan masalah. 
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Siklus I 
Siklus II 

70.06 
94.44 

Hasil Observasi Kegiatan Guru 

2. Hasil observasi kegiatan guru 

Berdasarkan hasil analisis observasi kegiatan guru, diketahui bahwa rata–rata hasil 

observasi pada siklus I sebesar 70,06% kualifikasi cukup. Walaupun sudah dalam kualifikasi 

cukup namun masih banyak yang belum terlaksana diantaranya: (1) Memotivasi siswa (2) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) Menyampaikan model pembelajaran.Sedangkan pada 

siklus II adalah sebesar 94,44% kualifikasi tinggi. Walaupun sudah dalam kualifikasi tinggi namun 

masih kurangdalam penyampaian motivasi.  

 

 

3. Hasil observasi kegiatan siswa  

Berdasarkan hasil analisis observasi kegiatan siswa, diketahui bahwa rata–rata hasil 

observasi pada siklus I adalah sebesar 76,42% kualifikasi tinggi. Walaupun sudah dalam 

kualifikasi tinggi namun masih ada kegiatan siswa yang belum terlaksana, diantaranya: (1) 

Motivasi dalam belajar; (2) Bekerjasama dan saling membantu untuk menyelidiki masalah secara 

bersamaan; (3) Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sedangkan pada siklus II adalah sebesar 

99,28% kualifikasi tinggi. Walaupun sudah dalam kualifikasi tinggi namun masih ada siswa yang 

belum berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

 

 

 

 

4. Peningkatan Hasil Belajar 

Berdasarkan data nilai hasil tes matematika siswa pra siklus, siklus I, dan siklus II. 

diperolehhasil pra tindakan terdapat 14 siswa yang berkriteria rendah dengan persentase sebesar 

45,16%; 14 siswa berkriteria sedang dengan persentase 45,16%; 3 siswa berkriteria tinggi dengan 

persentase 9,68 %. Untuk siklus I terdapat 11 siswa berkriteria rendah dengan persentase 35,48%; 

8 siswa berkriteria sedang dengan persentase 25,81% dan 12 siswa berkriteria tinggi dengan 

persentase 38,71%. Sedangkan siklus II  tidak terdapat siswa yang berkriteria rendah, 8 siswa 

Siklus I Siklus II 

76.42 

99.28 

Hasil Observasi Kegiatan Siswa  

Grafik 1. Hasil Observasi Kegiatan Guru 

Grafik 2. Hasil Observasi Kegiatan Siswa 
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Grafik 5. Grafik Hasil Belajar Siswa 

 

berkriteria sedang dengan persentase 25,81%, dan 23 siswa berkriteria tinggi dengan persentase 

74,19%. 

Peningkatan nilai hasil belajar pada masing – masing siswa dapat di baca pada grafik 3 

dan grafik4. 

Grafik 3. Peningkatan Nilai Hasil Belajar Pada Masing – Masing Siswa Absen 1-15 

 
 

 

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh, maka pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode jarimatika berbantuan adobe animate dan dilengkapi lembar kegiatan siswa 

berkelompok dapat meningkatkan nilai siswa. 

Rata-rata peningkatan hasil belajar siswa untuk setiap siklus jika disajikan dalam bentuk 

grafik, yaitu sebagai berikut: 

 

MA NR NFS PAP PW RR RRD RDR RA RD RA RP SGP SP VA ZA 

Siklus II 77.14 85.71 82.86 100 97.14 74.28 70.59 97.14 100 77.14 100 66 100 77.14 100 100 

Siklus I 45 75 95 75 75 25 60 32.5 30 67.5 77.5 27.5 85 42.5 52.5 95 

Pra Siklus 30 40 50 20 60 30 60 60 60 20 60 30 90 30 80 60 
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Hasil Belajar Siswa 

 

AU ADP ACS AA AY AS DL DS DW DHS E FT FJ FAS GK

Siklus II 71.43 80 71.42 100 80 71.43 82.86 100 80 85.71 97.14 100 74.29 71.42 85.71

Siklus I 30 55 55 92.5 77.5 47.5 100 62.5 25 42.5 100 92.5 40 65 55

Pra Silus 10 50 50 50 30 40 60 40 60 40 80 60 10 50 30
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Grafik 4. Peningkatan Nilai Hasil Belajar Pada Masing – Masing Siswa Absen 16-31. 
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5. Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil analisis data angket motivasi belajar siswa, diketahui bahwa motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan metode jarimatika berbantuan adobe 

animate semakin meningkat pada setiap siklusnya. Adapun rekapitulasi peningkatan banyaknya 

siswa berdasarkan tingkat kualifikasi motivasi belajar pada pra siklus, siklus I dan siklus II sebagai 

berikut: 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Peningkatan Banyaknya Siswa Berdasarkan Tingkat Kualifikasi  

Motivasi Belajar Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Kualifikasi 

Banyaknya siswa 

Pra Siklus 

 

Siklus I 

 
Siklus II 

Banyak 
siswa 

Persen 
% 

Banyak 
siswa 

Persen 
% 

Banyak 
siswa 

Persen 
% 

1 Tinggi 8 25,81 22 70,97 29 93,55 

2 Cukup 22 70,97 9 29,03 2 6,45 

3 Kurang 1 3,23 0 0 0 0 

4 Rendah 0 0 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 2, peningkatan skor motivasi belajar masing – masing siswa dapat dibaca pada 

grafik 6 dan grafik 7.

 

 

 

 
 

 

Dari grafik di atas banyaknya siswa dengan kualifikasi tinggi meningkat pada setiap 

siklusnya. Dengan demikian model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

AU ADP ACS AA AY AS DL DS DW DHS E FT FJ FAS GK 

Siklus II 80 95 89 98 98 93 94 95 94 85 98 84 85 75 94 

Siklus I 90 91 85 74 81 80 81 86 77 70 94 79 71 64 85 

Pra Siklus 58 81 79 50 61 61 71 64 50 64 86 64 67 69 62 
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Motivasi Belajar Siswa 

MA
MAH 

NR NFS PAP PWD RR RRD RDR RAM RD RA RP SGP SP VA ZA 

Siklus II 94 95 90 90 95 74 100 87 88 91 91 78 92 83 83 94 

Siklus I 73 88 87 85 91 69 97 88 64 85 86 67 86 67 96 97 

Pra Siklus 71 73 65 52 57 49 85 76 62 50 71 66 88 65 78 86 
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 Motivasi Belajar Siswa 

Grafik 6. Peningkatan Perolehan Skor Motivasi Belajar Masing – Masing Siswa dengan No Absen 1-15 

Grafik 7. Peningkatan Perolehan Skor Motivasi Belajar Masing – Masing Siswa dengan No Absen 16-31 
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Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas yang diharapkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode jarimatika berbantuan adobe animate dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada kelas IIIA SD Negeri 21 Gunung Megang. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

matematika dengan metode jarimatika berbantuan adobe animate dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena metode jarimatika berbantuan adobe animate 

pada fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah memfasilitasi siswa untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika materi penjumlahan, 

pengurangan, dan perkaliandengan cara belajar yang menyenangkan. Metode jarimatika berbantuan 

adobe animate tersebut juga mengacu pada RPP.  

Keterlaksanaan guru pada pembelajaran matematika terus mengalami peningkatan yaitu 

dari 70,06% (kriteria sedang) pada siklus I menjadi 94,44% (kriteria tinggi) pada siklus II. Serta 

keterlaksaan siswa mengalami peningkatan dari 76,42% (kriteria tinggi) pada siklus I menjadi 99,28% 

(kriteria tinggi) pada siklus II. 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat berdasarkan hasil tes pada saat pra siklus, 

siklus I dan siklus II. Pada tes pra siklus rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 46,45 (kriteria 

kurang). Setelah diadakan tindakan, pada siklus I dan siklus II rata-rata nilai tes siswa meningkat dari 

61,29 (kriteria sedang) menjadi 85,70 (kriteria tinggi). Peningkatan hasil nilai siswa dapat dilihat 

berdasarkan hasil tes matematika pada saat pra tindakan, siklus I dan siklus II. Berdasarkan data nilai 

hasil tes matematika siswa pra siklus, siklus I, dan siklus II. Diperoleh hasil pra siklus terdapat 14 

siswa yang berkriteria rendah dengan persentase sebesar 45,16%; 14 siswa berkriteria sedang dengan 

persentase 45,16%; 3 siswa berkriteria tinggi dengan persentase 9,68 %. Untuk siklus I terdapat 11 

siswa berkriteria rendah dengan persentase 35,48%; 8 siswa berkriteria sedang dengan persentase 

25,81 ; dan 12 siswa berkriteria tinggi dengan persentase 38,71%. Sedangkan siklus II  tidak terdapat 

siswa yang berkriteria rendah, 8 siswa berkriteria sedang dengan persentase 25,81%; dan 23 siswa 

berkriteria tinggi dengan persentase 74,19%.  

Berdasarkan hasil motivasi siswa pada pra siklus, siklus I, dan siklus II. Diperoleh hasil pra 

siklus terdapat 1 siswa berkriteria kurang dengan persentase sebesar 3,23%; 22 siswa berkriteria 

cukup dengan persentase 70,97%; 8 siswa berkriteria tinggi dengan persentase 25,81%. Untuk siklus I 

terdapat 0 siswa berkriteria kurang; 9 siswa berkriteria cukup dengan persentase 29,03% dan 22 siswa 

berkriteria tinggi dengan persentase 70,97%. Sedangkan siklus II terdapat 0 siswa berkriteria kurang, 

2 siswa berkriteria cukup dengan persentase 6,45%, 29 siswa berkriteria tinggi dengan persentase 

93,55%. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat saran yang dapat 

dipertimbangkan: (1) untuk mengatasi kekhawatiran guru dalam menyelesaikan semua materi, 

pemberian materi dengan metode jarimatika dapat diberikan pada jam tambahan, atau dapat diberikan 

modul untuk siswa pelajari dirumah, (2) bagi peneliti lainnya, disarankan untuk meneliti permasalahan 

ini dengan materi yang lebih luas lagi, menggunakan media pembelajaran yang baru, dan subjek yang 

lebih banyak untuk mengklarifikasi hasil penelitian ini. 
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