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ABSTRAK 

 

 
Khairunisa, Intan. 2017. Keefektifan Rekreasi Matematika Detik terhadap Skor 

TOSM Level A1 dan Hasil Belajar Materi Perkalian dan Pembagian 

Pecahan Siswa Kelas V SD Negeri Kepandean 3. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I. Drs. Yuli Witanto, M.Pd., II. Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: hasil belajar, Rekreasi matematika detik, skor TOSM level A1 

 

Sebagian besar guru hanya menerapkan metode konvensional sehingga 

siswa menjadi kurang tertarik pada pelajaran matematika. Selain itu, siswa tidak 

mampu untuk fokus dalam waktu yang cukup lama, terutama saat mengerjakan 

soal. Dalam hal ini, PPMD membuat lembar ukur TOSM untuk meningkatkan 

daya tahan kefokusannya dan mengukur kecepatan siswa dalam berhitung dasar. 

Rendahnya semangat guru untuk berinovasi dan rendahnya daya tahan kefokusan 

siswa berdampak pada rendahnya skor TOSM level A1 dan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran matematika, salah 

satunya dengan menerapkan Rekreasi Matematika Detik. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui keefektifan metode Rekreasi Matematika Detik 

dibandingkan dengan metode konvensional pada pembelajaran matematika materi 

perkalian dan pembagian pecahan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi 

experimental bentuk nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu 65 siswa kelas V SDN Kepandean 3, yang terdiri dari 33 siswa 

kelas VA dan 32 siswa kelas VB. Seluruh populasi dijadikan sebagai anggota 

sampel karena peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan meliputi wawancara tidak terstruktur, observasi, 

dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat 

analisis meliputi normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Analisis akhir 

atau pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t. 

Hasil uji hipotesis pertama (uji perbedaan) data skor TOSM level A1 

menggunakan independent samples t test menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel 

(2,031 > 1,998) dan pada hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (2,127 > 1,998). Hal 

ini berarti terdapat perbedaan antara skor TOSM level A1 dan hasil belajar yang 

menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik dengan yang menggunakan 

metode konvensional. Pengujian hipotesis kedua (uji keefektifan) data skor 

TOSM level A1 menggunakan one sample t test diperoleh thitung > ttabel (2,782 > 

2,037) dan pada hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (3,288 > 2,037). Berdasarkan 

penghitungan tersebut, dapat diketahui bahwa skor TOSM level A1 dan hasil 

belajar yang menggunakan Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada yang 

menggunakan metode konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Rekreasi 

Matematika Detik efektif terhadap peningkatan skor TOSM level A1 dan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Kepandean 3 pada pembelajaran matematika materi 

perkalian dan pembagian pecahan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan membahas tentang hal-hal yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi menjadikan Indonesia turut berkembang dalam berbagai bidang. 

Indonesia sebagai bagian dari dunia turut merasakan dampak dari adanya globalisasi. 

Hal inilah yang menuntut masyarakat Indonesia  untuk menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan dan kemajuan terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan dan kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas 

sumber daya manusianya. Jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi, maka negara tersebut dapat mengembangkan potensinya sehingga 

mengalami kemajuan. Namun sebaliknya, jika sumber daya manusia di suatu negara 

berkualitas rendah, maka kemajuan negara tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu wadah yang dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas 

tinggi, yaitu pendidikan. 

Pendidikan memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan manusia di masa 

depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara 
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optimal, baik  dalam segi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, sesuai 

dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial budaya di mana individu itu tinggal. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

Berkembangnya potensi siswa agar memenuhi kriteria Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 

memerlukan sebuah proses. Proses tersebut merupakan proses belajar yang 

berlangsung dalam satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 

di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal merupakan jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan secara formal dapat 

ditempuh melalui lembaga pendidikan formal yang sering disebut dengan sekolah. 

Secara sistematis, sekolah telah menyediakan berbagai macam kesempatan 

bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar, agar dapat memperoleh pengalaman 

pendidikan. Pengalaman pendidikan yang akan diberikan oleh sekolah diatur 

dalam suatu rancangan belajar yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum 

merupakan suatu pedoman yang berisi komponen-komponen seperti tujuan, isi, 

bahan, metode, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang direncanakan terlebih 

dahulu serta dilaksanakan. Hernawan, dkk (2006: 1.3) menyatakan, “Kurikulum 
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tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua 

pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan mempengaruhi 

perkembangan pribadinya.” 

Terkait dengan pelaksanaan program pendidikan di Indonesia, seluruh 

komponen bangsa wajib berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, yang menyatakan 

bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai melalui tiga jalur kegiatan 

pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 yang secara lengkap berbunyi: “Jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya.” Munib, dkk (2012: 72) mengemukakan, 

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan berprogram, berstruktur, dan 

berlangsung di persekolahan.” 

Salah satu jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan dasar yang di 

dalamnya mencakup sekolah dasar. Sekolah dasar (SD) sebagai lembaga 

pendidikan formal merupakan tempat menyampaikan materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru. Ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di SD. 



4 
 

 
 

Salah satu mata pelajaran yang ada di SD yaitu Matematika. 

Susanto (2013: 185) mengemukakan, “Matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

Kebutuhan akan penerapan matematika saat ini dan masa depan tidak hanya untuk 

keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Matematika sebagai ilmu dasar perlu 

dipelajari dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar. 

Kenyataan yang terjadi, siswa SD sering mengalami kesulitan dalam 

mempelajari Matematika. Banyaknya rumus yang harus dipahami oleh siswa tidak 

sebanding dengan kemampuan siswa untuk memahaminya, sehingga tidak jarang 

siswa menganggap pelajaran Matematika itu sebagai beban berat yang harus 

dipikulnya sendiri. Angka-angka yang dipelajari dalam Matematika juga 

menyebabkan siswa mengalami ketakutan sebelum mempelajarinya. Hal ini 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Selain itu, Matematika dipandang sebagai pelajaran yang membantu siswa 

berpikir sistematis, logis, tetapi menjadikan siswa kurang mampu berpikir kreatif. 

Dalam mempelajari Matematika, siswa dituntut untuk menerima aturan dan 

menuruti prosedur dengan ketat. Faz (2017a: 5) mengemukakan, “Matematika, 

sebagai perwujudan kerja ‘otak kiri’, berperan pada pemikiran logis, sekuensial, 

rasional, analitis, dan objektif. Sebaliknya kreativitas, yang didominasi otak 

kanan, bekerja secara acak, intuitif, holistik dan subjektif.” Hal ini menyebabkan 
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siswa mengalami kejenuhan dalam mempelajari Matematika. Oleh karena itu, 

perlu adanya inovasi dalam pembelajaran agar Matematika tidak lagi menjadi 

mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa dan mudah dipahami sehingga hasil 

belajar dapat meningkat. 

Akan tetapi, saat ini belum banyak guru yang tergerak untuk mengadakan 

inovasi dalam pembelajaran matematika. Secara umum, pembelajaran matematika 

yang berlangsung di sekolah dasar masih bersifat konvensional. Penggunaan 

metode konvensional menjadikan siswa kurang tertarik untuk mempelajari 

Matematika. Siswa cenderung merasa bosan karena metode pembelajaran yang 

digunakan kurang bisa melibatkan siswa untuk lebih fokus berkonsentrasi dan 

berpartisipasi aktif. 

Selain itu, kebiasaan siswa menggunakan jari-jemari saat berhitung 

menjadikan pikiran siswa lebih fokus pada jari-jemarinya daripada pengoperasian 

hitung yang harus dipecahkan. Kebiasaan ini juga kerap terbawa hingga siswa 

tersebut tumbuh dewasa. Akibatnya, siswa sering mengalami hambatan saat 

mengerjakan soal-soal lantaran kesulitan dalam berhitung. Penggunaan jari untuk 

berlatih berhitung memang efektif pada awalnya, tetapi justru menghambat siswa 

dalam memecahkan masalah karena memakan waktu yang cukup lama. Apalagi 

jika kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan hingga siswa tumbuh dewasa. 

Demikian halnya dengan pembelajaran matematika yang berlangsung di 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas V, masih banyak siswa yang sulit memahami 

materi pelajaran dan sulit berkonsentrasi saat mengerjakan soal. Siswa sering 
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mengalami hambatan saat mengerjakan soal karena kesulitan dalam berhitung. 

Guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika materi perkalian dan 

pembagian pecahan selama ini menggunakan metode pembelajaran konvensional, 

yaitu ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Pembelajaran seperti ini 

cenderung membuat siswa menjadi bosan dan kurang tertarik pada pembelajaran 

sehingga hasil pembelajaran kurang memuaskan. Selain itu, berdasarkan hasil 

observasi pembelajaran matematika di kelas VA dan VB SDN Kepandean 3, guru 

jarang memberikan drill (latihan) berupa latihan operasi hitung dasar TKKB 

(Tambah, Kurang, Kali, Bagi) yang dapat membiasakan siswa untuk berpikir 

cepat. Kondisi ini menyebabkan siswa, terutama yang memiliki kemampuan 

berpikir rendah tidak dapat menguasai materi yang disampaikan. 

Hal tersebut didukung dengan data dokumen hasil Ulangan Akhir Semester 

(UAS) 1 mata pelajaran Matematika siswa kelas VB, yang menunjukkan bahwa 

pencapaian hasil belajar siswa sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan sekolah yaitu 65. Persentase hasil tes 

tertulis UAS 1 pada mata pelajaran Matematika di kelas VB tahun pelajaran 

2016/2017 menunjukkan sebanyak 59,4% atau 19 dari 32 siswa nilainya masih di 

bawah KKM. Dari rata-rata data dokumen ditunjukkan nilai terendah 38 dan nilai 

tertinggi 83 dengan rata-rata kelas 61,25. Berdasarkan data yang diperoleh 

tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif 

agar hasil belajar siswa lebih baik serta tujuan pembelajaran tercapai secara 

maksimal. 

Susanto (2013: 187-8) berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif adalah 
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pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Sementara itu, 

pembelajaran inovatif menurut Uno dan Mohamad (2015: 11) adalah 

pembelajaran di mana guru tidak hanya bergantung pada materi pelajaran yang 

ada di buku, tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut guru 

sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari siswa.  Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, 

Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat memilih metode pembelajaran 

yang mampu memacu semangat siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam 

pengalaman belajarnya dan meningkatkan konsentrasi saat belajar. Salah satu 

alternatif metode pembelajaran yang dapat menarik dan melatih kecepatan 

berpikir siswa adalah Rekreasi Matematika Detik. 

Faz (2017a: 13) mengemukakan, “Matematika Detik diciptakan untuk 

meneguhkan kehadiran Matematika yang utuh dan manusiawi, yakni merupakan 

bagian dari kegiatan berpikir dan berbahasa manusia. Dalam Matematika Detik, 

berhitung bukan satu-satunya dan bukan pula yang terpenting. Bahasan tentang 

berpikir spontan lebih dominan daripada berpikir cepat.” Seperti ditegaskan 

ilmuwan komputer Leonard Adleman (lahir tahun 1945) dalam Faz (2017a: 14), 

“Matematika adalah sedikit hubungannya dengan berhitung dibanding 

hubungannya dengan filsafat.” Filsafat adalah tentang berpikir. Sehingga cukup 
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beralasan bahwa Matematika Detik berkaitan dengan bidang studi manapun yang 

di dalamnya logika digunakan secara intensif, bukan hanya bidang studi 

Matematika. 

Rekreasi Matematika Detik merupakan metode latihan operasi TKKB 

(Tambah, Kurang, Kali, Bagi) yang mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang 

menyenangkan bagi siswa. Metode Rekreasi Matematika Detik pada praktiknya, 

ibarat pemanasan (warming up) sebelum melakukan pertandingan sepak bola. 

Menurut Faz (2017a: 478) Matematika Detik perlu dilakukan sebelum memasuki 

materi utama. Pemanasan adalah cara untuk mempersiapkan tubuh sebelum 

melakukan olahraga untuk mengurangi potensi cedera dan mengurangi rasa sakit 

setelah berolahraga. Dalam hal ini, pemanasan sebelum pembelajaran matematika 

adalah berupa Rekreasi Matematika Detik yang dilakukan dengan memberikan 

soal-soal mudah yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cepat. 

Berdasarkan penelitian termutakhir Kawashima (2009) dalam bukunya 

Latih Otak Anda Lagi, membuktikan bahwa membaca dengan keras, 

menyelesaikan perhitungan mudah, dan menulis adalah cara mengaktifkan otak 

yang efektif. Kawashima (2009: 2) mengemukakan, “Saya menemukan bahwa 

perhitungan mudah mengaktifkan otak lebih efektif daripada kegiatan lain. Saya 

juga menemukan cara mengaktifkan bagian terbesar dari otak adalah dengan 

menyelesaikan perhitungan mudah ini dengan cepat.” 

Penelitian mengenai Rekreasi Matematika berupa Mathmagic pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian eksperimen yang 

dilakukan oleh Irawan, dkk (2016) dengan judul Efektivitas Mathmagic dalam 
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peningkatan hasil belajar Matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 

dari 90 siswa yang dijadikan objek penelitian memperoleh nilai postes lebih tinggi 

daripada nilai pretes. Dari hasil penelitian ini terlihat adanya peningkatan nilai 

rata-rata sebelum dan setelah diberikan treatment Mathmagic. Jika dilihat dari 

perbandingan nilai rata-rata sebelum dan sesudah diberikan treatment maka nilai 

efektivitasnya sebesar 90,42%. Berdasarkan data tersebut, Mathmagic telah 

terbukti efektivitasnya. 

Fenomena yang sering terjadi saat pembelajaran matematika sedang 

berlangsung adalah siswa tidak mampu untuk fokus dalam waktu yang cukup 

lama, terutama saat mengerjakan soal. Hal ini menandakan bahwa daya tahan 

siswa untuk fokus masih belum optimal. Dalam hal ini, PPMD (Pusat 

Pengembangan Matematika Detik) membuat lembar ukur TOSM untuk  melatih 

siswa meningkatkan daya tahan kefokusannya dan mengukur kecepatan siswa 

dalam berhitung dasar. 

TOSM merupakan singkatan dari Test of Second Mathematics, atau berarti 

“pengukuran atau pengujian terkait Matematika Detik”. Dengan adanya 

pengukuran Matematika Detik, kita dapat mengetahui kecepatan siswa dalam 

berhitung dasar. Dalam penelitian ini, TOSM yang menjadi fokus utama adalah 

TOSM Level A1. Level A merupakan rangkaian serial Matematika Detik yang 

berjudul Baca Angka Secepat Baca Kata, sedangkan 1 merupakan serial bilangan 

asli. Jadi, TOSM Level A1 merupakan pengukuran terkait Matematika Detik yang 

melatih untuk membaca angka secepat membaca kata level bilangan asli. 

Perhatian TOSM terutama mengarah pada pencapaian skor minimum. Jika ada 
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skor TOSM tidak mencapai nilai minimum, maka siswa akan sulit mengikuti 

materi pelajaran yang berkaitan dengan olah-angka seperti Matematika. 

Salah satu materi yang diajarkan dalam pembelajaran matematika kelas V 

adalah perkalian dan pembagian pecahan. Dalam Rekreasi Matematika Detik, 

terdapat operasi kali (x) dan bagi (:) yang dapat memudahkan siswa untuk berlatih 

operasi hitung dasar perkalian dan pembagian. Dengan adanya pembiasaan yang 

dilakukan pada saat rekreasi di awal pembelajaran, harapannya siswa dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam mempelajari materi perkalian dan 

pembagian pecahan. 

Uraian di atas menjadi landasan peneliti untuk menerapkan metode Rekreasi 

Matematika Detik dalam mengatasi permasalaham pembelajaran Matematika 

kelas V SDN Kepandean 3. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan skor 

TOSM Level A1 dan hasil belajar antara siswa yang melakukan dan yang tidak 

melakukan Rekreasi Matematika Detik. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti 

tentang “Keefektifan Rekreasi Matematika Detik terhadap Skor TOSM Level A1 

dan Hasil Belajar Materi Perkalian dan Pembagian Pecahan Siswa Kelas V SDN 

Kepandean 3”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang ada di kelas V SD Negeri Kepandean 3 sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran masih bersifat konvensional, yaitu pembelajaran yang 

didominasi dengan penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan 
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penugasan, sehingga pembelajaran menjadi monoton. 

(2) Pembelajaran kurang bervariasi dan kurang bermakna sehingga hasil belajar 

siswa kurang maksimal. 

(3) Sebagian besar siswa masih beranggapan bahwa Matematika adalah pelajaran 

yang sulit dan membosankan. 

(4) Sebagian besar siswa terbiasa berhitung menggunakan jari dan kebiasaan 

tersebut kerap tertanam hingga dewasa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah pada identifikasi terlalu luas sehingga perlu dibatasi  untuk 

menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian, serta agar lebih 

efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang terlalu luas juga akan membuat 

pembahasan terlalu panjang, sehingga inti dari permasalahan tidak dapat dibahas 

secara mendalam. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Variabel yang akan diteliti yaitu Rekreasi Matematika Detik terhadap skor 

TOSM level A1 dan hasil belajar siswa pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan. 

(2) Populasi penelitian yang diambil yaitu siswa kelas V SD Negeri Kepandean 3 

tahun pelajaran 2016/2017. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. 
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(1) Apakah ada perbedaan skor TOSM Level A1 antara yang menggunakan 

metode Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode 

konvensional pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan 

pembagian pecahan? 

(2) Apakah ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode konvensional 

pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan pembagian 

pecahan? 

(3) Apakah skor TOSM Level A1 siswa kelas V pada pembelajaran matematika 

materi perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada yang menggunakan metode 

konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran matematika materi 

perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik lebih baik daripada yang menggunakan metode 

konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan 

penelitian. Tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 



13 
 

 
 

keefektifan  Rekreasi Matematika Detik terhadap skor TOSM Level A1 dan hasil 

belajar matematika khususnya materi perkalian dan pembagian pecahan di kelas V 

SD Negeri Kepandean 3. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yang 

hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut. 

(1) Untuk menganalisis perbedaan skor TOSM Level A1 antara yang 

menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan 

metode konvensional pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian 

dan pembagian pecahan. 

(2) Untuk menganalisis perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan 

metode Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode 

konvensional pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan 

pembagian pecahan. 

(3) Untuk membuktikan bahwa skor TOSM level A1 siswa kelas V pada 

pembelajaran matematika materi perkalian dan pembagian pecahan yang 

menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada yang 

menggunakan metode konvensional. 

(4) Untuk membuktikan bahwa hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan 

metode Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada yang menggunakan 

metode konvensional.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai metode Rekreasi 

Matematika Detik yang dapat digunakan pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru, 

maupun sekolah. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran matematika. 

(2) Memudahkan siswa kelas V SDN Kepandean 3 dalam mempelajari mata 

pelajaran matematika khususnya pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan. 

(3) Meningkatnya skor TOSM Level A1 yang dapat digunakan sebagai rujukan 

kemampuan berhitung dasar siswa. 

(4) Meningkatnya hasil belajar siswa kelas V SDN Kepandean 3 dalam mata 

pelajaran Matematika khususnya pada materi perkalian dan pembagian 

pecahan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan informasi kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran 
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dengan menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik. 

(2) Memberikan motivasi kepada para guru untuk menggunakan metode 

pembelajaran Rekreasi Matematika Detik sebagai alternatif dalam 

meningkatkan skor TOSM Level A1 dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi dalam pembelajaran 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

(2) Meningkatkan motivasi sekolah dalam menciptakan pembelajaran 

Matematika yang lebih beragam dan menyenangkan. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian di bidang 

pendidikan, terutama mengenai upaya dan pengujian keefektifan metode Rekreasi 

Matematika Detik pada pembelajaran matematika materi perkalian dan pembagian 

pecahan di SDN Kepandean 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Di dalam kajian pustaka akan dibahas tentang landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan 

penjabaran dari sub pokok bahasan tersebut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 

yang berhubungan dengan penelitian yaitu pengertian belajar, faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar, pengertian pembelajaran, hasil belajar, karakteristik siswa 

SD, Matematika, pembelajaran matematika di SD, pembelajaran konvensional, 

metode pembelajaran, metode Rekreasi Matematika Detik, TOSM (Test of Second 

Mathematics), pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan,   serta  penerapan 

Rekreasi Matematika Detik dalam pembelajaran perkalian dan pembagian 

pecahan. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan setiap individu untuk 

mendapatkan pengetahuan. Slameto (2013: 2) menyatakan, “Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.” Gage dan Berliner dalam Rifa’i dan Anni 
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(2012: 66) menyatakan bahwa belajar merupakan proses di mana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Pandangan yang sama juga 

dikemukakan oleh Hamalik (2015: 28) bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Ahli lain, yakni Ahmadi dan Supriyono dalam Uno dan Mohamad (2015: 

138) mengemukakan, “Secara psikologis belajar berarti suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan.” Slameto (2013: 3-5) menyatakan ciri-ciri perubahan tingkah 

laku yang termasuk dalam pengertian belajar, yaitu: 

(1) perubahan terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam belajar 

bersifat kontinyu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara; (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; dan (6) 

perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Pengertian belajar yang cukup komprehensif diberikan oleh Bell-Gredler 

dalam Winataputra (2007: 1.5) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses 

yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, 

skills, and attitudes. Kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa 

bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Winataputra (2007: 1.9) mengemukakan bahwa ciri-ciri belajar berpusat pada tiga 

hal, yaitu: pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku 

pada diri individu; kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman; 

ketiga, perubahan tersebut relatif menetap. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga mengalami perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman interaksinya dengan lingkungan yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu. Perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya, karena tidak setiap 

perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Belajar 

Kegiatan belajar yang telah dilakukan seseorang menghasilkan perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang dihasilkan setelah belajar berbeda 

antara individu satu dan lainnya. Perbedaan tersebut tergantung pada faktor-faktor 

yang memengaruhinya. Banyak faktor yang memengaruhi proses belajar, salah 

satunya yaitu faktor psikologis. Sardiman (2011: 55) menjelaskan, “Ada beberapa 

faktor psikologis dalam belajar, misalnya faktor motivasi, konsentrasi, reaksi 

pemahaman, organisasi, ulangan, perhatian, minat, fantasi, faktor ingin tahu, sifat 

kreatif, dan lain-lain.” Slameto (2013: 54-71) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern 

dan ekstern. Penjelasannya sebagai berikut: 

2.1.2.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan. Faktor jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik maka ia harus menjaga kesehatan badannya, 

sedangkan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi belajar yang diakibatkan kurang 
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sempurnanya tubuh. Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Faktor kelelahan terdiri dari kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan yang terjadi 

pada diri seseorang. 

2.1.2.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu yang sedang 

belajar, dibagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Cara 

orang tua mendidik memiliki pengaruh yang besar terhadap kemauan anak untuk 

belajar. Hubungan yang baik, penuh pengertian dan kasih sayang dapat 

mensukseskan belajar pada anak. Suasana rumah yang tenang dan tenteram 

membuat anak dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, keadaan ekonomi keluarga 

juga berpengaruh, karena dalam belajar dibutuhkan fasilitas yang memadai. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi kegiatan belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

Guru yang progresif berani mencoba metode-metode yang baru, yang dapat 

membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar. Selain itu, kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga 
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berpengaruh terhadap belajar siswa. Faktor masyarakat yang mempengaruhi 

kegiatan belajar mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat yang memiliki 

masyarakat terpelajar memberikan pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat 

belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Belajar menjadi proses 

yang kompleks dengan banyak faktor yang memengaruhinya, sehingga setiap 

faktornya harus diperhatikan. Jika ada faktor yang bersifat menghambat, maka 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu ada 

kerjasama yang baik antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar siswa 

dapat belajar dengan optimal. 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan guru 

dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 

menyebutkan, “Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Hernawan, dkk (2006: 9.4) 

menyatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses 

komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan 

siswa, maupun antara siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Gagne, Briggs, dan Wager (1992) dalam Winataputra (2007: 1.19) 



21 

 

 
 

menyatakan, “Instruction is set of events that effect learners in such a way that 

learning is facilitated”, artinya pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut 

Uno dan Mohamad (2015: 144), pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan 

sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya 

suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Pembelajaran sebagai suatu 

sistem dalam prosesnya melibatkan beberapa komponen seperti tujuan, subyek 

belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang (Rifa’i dan 

Anni, 2012: 159). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui interaksi baik antara guru dan siswa 

maupun antar siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan 

materi dan metode yang digunakan sesuai atau tidak dengan karakteristik siswa. 

Dalam pembelajaran, kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang atau 

guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne dan Briggs (1979) dalam Uno dan 

Mohamad (2015: 144) yang mengartikan instructions atau pembelajaran ini 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat 

internal. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2012: 69) adalah perubahan perilaku 
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yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Suprijono (2013: 

5) menjelaskan, “Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.” Jika setelah melakukan 

kegiatan belajar seseorang tidak memperoleh kemampuan baru maka dapat 

dikatakan orang tersebut belum mendapatkan hasil belajar. Susanto (2013: 5) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Hamalik (2015: 30) menyatakan, “Hasil belajar sebagai bukti bahwa 

seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti.” Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan 

tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek itu adalah 

pengetahuan, pengertian,  kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. 

Kingsley (1998) dalam Sudjana (2009: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta 

sikap dan cita-cita. Sementara Lindgren dalam Suprijono (2013: 7) menyatakan, 

“Hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap”. Bloom 

(1956) dalam Poerwanti (2008: 1-22) mengklasifikasikan, “Hasil belajar yang 

terjadi pada diri seseorang menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor.” Sudjana (2009: 22) menjelaskan ketiga ranah tersebut sebagai 

berikut. 
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(1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; (2) Ranah afektif berkenaan 

dengan perasaan, sikap, nilai, dan emosi yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi; (3) Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotor, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang terjadi pada diri siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar tersebut dapat berupa 

bertambahnya pengetahuan, berkembangnya kreativitas, ataupun sikap positif 

siswa setelah mengalami proses belajar. 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

Sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran, guru harus mengetahui 

karakteristik siswanya terlebih dahulu. Pengetahuan tentang karakterisitik siswa 

diperlukan guru untuk dapat menentukan penggunaan strategi, model, metode, 

ataupun media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik perkembangan siswa. Sardiman (2011: 120) menyebutkan, 

“Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada 

siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga 

menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya.” 

Ada empat karakteristik siswa sekolah dasar menurut Sumantri dan Syaodih 

(2007: 6.3-4), yaitu: 

(1) senang bermain, karakteristik ini menuntut guru memilih model 

pembelajaran yang menyenangkan sesuai materi yang akan diajarkan; 

(2) senang bergerak, karakteristik tersebut menuntut guru untuk 
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merancang suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran; (3) senang bekerja dalam kelompok, 

karakteristik ini menuntut guru untuk merancang model pembelajaran 

yang memungkinkan siswa untuk bekerja atau belajar dalam 

kelompok.; dan (4) senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung, sehingga guru perlu merancang model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut, guru hendaknya mengembangkan 

pembelajaran yang mengandung unsur permainan atau rekreasi, memungkinkan 

siswa untuk berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

Setiap individu melewati tahap-tahap perkembangan kognitif dalam 

hidupnya. Piaget (1950) dalam Susanto (2013: 77) mengemukakan: 

Setiap tahapan perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang 

berbeda. Secara garis besar tahapan perkembangan kognitif tersebut 

dikelompokkan menjadi empat tahap. Tahapan tersebut antara lain: (1) 

tahap sensorimotorik (usia 0–2 tahun); (2) tahap pra-operasional (usia 

2 –7 tahun); (3) tahap operasional konkret (usia 7 –11 tahun); dan (4) 

tahap operasional formal (usia 11–15 tahun). 

 

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget tersebut, siswa sekolah 

dasar pada umumnya berada pada tahap akhir periode pra-operasional hingga 

tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa SD belum bisa menerima sesuatu 

yang sifatnya abstrak. 

Selain memperhatikan karakteristik siswa usia SD, implikasi pendidikan 

dapat pula bertolak dari kebutuhan siswa yang dapat diidentifikasi melalui tugas-

tugas perkembangannya. Salah satu tugas perkembangan siswa usia SD menurut 

Havighurst (1961) dalam Sumantri dan Syaodih (2007: 6.20) adalah belajar 

membaca, menulis, dan menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. 
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Dari segi budaya, kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung) 

dituntut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam banyak lapangan pekerjaan. 

Metode Rekreasi Matematika Detik dalam penelitian ini dapat memenuhi 

salah satu tugas perkembangan siswa usia SD, yaitu memiliki kemampuan 

berhitung yang baik. Sama halnya dengan kemampuan membaca dan menulis, 

kemampuan berhitung juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu, rendahnya daya tahan siswa SD untuk fokus dalam waktu yang lama terutama 

dalam mengerjakan soal dapat dilatih dengan pembiasaan pada Rekreasi 

Matematika Detik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru 

profesional harus mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik dan tugas-tugas perkembangan siswa SD, agar tujuan pembelajaran 

lebih mudah tercapai. Siswa sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional 

konkret, sehingga membutuhkan proses pembelajaran yang dialami secara 

langsung. Pemberian pengalaman yang dialami langsung oleh siswa seperti 

berlatih operasi hitung dasar akan lebih memudahkan siswa dalam menyusun 

struktur kognitif barunya. 

2.1.6 Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari di semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Depdiknas (2001) dalam Susanto (2013: 184) menjelaskan, “Kata matematika 

berasal dari bahasa Latin, manthanein atau mathema yang berarti belajar atau hal 

yang dipelajari, sedang dalam bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau 
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ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran.” 

Menurut Ruseffendi (1991) dalam Heruman (2008: 1), matematika adalah 

bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, 

dan akhirnya ke dalil. Soedjadi (2000) dalam Heruman (2008: 1) mendefinisikan 

matematika sebagai bidang studi yang memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Susanto (2013: 185) menjelaskan, “Matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi”. Kebutuhan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak hanya 

untuk keperluan sehari-hari, tetapi terutama dalam dunia kerja, dan untuk 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. 

Matematika sebagai ilmu mempunyai karakteristik umum, yaitu: 1) 

memiliki objek kajian yang abstrak; 2) bertumpu pada kesepakatan; 3) berpola 

pikir deduktif; 4) konsisten dalam sistemnya; 5) memiliki simbol yang kosong 

arti; 6) memerhatikan semesta pembicaraan (Fathani, 2009: 58-71).  Karakterisitik 

keabstrakan Matematika beserta karakteristik lainnya yang tidak sederhana, 

menyebaabkan matematika tidak mudah dipelajari, sehingga perlu ada “jembatan” 

yang dapat menghubungkan agar keilmuan matematika tetap terjaga dan 

matematika lebih mudah dipahami. 
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Matematika selalu mengalami perkembangan yang berbanding lurus dengan 

kemajuan sains dan teknologi. Fathani (2009: 76) menjelaskan, “Matematika 

berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Sejarah ilmu pengetahuan 

menempatkan matematika pada bagian puncak hierarki ilmu pengetahuan.” 

Matematika seolah-olah menjadi ratu bagi ilmu pengetahuan, sehingga 

menimbulkan mitos bahwa matematika adalah penentu tingkat intelektual 

seseorang. Matematika selalu hadir pada ruang-ruang tes untuk menyeleksi 

tingkat kemampuan seseorang. Akibatnya, matematika selalu berhubungan 

dengan penyelesaian yang dibatasi waktu dan melibatkan perhitungan-perhitungan 

(Fathani 2009: 76). 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang matematika, dapat disimpulkan 

bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang terorganisir dan erat hubungannya 

dengan kehidupan manusia. Matematika dapat memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena keberadaannya yang 

merupakan bagian dari hidup manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada siswa sejak di sekolah dasar, karena dengan belajar matematika, siswa 

akan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta kemampuan bekerja sama. 

2.1.7 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di SD tidak terlepas dari sifat-sifat matematika 

yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa yang masih konkret. 

Aisyah, dkk (2007: 1-4) menjelaskan bahwa pada hakikatnya pembelajaran 

matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk 
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menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seorang pelajar melaksanakan 

kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar 

matematika. Susanto (2013: 186-7) mendefinisikan pembelajaran matematika 

sebagai suatu proses belajar mengajar yang dibangun guru untuk mengembangkan 

kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk 

berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Muhsetyo, dkk (2008: 

1.26) menyatakan, “Pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana 

sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang 

dipelajari.” Aisyah dkk. (2007: 1.4-5) mengemukakan bahwa pembelajaran 

matematika diarahkan untuk pembentukan kepribadian dan pembentukan 

kemampuan berpikir yang bersandar pada hakikat matematika, ini berarti hakikat 

matematika merupakan unsur utama dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Depdiknas (2001: 9) dalam Susanto 2013: 189-90), kompetensi 

atau kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai 

berikut. 

(1) melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian beserta operasi campurannya, termasuk melibatkan 

pecahan; (2) menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan 

bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, 

dan volume; (3) menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem 

koordinat; (4) menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar 

satuan, dan penaksiran pengukuran; (5) menentukan dan menafsirkan 

data sederhana, seperti: ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, 
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mengumpulkan, dan menyajikannya; (6) memecahkan masalah, 

melakukan penalaran, dan mengomunikasikan gagasan secara 

matematika. 

 

Secara umum, tujuan akhir pembelajaran matematika di SD yaitu agar siswa  

terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus melalui langkah-langkah benar 

yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Heruman (2008: 2-3) 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran matematika sebagai berikut. 

Pertama, menanamkan konsep dasar. Siswa diajarkan mengenai suatu 

konsep matematika yang baru, dimana siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut; Kedua, pemahaman konsep. 

Pemahaman konsep merupakan pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dasar, yang bertujuan agar siswa lebih memahami 

suatu konsep matematika; Ketiga, pembinaan keterampilan, dengan 

tujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika. 

 

Mengajarkan matematika di SD tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan siswa 

sekolah dasar masih berada pada taraf berpikir konkret dan kemampuannya sangat 

beragam. Jadi, guru sangat diharapkan dapat merancang pembelajaran yang 

bermakna, sehingga pembelajaran matematika mudah dipahami siswa. Selain itu, 

pembelajaran matematika yang diterapkan oleh guru hendaknya melibatkan dan 

mengaktifkan siswa dalam proses menemukan konsep-konsep matematika, 

sehingga siswa mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi matematika 

seperti yang terdapat dalam kurikulum matematika. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembelajaran matematika di sekolah 

dasar, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di SD dilakukan 

dengan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan 
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pemahaman matematika yang baik. Kehidupan manusia tidak terlepas dari 

Matematika. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di SD dilaksanakan 

dengan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan 

agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.8 Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran yang masih sering digunakan oleh guru di sekolah 

sejak dahulu hingga saat ini yaitu model pembelajaran konvensional. Model 

pembelajaran ini biasanya didominasi oleh metode ceramah, dan pada saat 

pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan. Susanto (2013: 192) menyatakan 

bahwa penerapan pembelajaran konvensional antara lain dengan menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah (PR). 

Peran guru dalam proses pembelajaran sangat dominan. Guru merupakan pemberi 

informasi, sedangkan siswa hanya sebagai penerima informasi dari guru. 

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode yang biasa dilakukan oleh guru, yaitu memberi materi melalui metode 

ceramah, latihan soal, dan pemberian tugas. Kegiatan dalam pembelajaran 

konvensional yaitu siswa menyimak penjelasan gurunya dalam memberikan 

contoh soal di papan tulis, kemudian meminta siswa bekerja sendiri dalam buku 

teks tau lembar kerja siswa (LKS) yang telah disediakan (Susanto, 2013: 192). 

Pembelajaran ini tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat 

mengembangkan potensinya secara maksimal. 

Salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran konvensional adalah 
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metode ceramah. Aqib (2013: 103) menyatakan bahwa metode ceramah 

merupakan penyajian materi pelajaran oleh guru dengan cara memberikan 

penjelasan konsep, prinsip, dan fakta, pada akhir pembelajaran ditutup dengan 

tanya jawab antara guru dan siswa. Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi 

melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik (Taniredja 

dkk, 2015: 45). Dengan demikian, proses pembelajaran konvensional berpusat 

pada guru dan komunikasi berlangsung satu arah. 

Abimanyu, dkk (2008: 6-3) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran dengan 

metode ceramah, yaitu: 

(1) Menciptakan landasan pemikiran siswa agar dapat belajar melalui 

bahan tertulis hasil ceramah guru; (2) Menyajikan garis-garis besar isi 

pelajaran dan permasalahan penting yang terdapat dalam isi pelajaran; 

(3) Merangsang siswa untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa 

ingin tahu melalui pengayaan belajar; (4) Memperkenalkan hal-hal 

baru dan memberikan penjelasan secara gamblang teori dan 

praktiknya; dan (5) Sebagai langkah awal untuk metode yang lain 

dalam upaya menjelaskan prosedur yang harus ditempuh siswa, 

misalnya sebelum eksperimen, siswa diberi penjelasan tentang apa-

apa yang harus dilakukan siswa. 

 

Metode ceramah yang biasa dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Abimanyu, dkk (2008: 6-4), kelebihan metode ceramah yaitu: 

(1) Murah dalam arti efisien dilihat dari segi waktu, biaya, dan 

tersedianya guru; (2) Mudah dalam arti materi dapat disesuaikan 

dengan terbatasnya waktu, karakteristik siswa, dan tersedianya alat 

pelajaran; (3) Meningkatnya daya dengar siswa dan menumbuhkan 

minat belajar dari sumber lain; (4) Memperoleh penguatan, dalam arti 

guru memperoleh penghargaan, kepuasan, dan sikap percaya diri dari 

siswa yang diajar, dan (5) Dapat memberikan wawasan yang luas, 

karena guru dapat menambah dan mengaitkan dengan sumber dan 

materi lain dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Sementara itu kelemahan metode ceramah menurut Abimanyu, dkk (2008: 6-4) 
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yaitu: 

(1) Siswa menjadi jenuh terutama jika guru tidak pandai menjelaskan; 

(2) Dapat menimbulkan verbalisme pada siswa; (3) Materi ceramah 

terbatas pada yang diingat guru; (4) Bagi siswa yang keterampilan 

mendengarkannya kurang akan dirugikan; (5) Siswa dijejali dengan 

konsep yang belum tentu dapat diingat terus; (6) Informasi yang 

disampaikan mudah usang dan ketinggalan zaman; (7) Tidak 

merangsang berkembangnya kreativitas siswa; dan (8) Terjadi 

interaksi satu arah yaitu dari guru kepada siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

konvensional merupakan suatu model pembelajaran yang sudah menjadi 

kebiasaan para guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa. 

Metode yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran konvensional yaitu 

metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan.  

2.1.9 Metode Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar, setiap guru harus memiliki strategi agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah dengan menguasai 

cara-cara penyajian pembelajaran atau yang sering disebut metode pembelajaran. 

Secara umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Aqib (2013:102) 

menyatakan bahwa secara khusus metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara 

atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan.  

Riyanto (2002) dalam Taniredja (2015: 1) menyatakan, “Metode pembelajaran 

adalah seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk 

kualitas pembelajaran.” Pembelajaran yang berkualitas adalah kegiatan belajar 

mengajar yang dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan tersebut 

diperlukan suatu  alat atau cara tertentu. Metode adalah salah satu alat untuk 
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mencapai tujuan (Djamarah, 2010: 75). Ketika tujuan dirumuskan agar siswa 

memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan 

dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Uno dan Mohamad (2015: 7) yang 

menyatakan bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan 

guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Djamarah (2010: 76) menyatakan, “Metode pembelajaran adalah suatu cara 

yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar.” Nilai strategisnya 

adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena 

itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum 

kegiatan belajar dilaksanakan di kelas. 

Aqib (2013: 122) mengemukakan bahwa ketika memilih metode pembelajaran 

untuk digunakan dalam praktik mengajar, seorang guru harus mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut. 

(1) tidak ada satu pun metode yang paling unggul karena semua 

memiliki karakteristik yang berbeda; (2) setiap metode hanya sesuai 

untuk pembelajaran sebuah kompetensi tertentu; (3) setiap kompetensi 

memiliki karakteristik yang umum maupun yang spesifik sehingga 

membutuhkan metode tertentu yang mungkin tidak sama dengan 

kompetensi yang lain; (4) setiap siswa memiliki sensitivitas berbeda 

terhadap metode pembelajaran; (5) Setiap siswa memiliki bekal perilaku 

yang berbeda serta tingkat kecerdasan yang berbeda pula; (6) setiap 

materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda; (7) 

tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap; 

(8) setiap guru juga memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam 

menerapkan suatu metode pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang 
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kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.10 Metode Rekreasi Matematika Detik 

Clark (2005) dalam Stone (2009: 50) mengemukakan, “Matematika harus 

diajarkan dalam suasana yang kondusif untuk pemikiran, menyenangkan, dan 

menjadi mata pelajaran yang dapat dinikmati murid dengan menggunakan metode 

yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang sama, dan 

mata pelajaran di mana guru mendorong kreativitas dan ekspresi diri.” Pendapat 

tersebut berimplikasi pada pembelajaran matematika di sekolah. Jika Matematika 

harus diajarkan dalam suasana yang kondusif, menyenangkan, dan dapat 

dinikmati siswa, maka guru harus mampu menerapkan variasi metode dalam 

pembelajaran matematika.  Faktanya, suasana saat pembelajaran berlangsung 

tidak bisa kondusif dalam waktu yang cukup lama. Siswa tidak dapat menjaga 

pikirannya untuk tetap fokus dalam waktu yang lama saat memahami pelajaran 

maupun mengerjakan soal-soal Matematika yang diberikan oleh guru. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat meningkatkan fokus atau 

konsentrasi siswa dalam mempelajari Matematika. 

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang menarik, dapat 

meningkatkan daya tahan untuk tetap fokus, dan melatih kecepatan berpikir siswa 

adalah Rekreasi Matematika Detik. Rekreasi secara umum berfungsi untuk 

menyegarkan pikiran. Maryunani (2013) menyatakan, “Rekreasi merupakan 

kegiatan manusia yang lain daripada kegiatan rutin, dilakukan demi kegiatan itu 

sendiri atas pilihan bebas dan dapat membawa manusia atau diri seseorang kepada 
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rasa penemuan diri kembali.” 

Sepanjang sejarah, rekreasi matematika telah menjadi alat penting untuk 

belajar matematika. Recreational mathematics is then both a way of bringing 

pleasure and a tool for learning mathematics, yang artinya rekreasi matematika 

bermanfaat untuk membawa kesenangan dan menjadi alat untuk belajar 

matematika (Sumpter, 2015: 122). Mathematics is, according to Ozanam, a 

part of life, and recreation is really for everyone. Mathematics is also the most 

joyful activity one can engage in life and  you cannot,  should not,  prevent 

people from doing mathematics since it is so joyful. Dapat diartikan bahwa 

matematika, menurut Ozanam (1803) dalam Sumpter (2015: 134), merupakan 

bagian dari kehidupan, dan rekreasi adalah benar-benar untuk semua orang. 

Matematika juga merupakan kegiatan yang paling menyenangkan yang bisa 

terlibat dalam kehidupan dan Anda tidak bisa mencegah orang dari melakukan 

matematika karena sangat menyenangkan. 

Faz (2017a: 13) mengemukakan, “Matematika Detik diciptakan untuk 

meneguhkan kehadiran Matematika yang utuh dan manusiawi, yakni merupakan 

bagian dari kegiatan berpikir dan berbahasa manusia. Dalam Matematika Detik, 

berhitung bukan satu-satunya dan bukan pula yang terpenting. Bahasan tentang 

berpikir spontan lebih dominan daripada berpikir cepat.” Seperti ditegaskan 

ilmuwan komputer Leonard Adleman (lahir tahun 1945) dalam Faz (2017a: 14), 

“Matematika adalah sedikit hubungannya dengan berhitung dibanding 

hubungannya dengan filsafat.” Filsafat adalah tentang berpikir. Sehingga cukup 

beralasan bahwa Matematika Detik berkaitan dengan bidang studi manapun yang 
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di dalamnya logika digunakan secara intensif, bukan hanya bidang studi 

Matematika. 

Rekreasi Matematika Detik merupakan metode latihan operasi TKKB 

(Tambah, Kurang, Kali, Bagi) yang mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang 

menyenangkan bagi siswa. Metode Rekreasi Matematika Detik pada praktiknya, 

ibarat pemanasan (warming up) sebelum melakukan pertandingan sepak bola. Faz 

(2017a: 478) menyatakan, “Matematika Detik perlu dilakukan sebelum memasuki 

materi utama.” Pemanasan adalah cara untuk mempersiapkan tubuh sebelum 

melakukan olahraga untuk mengurangi potensi cedera dan mengurangi rasa sakit 

setelah berolahraga. Dalam hal ini, pemanasan sebelum pembelajaran matematika 

adalah berupa Rekreasi Matematika Detik yang dilakukan dengan memberikan 

soal-soal mudah yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cepat. 

Banyak teori yang mendukung atau melandasi Matematika Detik. Teori 

yang terdekat dan terpenting adalah yang mengungkap bagaimana kita berpikir, 

berbahasa dan menciptakan pengetahuan. Psikologi kognitif dan ilmu bahasa 

(linguistik) sangat membantu, tetapi yang terpenting adalah sejarah inovasi dan 

biografi inovator (Faz 2017b: 93-4). Berikut adalah penjelasan dari beberapa 

sumber keilmuan yang berbeda: (1) ilmu manthiq (logika kaum santri), (2) 

psikologi mutakhir dan (3) neurosains. 

Mustofa (2000:  12-3) menyebutkan bahwa pengetahuan dibagi menjadi dua 

bagian: nazhari (rasional-renungan) dan dharuri (intuitif-otomatis). Disebutkan 

dalam kitab as-Sullam al-Munauraq karya Syaikh ‘Abdur Rahman al-Akhdhari 

(wafat tahun 1536), bahwa an-nazhariyyu mahtaja lit ta-ammuli, wa’aksuhu huwa 
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adh-dharuriyyul jali (“nazhari” adalah  apa saja yang menuntut adanya 

perenungan atau penalaran, dan kebalikannya disebut “dharuri”). Selanjutnya, 

Mustofa (2000: 12-3) menguraikan kandungan As-Sullam al-Munauraq ke dalam 

bahasa Indonesia, memberi contoh 
 

 
      sebagai pengetahuan renungan dan 

      sebagai intuitif-otomatis. Sebagian besar orang perlu merenung ketika 

menghitung 
 

 
   . Sebaliknya, sebagian besar orang dapat spontan menjawab 

    kurang dari dua detik. Karena hanya berlaku pada sebagian besar orang, 

bukan pada semua orang, maka mana saja yang termasuk pengetahuan rasional 

atau kebalikannya (intuitif, otomatis) bagi setiap orang tidaklah sama. Jadi, 

pengalaman, pendidikan dan lingkungan pergaulan akan sangat berpengaruh. 

Pengetahuan intuitif seorang grandmaster catur tidak sama dengan pengetahuan 

intuitif seorang dokter. Namun, Faz (2017b: 94) menyatakan, “Ada sejumlah 

pengetahuan yang seharusnya dikuasai sebagai pengetahuan intuitif-spontan, 

misalnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung).” 

Pembagian jenis pengetahuan ke dalam nazhari (renungan) dan dharuri 

(spontan) sejalan dengan temuan psikologi mutakhir. Daniel Kahneman (lahir 5 

Maret 1934), dalam Thinking, Fast and Slow (2013), menegaskan keberadaan dua 

cara pikir otak manusia. “Berpikir cepat” (thinking fast), sesuai sebutannya, 

bersifat tidak sadar, intuitif, asosiatif; ciri khas pengetahuan spontan. Psikolog 

Keith Stanovich menyebutnya sebagai Sistem 1 atau proses Tipe 1. “Berpikir 

lambat” (thinking slow), sesuai sebutannya, bersifat sadar, logis dan runtut; ciri 

khas pengetahuan renungan. Stanovich menyebutnya sebagai Sistem 2 atau proses 

Tipe 2. Kita bisa menyebutnya bernalar (reasoning). 
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Kahneman (2013: 6) mengambil contoh kegiatan berpikir cepat sebagai 

berikut: menangkap rasa bermusuhan dalam suara orang, menjawab    , 

membaca kata-kata di papan iklan besar. Semua aksi mental tersebut sepenuhnya 

tanpa sengaja. Kegiatan itu bisa dilakukan dengan sengaja tetapi normalnya 

berjalan secara otomatis (Faz 2017b: 95). Selanjutnya, tentang kegiatan berpikir 

lambat, Kahneman (2013: 4) mengambil contoh      . Kita langsung 

mengetahui bahwa soal itu perkalian. Itu kegiatan berpikir cepat di otak kita. 

Namun, tanpa sengaja menghabiskan waktu, kita tidak akan sampai pada jawaban. 

Kita mengalami berpikir lambat tatkala menjalani serangkaian langkah: disengaja, 

perlu usaha, dan teratur (Faz 2017b: 96). 

Faz (2017b: 96) menyatakan, “Ketidakmampuan sistem pendidikan 

membedakan pengetahuan intuitif dengan pengetahuan rasional menyebabkan 

proses belajar menjadi kurang manusiawi dan akibatnya tidak efektif.” Ambil 

contoh dari matematika. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Faz (2007-

2015), begitu banyak siswa SD, SMP, dan SMA yang masih belum bisa 

menghitung operasi tambah seperti    , kurang seperti     , kali     dan 

bagi seperti      secara spontan. Penelitian beliau menunjukkan bahwa begitu 

banyak siswa SMP atau SMA/SMK, apalagi SD, masih berhitung lambat atau 

menggunakan jari-jemari. Artinya, pengetahuan intuitif belum dikuasai 

sebagaimana mestinya. Penggunaan jari-jemari ketika belajar berhitung 

seharusnya adalah pengetahuan antara. Setelah jenjang pendidikan tertentu, 

misalnya kelas 4 atau 5 SD, seharusnya penggunaan jari-jemari sudah 

ditinggalkan (Faz 2017b: 97). Ibarat mengukir di atas batu, kebiasaan yang 
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ditumbuhkan sejak kecil tidak mudah dihapus. Banyak siswa SMP dan SMA 

masih menggunakan jari-jemari mereka untuk menentukan nilai 8 + 6 atau     . 

Tanpa disadari, tindakan itu mengganggu proses berpikir sadar. Berpikir sadar 

atau berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking—HOT) sangat rentan 

terhadap gangguan. Akibat terganggu dan teralihkan dari tema utama, misalkan 

bagaimana memahami makna keliling dan luas, mereka malah berkutat terus pada 

tambah-kurang-kali-bagi (Faz 2017b: 97). Jika pengetahuan intuitif yang 

mendasarinya tidak dikuasai, maka pengetahuan rasional sebagaimana yang 

diminta oleh kurikulum semakin sulit dipahami. 

Faz (2017b: 97-8) menyatakan, “Matematika Detik tidak hanya berupa otak-

atik angka, melainkan mencakup semua keterampilan olahpikir yang sebaiknya 

dikuasai hingga taraf intuitif atau hampir intuitif.” Olah-angka cepat dengan hasil 

akurat, seperti       hanya merupakan salah satu tema yang diusung 

Matematika Detik, yaitu Level A. Dengan teknik tertentu, yang dirancang 

sistematis dan detail, Matematika Detik mengenali dan memperbaiki kecepatan 

hitung dasar, seperti 8 + 6 dan    , hingga ke taraf pengetahuan intuitif serupa 

siswa membaca “ini Budi, ini ibu Budi” tanpa perlu mengeja. Secara teknis, 

Matematika Detik tidak hanya mencakup Level A yang membahas olah-angka, 

tetapi ada juga level B, C dan D. 

Sudut pandang ketiga yang menjadi landasan Matematika Detik berasal dari 

penelitian otak oleh Kawashima (2003), penulis buku terlaris Train Your Brain: 

60 Days to A Better Brain. Setelah dua puluh tahun penelitian, Kawashima 

menyimpulkan bahwa cara terbaik merangsang otak adalah dengan mengerjakan 
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perhitungan yang mudah dengan cepat dan membaca dengan keras. Dengan 

tambahan penelitian, Kawashima menemukan bahwa dua kegiatan tersebut 

bahkan dapat membantu orang mempertahankan kejernihan daya pikir dan 

menghilangkan kepikunan. 

Kesehatan otak dan kecerdasan pikiran berkaitan erat dan tidak terpisahkan. 

Menurut Kawashima dalam Faz (2017b: 99), “Fungsi otak melemah saat 

memasuki usia dua puluhan tahun.” Walaupun demikian, sama seperti kita yang 

bisa mempertahankan kekuatan fisik dengan olahraga rutin, kita juga bisa 

mempertahankan kekuatan otak agar tidak memburuk dengan merangsang otak 

setiap hari. Maka dari itu, Train Your Brain (Latih Otak Anda) ditujukan pada 

orang dewasa yang sering lupa, sulit mengeja dan mengungkapkan pikiran, juga 

untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan kreativitas, daya ingat, kemampuan 

komunikasi dan memperlambat kepikunan.  Kawashima menyarankan latihan 

yang murah dan mudah. Hampir seisi buku tersebut hanya berupa soal 

perhitungan matematika setingkat SD yang disarankan untuk dikerjakan selama 

60 hari. Soal aritmetika dasar, yaitu TKKB (Tambah, Kurang, Kali dan Bagi), 

dicampur dalam satu lembar. Semua soal sangat mudah, semudah kita berjalan. 

Kawashima (2009), menemukan bahwa perhitungan-gampang mengaktifkan otak 

lebih efektif daripada semua kegiatan lain. 

Tiga landasan berupa ilmu manthiq (logika kaum santri), psikologi 

mutakhir, dan neurosains yang telah diuraikan menjadi landasan utama teori 

Matematika Detik yang ditemukan oleh Faz (2017). Faz (2017a: 531-2) 

menyatakan bahwa untuk kemudahan belajar, Matematika Detik dibagi ke dalam 
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4 (empat) level yang saling menguatkan: A, B, C dan D. Setiap level 

menunjukkan tingkat kerumitan yang semakin tinggi sehingga memerlukan 

kesiapan mental dan intelektual yang semakin tinggi pula. Keempat level tersebut 

bisa dipelajari secara terpisah, tetapi sebaiknya dijalani secara runtut. Level A 

bertema Baca Angka Secepat Baca Kata, terdiri dari A1 (bilangan asli), A2 

(bilangan bulat), dan A3 (bilangan desimal); Level B Otak bukan Kalkulator; 

Level C Berpikir sebelum Bicara; dan Level D Rekatkan dan Ciptakan (Pola Pikir 

Inovator). Dalam hal ini, Rekreasi Matematika Detik yang menjadi fokus utama 

penelitian ini adalah Level A1, yaitu Baca Angka Secepat Baca Kata serial 

bilangan asli. 

Contoh tampilan soal Rekreasi Matematika Detik Level A1 adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Tampilan Soal Rekreasi Matematika Detik 



42 

 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disumpulkan bahwa Rekreasi 

Matematika Detik merupakan metode latihan operasi TKKB (Tambah, Kurang, 

Kali, Bagi) yang mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang menyenangkan 

bagi siswa sebelum masuk ke pembelajaran matematika yang utama. Metode ini 

bermanfaat karena dapat menyegarkan otak, mencegah kepikunan dini, 

meningkatkan fokus, dan membiasakan berpikir secara intuitif. 

2.1.11 TOSM (Test of Second Mathematics) 

TOSM merupakan singkatan dari Test of Second Mathematics, atau berarti 

“pengukuran atau pengujian terkait Matematika Detik”. Singkatan tersebut bisa 

jadi lebih mudah dipahami ketika disandingkan dengan TOEFL (Test of English 

as Foreigner Language). Sesuai kepanjangannya Test of English as Foreigner 

Language, TOEFL adalah seperangkat tes yang mengukur kemampuan berbahasa 

Inggris seseorang yang berasal dari negara yang menjadikan bahasa Inggris 

sebagai bahasa asing (seperti di Indonesia), bukan sebagai bahasa pertama  

maupun kedua. 

Faz (2017b: 105) menyatakan bahwa perhatian TOSM sama seperti TOEFL, 

terutama mengarah pada pencapaian skor minimum. Jika ada skor TOSM tidak 

mencapai nilai minimum, maka siswa akan sulit mengikuti materi pelajaran yang 

berkaitan dengan olah-angka, seperti Matematika. Dalam kehidupan sehari-hari 

juga akan menyulitkan masyarakat dengan berbagai mata pencaharian, dari 

pedagang bakso sampai tukang kayu, karena kemampuan hitung dasar tidak kalah 

pentingnya dengan kemampuan membaca dan menulis. 

TOSM berbeda objek dengan TOEFL. TOSM mengukur kemampuan hitung 
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dasar TKKB (Tambah, Kurang, Kali, Bagi), yang boleh dikatakan itulah jantung 

pendidikan matematika (Faz 2017b: 106). Dengan adanya pengukuran 

Matematika Detik, kita dapat mengetahui kecepatan siswa dalam berhitung dasar. 

Menurut Faz (2017b: 106), ada dua hal yang perlu kita perhatikan meliputi: 

Pertama, kemampuan TKKB merupakan fondasi yang penting, sama 

pentingnya dengan kemampuan baca-tulis. Kedua, kenyataan bahwa 

secara umum kemampuan TKKB sangat jauh dari harapan. Maka 

adanya seperangkat sarana khusus merupakan kebutuhan yang penting 

dan mendesak. Kita tidak dapat meningkatkan kemampuan TKKB 

dengan paksaan yang tidak jelas. Sebaliknya, kita memerlukan 

prosedur yang terencana dan praktis. Itulah TOSM. 

 

Kemampuan calistung (baca-tulis-hitung) merupakan fondasi hampir semua 

bidang studi. Lebih khusus, berhitung (aritmetika) adalah bagian penting dari 

Matematika. Namun, pernyataan itu juga bermakna bahwa Matematika bukan 

hanya berhitung. Faz (2017b: 107) menyatakan bahwa Matematika adalah tentang 

berpikir logis dan sistematis. 

Karakteristik Matematika yang logis dan sistematis berimplikasi pada 

pembelajaran matematika yang selama ini berlangsung di sekolah. Pembelajaran 

matematika berlangsung dengan menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis. 

Bahasa lisan digunakan oleh guru untuk menjelaskan suatu materi seperti saat 

melafalkan 3 x 4 = 12 (tiga dikali empat sama dengan dua belas). Pelafalan 

mungkin diperlukan pada proses awal, yaitu saat pengenalan dan pemahaman, 

setelah itu sebaiknya segera ditinggalkan. 

Dehaene (1997) dalam Gladwell (2015: 257-8) menyatakan bahwa: 

Ucapan nomor dalam bahasa Cina sangat singkat. Kebanyakan dari 

mereka bisa diucapkan dalam seperempat detik (sebagai contoh, 4 

adalah “si” dan 7 “qi”). Dalam bahasa Inggris angka yang sama “four” 

dan “seven” dibaca lebih panjang: pengucapannya membutuhkan 
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sepertiga detik. Jurang ingatan antara bahasa Inggris dan Cina rupanya 

disebabkan karena perbedaan panjang kata tersebut. 

 

Gladwell (2015: 259) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Outliers 

bahwa anak Cina berusia empat tahun bisa menghitung, rata-rata, sampai empat 

puluh, sedangkan anak-anak Amerika pada usia yang sama hanya bisa 

menghitung sampai lima belas dan kebanyakan tidak bisa menghitung sampai 

empat puluh saat menginjak usia lima tahun. Dengan kata lain, pada usia lima 

tahun anak-anak Amerika sudah ketinggalan satu tahun dibandingkan rekan-

rekannya di Asia Timur dalam keahlian matematika dasar. Dengan demikian, saat 

berhubungan dengan Matematika, anak-anak Asia Timur sudah memiliki 

kelebihan sejak awal. 

Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan angka di Asia Timur 

dan negara-negara barat yang menggunakan bahasa Inggris berpengaruh secara 

signifikan terhadap kecepatan berhitung anak-anaknya. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti pada 19 siswa kelas V SDN Margadana 2 Kota Tegal 

pada hari Senin, 17 Oktober 2016, rata-rata waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

melafalkan satu angka adalah 0,5 detik. Artinya, dalam 1 detik rata-rata siswa 

kelas V SDN Margadana 2 dapat melafalkan 2 angka. 

Jika hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan kecepatan hitung anak-anak 

di Asia Timur dan negara-negara barat, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan 

berhitung anak Indonesia lebih rendah daripada anak-anak Asia Timur dan 

negara-negara barat karena waktu yang dibutuhkan bagi anak Indonesia untuk 

melafalkan angka lebih lama daripada anak-anak Asia Timur dan negara-negara 

Barat. Oleh karena itulah pembelajaran matematika yang didominasi oleh bahasa 
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lisan seperti pengucapan “tiga dikali empat sama dengan dua belas” sebaiknya 

dilakukan di tahap pengenalan atau pemahaman saja, sedangkan pendalaman 

materi dalam pembelajaran matematika lebih didominasi oleh bahasa tulis. 

TOSM merupakan lembar ukur yang dapat melatih siswa untuk terbiasa 

belajar Matematika dengan bahasa tulis. Siswa dapat menutup mulutnya dan 

menggerakkan tangannya untuk menulis pada saat mengerjakan TOSM. Target 

atau tantangan utama adalah mencapai atau melampaui skor minimum. 

Menimbang bahwa kondisi siswa dan kualitas sekolah tidak pernah sama, maka 

skor minimum TOSM adalah fleksibel (Faz 2017b: 109). Penentuan skor 

minimum yang berlaku tidak boleh asal jadi, melainkan harus berdasarkan 

pengamatan yang cermat. Faz (2017b: 109) menjelaskan bahwa bilangan 20-30 

OPM (Operations Per Minute) bisa menjadi patokan awal atau nilai jangkar siswa 

usia SD, berikutnya bisa disesuaikan.  Hal yang perlu diingat adalah tujuan 

mengukur di TOSM adalah mendiagnosis masalah, merancang perbaikan dan 

mengukir prestasi. TOSM tidak hanya berkaitan dengan pengukuran, tetapi juga 

pelatihan. Serupa dengan latihan atletik, pelatihan dan pengukuran waktu menjadi 

satu kegiatan dalam TOSM. 

Jangkauan TOSM sangat luas. Salah satu prasyarat untuk mengerjakan 

TOSM adalah sudah bisa menghitung. Jadi, dalam kondisi sehat siapa pun bisa 

mengerjakan TOSM asalkan bisa menghitung operasi TKKB dasar. Selain 

pengukuran, TOSM juga berfungsi sebagai rekreasi otak baik bagi anak-anak, 

orang dewasa, atau ibu rumah tangga sekalipun. 



46 

 

 
 

Dalam penelitian ini, TOSM yang menjadi fokus utama adalah TOSM Level 

A1. Level A merupakan rangkaian serial Matematika Detik yang berjudul Baca 

Angka Secepat Baca Kata, sedangkan 1 merupakan serial bilangan asli. Jadi, 

TOSM Level A1 merupakan pengukuran terkait Matematika Detik yang melatih 

untuk membaca angka secepat membaca kata level bilangan asli. 

Secara umum, tampilan lembar kerja TOSM Level A1 hampir serupa 

dengan psikotes Pauli-Kraeplin dan Latih Otak Anda milik Kawashima. 

Dibandingkan Kawashima dan Pauli-Kraeplin, lembar ukur Matematika Detik 

(Level A1) menurut Faz (2017b: 115-6) memiliki ciri khas sebagai berikut. 

(1) Sesuai filosofi TOSM “hilangkan apapun yang  tidak perlu atau 

mengalihkan perhatian”. Angka-angka pada lembar kerja tersusun 

vertikal dan tanpa simbol operasi TKKB (+ , - , x, :) maupun “=” 

(sama dengan). Tanda operasi “+” dan sejenisnya hanya ditaruh di 

margin halaman sebelah atas, sedangkan tanda  “=” dihilangkan. 

Tampilan seperti ini sangat berbeda dengan Latih Otak Anda milik 

Kawashima dan serupa dengan psikotes Pauli-Kraeplin. Tujuannya 

adalah untuk menajamkan fokus perhatian. Itulah yang dimaksud 

tampilan “sederhana” dalam TOSM. Kesederhanaan adalah fokus dan 

fokus adalah kesederhanaan. Kami tidak ragu menghilangkan atau 

menyingkirkan banyak hal, agar peserta TOSM dapat memiliki fokus 

sempurna pada kecepatan hitung; (2) Serupa dengan psikotes Pauli-

Kraeplin, dan berbeda dengan Kawashima, jawaban pada TOSM 

ditulis di antara dua angka yang tersusun vertikal. Bedanya dengan 

psikotes Pauli-Kraeplin, jawaban ditulis lengkap sesuai dengan 

jawaban yang benar, bukan hanya nilai satuan saja. Sebagai contoh, 

pada TOSM,     jawaban ditulis apa adanya, yaitu 15. Di sisi lain, 

pada Pauli-Kraeplin, jawaban ditulis hanya satuannya, yaitu 5. 

Mengapa? Jawabannya tegas: TOSM bertujuan menopang kegiatan 

belajar di ruang kelas, khususnya pada matematika. Kacau 

pembelajaran matematika di ruang kelas seandainya siswa spontan 

     ; 

TOSM PAULI-KRAEPLIN 

8  
         15                 

7
 

8  
         5                 

7
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(3) Berkaitan dengan kelengkapan operasi, TOSM lebih serupa 

dengan Latih Otak Anda milik Kawashima, yaitu TKKB (Tambah, 

Kurang, Kali dan Bagi) diujikan secara lengkap. Sebaliknya, pada 

psikotes Pauli-Kraeplin, hanya ada operasi tambah, tidak ada tiga 

operasi lainnya; (4) Meski sama-sama menguji TKKB secara lengkap, 

TOSM sangat berbeda dengan Latih Otak Anda dari Kawashima. Pada 

Latih Otak Anda, operasi TKKB dicampur-aduk dalam satu lembar 

kerja. Kebalikannya, pada TOSM, setiap operasi TKKB tidak pernah 

dicampur-aduk. Maksudnya, setiap operasi disediakan pada lembar 

ukur yang berbeda dan dikerjakan pada waktu yang terpisah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa TOSM merupakan 

seperangkat instrumen untuk mengukur kecepatan olah pikir dalam konsep 

Matematika Detik. TOSM dapat digunakan untuk mendiagnosa bagaimana 

kemampuan siswa dalam hal berhitung dasar, agar yang hasilnya rendah dapat 

diterapi dengan cara diberi Rekreasi Matematika Detik hingga skornya tinggi. 

Dengan begitu, harapannya dapat berkorelasi dengan peningkatan hasil belajar 

siswa. 

2.1.12 Pembelajaran Perkalian dan Pembagian Pecahan 

Di dalam Matematika, ada beberapa bentuk bilangan pecahan yaitu pecahan 

biasa, pecahan campuran, persen, sampai pecahan dalam bentuk desimal. 

2.1.12.1 Perkalian Pecahan 

Ada beberapa variasi perkalian berbagai bentuk pecahan. Berikut ini adalah 

beberapa contoh perkalian berbagai bentuk pecahan. 

1. Perkalian Pecahan Biasa dengan Pecahan Biasa 

Untuk mengalikan bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan biasa, 

caranya sangatlah mudah yaitu dengan mengalikan pembilang dengan 

pembilang lalu mengalikan penyebut dengan penyebut. 

Contoh: 
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Hasil perkalian dua pecahan diperoleh dari perkalian pembilang dengan 

pembilang dibagi perkalian penyebut dengan penyebut. 

2. Perkalian Pecahan Biasa dengan Pecahan Campuran 

Cara menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran 

atau sebaliknya adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa terlebih dahulu. Selanjutnya hasil perkalian diperoleh dari perkalian 

pembilang dengan pembilang dibagi perkalian penyebut dengan penyebut.  

Contoh: 

 

 
  

 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

  
   

 

 
  

 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

  
  

  

  
 

Contoh soal pemecahan masalah: 

Pak Endro mempunyai  
 

 
 petak sawah. Setiap petak mempunyai petak yang 

sama, yaitu 
 

 
 hektar. Berapa hektar luas sawah Pak Endro seluruhnya? 

Jawab: 

Luas sawah Pak Endro seluruhnya    
 

 
 
 

 
 

                                                          
  

 
 
 

 
 

                                                          
  

  
  

 

  
 hektar 

Jadi, luas sawah Pak Endro seluruhnya adalah  
 

  
 hektar 
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3. Perkalian Pecahan Biasa dengan Pecahan Desimal 

Cara menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal 

adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih 

dahulu. Selanjutnya hasil perkalian diperoleh dari perkalian pembilang dengan 

pembilang dibagi perkalian penyebut dengan penyebut.  

Contoh: 

 

 
     

 

 
 
 

  
 
  

  
 
 

 
 

 

  
      

 

  
 
  

   
 
   

    
 
 

  
 
 

 
 

4. Perkalian Pecahan Biasa dengan Persen 

Cara menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa dengan persen adalah 

dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 

Selanjutnya hasil perkalian diperoleh dari perkalian pembilang dengan 

pembilang dibagi perkalian penyebut dengan penyebut.  

Contoh: 

 

 
     

 

 
 
  

   
 
   

   
 
 

  
 

  

  
     

  

  
 
  

   
 
    

    
 
 

 
 

5. Perkalian Bilangan Asli dengan Pecahan Campuran 

Dalam menyelesaikan perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran, 

caranya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih 

dahulu. Selanjutnya, cukup mengalikan bilangan asli dengan pembilang, 

kemudian dibagi dengan penyebut. 
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Contoh : 

   
 

 
   

 

 
 
   

 
 
  

 
   

 

 
 

   
 

 
   

  

 
 
  

 
    

Contoh soal penyelesaian masalah: 

Ibu membeli 5 bungkus beras di pasar. Setiap bungkus berisi  
 

 
 kilogram 

beras. Berapa kilogram beras yang dibeli Ibu seluruhnya? 

Jawab: 

Jumlah beras yang dibeli Ibu seluruhnya      
 

 
 

                                                              
 

 
 

                                                                    
  

 
   

 

 
 kilogram 

Jadi, jumlah beras yang dibeli ibu selurunnya adalah   
 

 
 kilogram. 

2.1.12.1 Pembagian Pecahan 

Ada berbagai variasi bentuk pembagian pecahan. Berikut ini adalah 

beberapa contoh pembagian berbagai bentuk pecahan. 

1. Pembagian Pecahan Biasa dengan Pecahan Biasa 

Dalam menyelesaikan operasi pembagian bilangan pecahan biasa dengan 

pecahan biasa caranya cukup sederhana, yaitu dengan membalik pembilang 

dan penyebut dari salah satu bilangan pecahan tersebut, kemudian kedua 

bilangan pecahan tersebut dikalikan. 

Contoh: 
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Membagi suatu bilangan dengan bilangan lain sama dengan mengalikan 

dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. 

2. Pembagian Pecahan Campuran dengan Pecahan Biasa 

Cara menyelesaikan operasi pembagian pecahan campuran dengan pecahan 

biasa atau sebaliknya adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi 

pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil pembagian diperoleh dengan 

mengalikan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya.  

Contoh: 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
   

  
 
  

 
  

 

 
 

Contoh soal pemecahan masalah: 

Tina membeli gula pasir  
 

 
 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam 

kantong-kantong plastik berisi 
 

 
 kg. Berapa banyak kantong plastik yang Tina 

butuhkan? 

Jawab: 

Kantong plastik yang Tina butuhkan   
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             kantong plastik 

Jadi, kantong plastik yang Tina butuhkan adalah 30 kantong plastik. 

3. Pembagian Pecahan Biasa dengan Pecahan Desimal 

Cara menyelesaikan operasi pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal 

adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih 

dahulu. Selanjutnya, hasil pembagian diperoleh dengan mengalikan dengan 

kebalikan dari bilangan pembaginya. 

Contoh: 

 

 
     

 

 
 
 

  
 

            
 

 
 
  

 
 
  

  
 
  

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
     

 

 
 
 

  
 

            
 

 
 
  

 
 
  

  
 
  

 
  

 

 
  

 

 
 

4. Pembagian Pecahan Biasa dengan Persen 

Cara menyelesaikan operasi pembagian pecahan biasa dengan persen adalah 

dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 

Selanjutnya, hasil pembagian diperoleh dengan mengalikan dengan kebalikan 

dari bilangan pembaginya. 

Contoh: 
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5. Pembagian Pecahan Campuran dengan Bilangan Asli 

Dalam menyelesaikan pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli atau 

sebaliknya, caranya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil pembagian diperoleh dengan 

mengalikan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. 

Contoh : 

 
 

  
   

  

  
 
 

 
 

              
  

  
 
 

 
 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
    

 

 
 
  

 
 

              
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Contoh soal penyelesaian masalah: 

Keisya mempunyai persediaan pita   
 

 
 meter. Keisya akan membagi pita 

tersebut kepada 6 orang temannya sama panjang. Berapa meterkah pita yang 

diperoleh masing-masing teman Keisya?  

Jawab: 

Pita yang diperoleh teman Keisya     
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 meter 

Jadi, pita yang diperoleh keenam teman Keisya adalah 4
 

 
 meter. 

2.1.13 Penerapan Rekreasi Matematika Detik dalam Pembelajaran 

Perkalian dan Pembagian Pecahan 

Rekreasi Matematika Detik merupakan metode latihan operasi TKKB 

(Tambah, Kurang, Kali, Bagi) yang mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang 

menyenangkan bagi siswa sebelum masuk ke pembelajaran matematika yang 

utama. Metode ini bermanfaat karena dapat menyegarkan otak, mencegah 

kepikunan dini, meningkatkan fokus, dan membiasakan berpikir secara intuitif. 

Metode Rekreasi Matematika Detik pada praktiknya, ibarat pemanasan (warming 

up) sebelum melakukan pertandingan sepak bola. Faz (2017a: 478) menjelaskan, 

“Matematika Detik perlu dilakukan sebelum memasuki materi utama.” Pemanasan 

adalah cara untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan olahraga untuk 

mengurangi potensi cedera dan mengurangi rasa sakit setelah berolahraga. Dalam 

hal ini, pemanasan sebelum pembelajaran matematika adalah berupa Rekreasi 

Matematika Detik yang dilakukan dengan memberikan soal-soal mudah yang 

harus diselesaikan oleh siswa dengan cepat.  

Anang (2010: 7) dalam bukunya One Minute Before Teaching menyatakan, 

“Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dan perhatian siswa 

berada pada kondisi yang optimal pada menit-menit awal ketika guru berada di 

hadapan mereka.” Pendapat ini sejalan dengan penerapan Rekreasi Matematika 

Detik yang dilakukan di awal pembelajaran sebelum masuk ke materi Matematika 
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utama. Dengan begitu, harapannya rekreasi berupa penyelesaian soal-soal TKKB 

yang mudah dengan cepat dapat menjadi pembiasaan bagi siswa dalam berhitung 

cepat. Jika siswa sudah diberi pemanasan berupa pembiasaan tersebut, maka dalam 

mempelajari materi Perkalian dan Pembagian Pecahan akan lebih fokus, mudah 

memahami, dan mengalami peningkatan kecepatan dalam berhitung. 

Dalam penerapannya, Rekreasi Matematika Detik diberikan secara bertahap 

mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, soal-

soal latihan TKKB ini tidak langsung diberikan semuanya dalam satu kali tatap 

muka. Secara umum, tahapan pembelajaran matematika setelah siswa diberi 

Rekreasi Matematika Detik tidak jauh berbeda seperti pembelajaran pada umumnya. 

Kegiatan awal, inti, dan penutup. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan Rekreasi 

Matematika dalam pembelajaran telah banyak dipublikasikan. Namun, penelitian 

yang difokuskan pada penerapan Rekreasi Matematika Detik belum banyak 

dipublikasikan. Banyak hasil yang menunjukkan bahwa metode Rekreasi 

Matematika merupakan metode pembelajaran yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

(1) Penelitian termutakhir profesor Kawashima (2009) dalam bukunya Latih 

Otak Anda Lagi, membuktikan bahwa membaca dengan keras, 

menyelesaikan perhitungan mudah, dan menulis adalah cara mengaktifkan 

otak yang efektif. Kawashima (2009: 2) mengemukakan, “Saya menemukan 
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bahwa perhitungan mudah mengaktifkan otak lebih efektif daripada 

kegiatan lain. Saya juga menemukan cara mengaktifkan bagian terbesar dari 

otak adalah dengan menyelesaikan perhitungan mudah ini dengan cepat.” 

Dengan demikian, metode Rekreasi Matematika Detik yang prinsipnya 

melatih siswa untuk berpikir cepat ini relevan dengan penelitian Kawashima 

(2009). Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama yaitu sama-

sama meneliti kecepatan berpikir untuk mengaktifkan bagian terbesar otak. 

Perbedaannya, dalam tes Latih Otak Anda Lagi karya Kawashima, lembar 

soal operasi TKKB (Tambah, Kurang, Kali, Bagi) disajikan bercampur 

dalam satu lembar soal, sedangkan dalam lembar TOSM, operasi TKKB 

disajikan secara terpisah antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian.  

(2) Penelitian mengenai Rekreasi Matematika berupa Mathmagic yang 

dilakukan oleh Irawan, dkk (2016) Universitas Indraprasta PGRI dengan 

judul Efektivitas Mathmagic dalam Peningkatan Hasil Belajar Matematika. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 dari 90 siswa yang dijadikan objek 

penelitian memperoleh nilai postes lebih tinggi daripada nilai pretes. Dari 

hasil penelitian ini terlihat adanya peningkatan nilai rata-rata sebelum dan 

setelah diberikan treatment Mathmagic. Jika dilihat dari perbandingan nilai 

rata-rata sebelum dan sesudah diberikan treatment maka nilai efektifitasnya 

sebesar 90,42%. Berdasarkan data tersebut, Mathmagic telah terbukti 

efektivitasnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang kedua yaitu 

sama-sama merupakan penelitian eksperimen, sedangkan perbedaannya 
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yaitu terletak pada variabel terikat dan lokasi penelitian. Variabel terikat 

penelitian kedua hanya hasil belajar, dan berlokasi di SDN 01, 05, dan 09 

Cileungsi Kabupaten Bogor. Sedangkan dalam penelitian ini ada dua 

variabel terikat yaitu skor TOSM level A1 dan hasil belajar, serta berlokasi 

di SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Sukadji (1993) Universitas Indonesia, 

dengan judul Kecepatan dan Ketelitian Kerja yang Diukur Menggunakan 

Tes Kraeplin. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kemampuan berhitung dengan skor kecepatan dan ketelitian yang 

diukur menggunakan Tes Kraeplin. Kemampuan yang diukur dengan Tes 

Deret maupun Tes Berhitung dua-duanya sumbangannya signifikan, 

menunjukkan bahwa kemampuan numerik dibutuhkan untuk melaksanakan 

tugas pada Tes Kraeplin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ketiga 

yaitu dalam penggunaan tes untuk mengukur kecepatan dan ketelitian. 

Perbedaannya yaitu, pada penelitian ketiga, tes Kraeplin digunakan untuk 

mengukur kecepatan kerja, sedangkan dalam penelitian ini, pengukuran 

kecepatan berpikir dilakukan menggunakan instrumen TOSM level A1. 

Dalam penelitian ini juga terdapat perlakuan yang diberikan kepada kelas 

eksperimen berupa Rekreasi Matematika Detik untuk diuji keefektifannya 

terhadap skor TOSM level A1 dan hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang harus dilalui oleh 
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setiap siswa sekolah dasar. Agar mendapatkan hasil pembelajaran matematika 

yang maksimal, guru harus mampu memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat. Namun pada kenyataannya, guru belum menerapkan 

metode pembelajaran yang inovatif dan menarik minat belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. Guru lebih sering menerapkan metode konvensional 

dalam menyampaikan materi ajar. 

Kenyataan itu juga terjadi pada pembelajaran matematika kelas V SDN 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal pada materi perkalian dan pembagian pecahan. 

Siswa sering mengalami hambatan saat mengerjakan operasi hitung TKKB 

(Tambah, Kurang, Kali, Bagi) dalam pelajaran Matematika, khususnya materi 

perkalian dan pembagian pecahan. Siswa pada awalnya menggunakan jari-jemari 

untuk menghitung operasi tersebut, tetapi hal ini menjadi kebiasaan yang sering 

terbawa hingga siswa tumbuh menjadi dewasa. Kebiasaan ini juga dapat 

menghambat siswa dalam mempelajari materi perkalian dan pembagian pecahan. 

Peneliti menerapkan metode Rekreasi Matematika Detik pada proses 

pembelajaran matematika di kelas V SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal untuk 

materi perkalian dan pembagian pecahan. Dalam penerapan metode Rekreasi 

Matematika Detik siswa dilatih untuk dapat mengerjakan soal-soal operasi TKKB 

yang mudah dengan cepat. Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan 

Rekreasi Matematika Detik terhadap skor TOSM dan hasil belajar matematika 

pada siswa kelas V SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal yang disajikan dalam 

bentuk bagan. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2014: 99). Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H01: Tidak ada perbedaan skor TOSM Level A1 antara yang menggunakan 

metode Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode 

Pembelajaran matematika di SD 

Kelas eksperimen 

menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik 

 

Kelas kontrol menggunakan 

metode pembelajaran 

konvensional 

 

Skor TOSM level A1 dan hasil 

belajar siswa dengan metode 

Rekreasi Matematika Detik 

 

Dibandingkan 

Ada atau tidak perbedaan antara skor TOSM dan hasil belajar siswa 

yang menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik dengan yang 

menggunakan metode konvensional. 

Skor TOSM level A1 dan hasil 

belajar siswa dengan metode 

pembelajaran konvensional 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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konvensional pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian 

dan pembagian pecahan (µ1 = µ2). 

Ha1: Ada perbedaan skor TOSM Level A1 antara yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode konvensional 

pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan pembagian 

pecahan (µ1 ≠ µ2). 

H02: Tidak ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan metode konvensional 

pada pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan pembagian 

pecahan (µ1 = µ2). 

Ha2: Ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik dan yang menggunakan metode konvensional pada 

pembelajaran matematika kelas V materi perkalian dan pembagian 

pecahan (µ1 ≠ µ2). 

H03: Skor TOSM level A1 siswa kelas V pada pembelajaran matematika 

materi perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik tidak lebih baik daripada yang menggunakan 

metode konvensional (µ1 ≤ µ2).  

Ha3: Skor TOSM level A1 siswa kelas V pada pembelajaran matematika 

materi perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode 

Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada yang menggunakan 

metode konvensional (µ1 > µ2). 

H04: Hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran matematika materi 
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perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik tidak lebih baik daripada yang menggunakan metode 

konvensional (µ1 ≤ µ2).  

Ha4: Hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran matematika materi 

perkalian dan pembagian pecahan yang menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik lebih baik daripada yang menggunakan metode 

konvensional (µ1 > µ2). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bab ini berisi simpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Rekreasi Matematika Detik terhadap Skor TOSM Level A1 

dan Hasil Belajar Materi Perkalian dan Pembagian Pecahan Siswa Kelas V SDN 

Kepandean 3”, dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut. 

(1) Terdapat perbedaan skor TOSM level A1 pada siswa kelas V SDN 

Kepandean 3 antara pembelajaran yang menggunakan metode Rekreasi 

Matematika Detik dan yang menggunakan metode konvensional. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji hipotesis data skor tes akhir TOSM level A1 

dengan menggunakan independent samples t test melalui program SPSS versi 

21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,031 > 1,998) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh yaitu 0,047 (0,047 < 0,05). 

(2) Terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi perkalian dan pembagian 

pecahan pada siswa kelas V SDN Kepandean 3 antara pembelajaran yang 

menggunakan metode Rekreasi Matematika Detik dan yang menggunakan 

metode konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis 
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menggunakan independent samples t test melalui program SPSS versi 21 

yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (2,127 > 1,998) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh yaitu 0,037 (0,037 < 0,05). 

(3) Skor TOSM level A1 siswa kelas V SDN Kepandean 3 dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan dengan metode 

Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada metode konvensional. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara empiris, tingkat keefektifan 

metode Rekreasi Matematika Detik menunjukkan  adanya  pengaruh terhadap 

skor TOSM level A1,  dibuktikan  dengan hasil perhitungan yang bernilai 

positif 6,41. Selain itu, dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis secara statistic 

menggunakan one sample t test melalui program SPSS versi 21 yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,782 > 2,037) dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,009 < 0,05). 

(4) Hasil belajar siswa kelas V SDN Kepandean 3 dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan dengan menggunakan 

metode Rekreasi Matematika Detik lebih baik daripada metode konvensional. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara empiris, tingkat 

keefektifan metode Rekreasi Matematika Detik menunjukkan  adanya  

pengaruh terhadap hasil belajar,  dibuktikan  dengan hasil perhitungan yang 

bernilai positif 8,04. Selain itu, dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis 

menggunakan one sample t test melalui program SPSS versi 21 yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (3,288 > 2,037) dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05). 
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5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Siswa 

Sebelum kegiatan pembelajaran, guru menyarankan siswa berlatih operasi 

tambah, kurang, kali, dan bagi terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode Rekreasi Matematika Detik dapat berjalan dengan lancar dan 

proses pembelajaran berjalan optimal. Melalui penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru, siswa disarankan untuk memperhatikan dengan sungguh-

sungguh penjelasan tersebut agar memahami materi dengan baik. 

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa metode Rekreasi Matematika Detik 

lebih efektif daripada metode konvensional, maka disarankan kepada guru untuk 

menerapkan metode ini dalam proses pembelajaran di kelasnya. Guru dapat 

memberikan Rekreasi Matematika Detik sebelum memasuki materi utama yang 

membutuhkan kemampuan berhitung atau berpikir cepat. Guru dapat 

menyesuaikan metode ini dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 

Namun, sebelum menggunakan metode ini, hendaknya guru memahami langkah-

langkah dalam metode Rekreasi Matematika Detik dan merencanakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga proses pembelajaran optimal dan 

sesuai dengan harapan.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Pihak  sekolah  sebaiknya dapat  mendukung  pelaksanaan  metode Rekreasi 
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Matematika Detik dalam pembelajaran matematika. Usaha yang dapat dilakukan 

sekolah yaitu melalui peningkatan sumber daya manusia dengan 

mengikutsertakan guru dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seminar, atau 

lokakarya pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas guru. 

Sekolah juga hendaknya memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung 

pelaksanaan metode ini, baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan kelengkapan 

yang dimaksud antara lain media, sumber belajar yang memadai, dan buku-buku 

relevan. 

5.2.4 Bagi Peneliti 

Peneliti  sebaiknya terus belajar untuk memperdalam metode Rekreasi 

Matematika Detik agar dapat diimplementasikan dalam pembelajaran pada 

umumnya dan pada pembelajaran matematika pada khususnya. Harapannya 

metode ini dapat membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan 

dunia. Peneliti tidak menutup diri dari kritik, saran, dan komentar yang 

membangun dari para pembaca. 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abimanyu, Soli, dkk. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Aisyah, Nyimas, dkk. 2007. Pengembangan Pembelajaran Matematika SD. 

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Anang. 2010. One Minute Before Teaching. Bandung: Alfabeta. 

 

Aqib, Zainal. 2013. Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual 

(Inovatif). Bandung: Yrama Widya. 
 

Arifin, Zainal. 2016. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Fathani, Abdul Halim. 2009. Matematika Hakikat dan Logika. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 

 

Faz, Ahmad Thoha. 2017a. Matematika Detik: Inspirasi, Fondasi, dan Garis 

Besar. Yogyakarta: PT Aksarra Sinergi Media. 

 

           . 2017b. Matematika Detik Level A: Baca Angka Secepat Baca Kata. 

Yogyakarta: PT Aksarra Sinergi Media. (Dalam Proses Penerbitan) 

 

Gladwell, Malcolm. 2015. Outliers Rahasia di Balik Sukses. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

 

Hamalik, Oemar. 2015. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Hernawan, Asep Herry, dkk. 2006. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. 

Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Heruman. 2008. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

 

Irawan, Ari dan Chatarina Febriyanti. 2016. Efektivitas Mathmagic dalam 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika.  



146 
 

 
 

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/755 

diunduh pada tanggal 19 Januari 2017. 

 

Kahneman, Daniel. 2013. Thinking, Fast and Slow. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

 

Kawashima. 2009. Latih Otak Anda Lagi. Jakarta: Mitra Media. 

 

Maryunani, Anik. 2013. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jakarta: CV Trans Info 

Media. 

 

Muhsetyo, Gatot, dkk. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Munib, Achmad, dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Unnes Press. 

 

Musfiqon. 2012. Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: 

Prestasi Pustaka. 

 

Mustofa, Cholil Bisyri. 2000. Ilmu Mantiq Terjemahan Assullamul Munauroq. 

Bandung: PT Al-Ma’arif. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Online. Tersedia di http://bsnp-indonesia.org/id/wp-

content/uploads/proses/Permen_41_Th-2007.pdf diunduh pada tanggal 3 

Januari 2017. 

Poerwanti, Endang, dkk. 2009. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistika Data dengan SPSS. Yogyakarta: 

MediaKom. 

 

Purwanto. 2014. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Riduwan. 2015. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta. 

 

Rifa’i, Achmad dan Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Unnes Press. 

 

Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers. 

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/755
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/proses/Permen_41_Th-2007.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/proses/Permen_41_Th-2007.pdf


147 
 

 
 

 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Stone, Randi. 2009. Cara-cara Terbaik Mengajarkan Matematika. Jakarta: PT 

Indeks. 

 

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sukadji, Sutarlinah. 1993. Kecepatan dan Ketelitian Kerja yang Diukur 

Menggunakan Tes Kraeplin Hubungannya dengan Kemampuan Berhitung 

dan Minat Hitung-Menghitung pada Siswa Kelas 1 SLTA. http://i-

lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=4171 diunduh pada tanggal 7 Januari 

2017. 

 

Sumantri, Mulyani dan Nana Syaodih. 2006. Perkembangan Peserta Didik. 

Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Sumpter, Lovisa. 2015. Recreational Mathematics-Only For Fun?. Journal of 

Humanistic Mathematics Dalarna University Falun Sweden. Online. 

Tersedia di http://www.maa.org/tags/recreational-mathematics diunduh pada 

tanggal 23 Januari 2017. 

 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 

 

Taniredja, Tukiran, dkk. 2015. Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Thoifah, I. 2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Malang: Madani. 

 

Uno, Hamzah B. dan Nurdin Mohamad. 2015. Belajar dengan Pendekatan 

Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Online. Tersedia di www.inherent-

dikti.net/files/sisdiknas.pdf diunduh pada tanggal 3 Januari 2017.  

http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=4171
http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=4171
http://www.maa.org/tags/recreational-mathematics
http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf
http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf


148 
 

 
 

Wibowo, Mungin Eddy, dkk. 2010. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: 

Unnes Press. 

 

Wijaya, Tony. 2011. Cepat Menguasai SPSS 19 untuk Olah dan Interpretasi. 

Yogyakarta: Cahaya Atma. 

 

Winataputra, Udin S., dkk. 2008. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




