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A. Latar Belakang Masalah 

Sempoa merupakan salah satu alat berhitung yang sudah lama digunakan 

oleh manusia. Sempoa yang paling kuno ditemukan di Messopotamia di Pulau 

Salamis. Orang yahudi menyebutnya Abak yang kemudian menjadi abakus dalam 

bahasa Inggris. Orang Cina menyebut Suan Pan, dan orang Jepang menyebutnya 

Soroban. Di Negara Cina sempoa telah digunakan kira – kira 200 tahun yang lalu. 

Hingga sekarang cara berhitung dengan menggunakan sempoa telah menjadi 

populer di Korea, Jepang, Thailand, dan sampai pula di Indonesia. Sempoa tidak 

kehilangan kedudukannya meskipun sekarang telah ada alat berhitung yang 

canggih. (tim Yahho:1, 2000) 

Akhir – akhir ini di Indonesia muncul cara berhitung yang cukup populer 

yang disebut dengan jarimatika. Kepopuleran jarimatika dikalangan masyarakat 

saat ini ditandai dengan munculnya beberapa lembaga pendidikan yang 

menawarkan program jarimatika maupun unit – unit pengajaran yang dikelola 

secara individual. Pada dasarnya berhitung dengan jarimatika menggunakan 

prinsip yang sama dengan sempoa. Perbedaan keduanya adalah media yang 
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digunakan, jika pada sempoa menggunakan alat sempoa sedangkan pada 

jarimatika menggunakan jari – jari tangan. 

Berhitung merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh setiap siswa. Kemampuan berhitung sangat berkaitan erat dengan pelajaran 

matematika. Saat ini pelajaran matematika merupakan pelajaran yang paling 

banyak dikeluhkan oleh siswa, siswa menganggap pelajaran matematika memiliki 

tingkat kesulitan yang lebih jika dibandingkan dengan pelajaran lain. Salah satu 

penyebab lemahnya pemahaman siswa dalam pelajaran matematika adalah 

kurangnya dasar dari kemampuan berhitung yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. 

Dengan melaksanakan penelitian ini peneliti ingin membantu siswa dalam 

mempelajari perhitungan melalui pembelajaran dengan sempoa maupun 

jarimatika. Selain hal tersebut penulis juga ingin membandingkan pembelajaran 

mana yang lebih efektif untuk mengatasi kesulitan belajar matematika siswa kelas 

I SDN Candirejo 2 Kab. Semarang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa merasa kesulitan dalam mempelajari pelajaran matematika karena 

rendahnya kemampuan siswa dalam melakukan perhitungan dasar. Namun 

sebagian besar guru kurang peduli terhadap masalah tersebut sehingga 

masih mengajar dengan menggunakan metode yang sama. 

2. Sebagian besar lembaga pendidikan menawarkan pembelajaran dengan 

sempoa atau jarimatika sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan 

belajar matematika siswa, sehingga banyak orang tua yang merasa 

bingung untuk memilihkan tempat kursus yang tepat bagi anaknya. 

1

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Sempoa merupakan teknik berhitung dengan menggunakan alat bantu 

yang biasa disebut dengan abakus. Teknik ini dianggap dapat memberikan 

visualisasi yang jelas saat melakukan perhitungan. Akan tetapi dalam hal 

pelajaran matematika sempoa kurang bisa diterapkan karena tidak semua 

guru mengijinkan siswanya membawa abakus saat pelajaran matematika. 

4. Jarimatika merupakan suatu teknik berhitung dengan menggunakan jari – 

jari tangan. Jarimatika lebih praktis daripada sempoa karena yang 

digunakan sebagai alat adalah bagian tubuhnya sendiri yaitu jari – jari 

tangan. Meskipun demikian berhitung dengan menggunakan jarimatika 

memiliki keterbatasan dalam jumlah angka, jarimatika tidak dapat 

menghitung angka dengan jumlah lebih dari seratus. 

 

5. Perbedaan antara sempoa dan jarimatika terletak pada alat yang 

digunakan. Jika pada sempoa menggunakan alat abakus sedangkan pada 

jarimatika menggunakan jari – jari tangan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka 

masalah yang diteliti perlu dibatasi. Penelitian yang peneliti lakukan terbatas 

pada: 

1. Sempoa merupakan teknik berhitung dengan menggunakan sebuah alat 

khusus. Pengajaran sempoa yang akan dilakukan hanya pada materi 

penjumlahan dan pengurangan. 

2. Jarimatika sebagai salah satu teknik berhitung dengan menggunakan jari – 

jari tangan, yang menggunakan prinsip berhitung sama dengan sempoa. 

Pengajaran jarimatika yang dilakukan hanya pada materi penjumlahan dan 

pengurangan. 
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3. Kemampuan berhitung yang penulis maksud dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada kemampuan menjumlah dan mengurangi. Pembatasan 

masalah ini penulis lakukan dengan menyesuaikan dengan materi 

pelajaran yang diajarkan pada kelas I sekolah dasar. 

4. Angka – angka yang diajarkan pada penelitian ini juga dibatasi pada 

bilangan asli kurang dari seratus. Hal ini disesuaikan dengan metode 

jarimatika yang hanya dapat digunakan untuk bilangan asli kurang dari 

seratus. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Apakah ada perbedaan efektifitas yang signifikan antara pengajaran sempoa dan 

jarimatika untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada siswa kelas I SDN 

Candirejo 2 Kab. Semarang tahun ajaran 2008/2009?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, tujuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui apakah pengajaran sempoa atau pengajaran jarimatika yang 

lebih efektif dalam mengatasi masalah kesulitan belajar matematika siswa kelas I 

SDN Candirejo 2 Kab. Semarang tahun ajaran 2008/2009?” 

 

F. Manfaat Penelitian 
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Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berhitung dengan 

menggunakan jarimatika dan sempoa. 

2. Melatih kebiasaan berhitung cepat sejak dini kepada para siswa. 

3. Memberikan perspektif yang lebih luas mengenai cara – cara berhitung 

yang efektif. 

4. Memberikan sumbangan karya ilmiah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan lembaga pada khususnya.  
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