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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 

dengan menggunakan Metode Math Trick. Penelitian ini dilaksanakan di kelas Tiga  

SDN Pohsangit Kidul I yang terdiri dari 14 siswa dengan rincian 7 siswa laki-laki dan 

7 siswa perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus sedangkan tahapan dalam melakukan Penelitian ini 

meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

 Pelajaran matematika diajar oleh guru yang bukan berasal dari jurusan 

matematika, guru belum bisa memberikan teknik atau trik cepat dalam penyelesaian 

soal matematika, guru yang sepuh juga berpengaruh dalam pembelajaran, Math trick 

merupakan cara hitung termudah untuk menyelesaikan soal perkalian puluhan, 

bahkan sampai ratusan dan ribuan maupun perkalian dengan bilangan acak. Metode 

ini telah terbukti lebih mudah dan cepat untuk menyelesaikan semua perhitungan 

aritmatika 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa 

setelah diterapkan metode math trick dapat meningkat dilihat dari hasil siswa yaitu 

ada 11 siswa (79%) yang telah mendapat nilai tidak tuntas dan 3 siswa. (21%) 

mendapatkan nilai tuntas. Pada siklus 1, terjadi peningkatan, ada 7 siswa (50%) 

mendapat nilai tidak tuntas dan 7 siswa (50%) mendapat nilai tuntas. Pada siklus 

kedua juga mengalami peningkatan prestasi belajar, yaitu ada 2 siswa (14%) yang 

masih belum mendapatkan nilai tuntas dan 12 siswa (86%) lainnya mendapat nilai 

tuntas 

Penerapan metode math trick pada pembelajaran Matematika di 

SDN,Pohsangit,Kidul,1 dapat meningkatkan,,hasil,,belajar,,siswa,,dari ranah kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Dengan metode math trick terjadi lebih banyak yang 

tuntas dan juga terjadi peningkatan hasil evaluasi kognitif pada siklus 1. Dengan lebih 

intensifnya pelaksanaan pembelajaran metode math trick maka dilaksanakan kegiatan 

siklus 2 sehingga dapat menghasilkan KKM lebih tuntas sekaligus terjadi 

peningkatan hasil evaluasi kognitif ,afektif,,dan psikomotor siswa. Sebaiknya guru 

menambahkan alat peraga pada metode math trick, dengan adanya alat peraga siswa 

dapat meningkatkan kreatifitas untuk menjawab soal-soal yang,,diberikan,,oleh,,guru, 

untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal. siswa dapat 

meningkatkan minat dan perhatian siswa untuk belajar. Guru seharusnya banyak 

melakukan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa bisa lebih aktif 

dan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 


