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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan menghitung dan bagaimana penerapan 

pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM) dalam meningkatkan kemampuan 

menghitung siswa kelas satu SD. Metode penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas, dengan model tindakan Kemmis dan 

MC Taggart. Penelitian terdiri dari siklus awal, siklus 1, dan 

siklus 2. Setiap siklus terdiri dari (1) perencanaan, (2) 

implementasi, (3) observasi dan (4) refleksi. Analisa data 

menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Data 

didapat melalui metode non-tes yang terdiri dari catatan 

survei berdasarkan observasi, penghitungan manual evaluasi 

kemampuan dan foto pengamatan. Metode analisis persentase 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan arsip 80 persen. Analisis persentase data 

penelitian secara keseluruhan adalah 94,85 persen yang 

berada di atas indikator pencapaian. Kesimpulan penelitian 

ini adalah bahwa pendekatan PAIKEM dapat meningkatkan 

kemampuan menghitung siswa kelas satu.  

 

Kata kunci: Kemampuan, Menghitung, PAIKEM, Tindakan. 

 

PENDAHULUAN 

Usia dini memiliki peranan 

penting dalam hidup manusia. Usia 

dini memiliki rentang usia 0 

hingga 8 tahun. Pentingnya 

pembentukan karakter dan 

optimalisasi kemampuan dapat 

terwujud dengan memberikan 

stimulasi yang sesuai. Menurut 

Permen nomor 58 tahun 2009 

stimulasi untuk usia dini 

dikelompokkan berdasarkan 

usianya. Pengelompokkan usia dini 

terbagi menjadi 0 – <2 tahun, 2 – 

<4 tahun, 4-≤6 tahun, 6-8 tahun. 

Stimulasi yang dimaksud antara 

lain 0 – <2 tahun Taman Penitipan 

Anak (TPA) dan bentuk lain yang 

sederajat, 2 – <4 tahun Kelompok 

Bermain (KB), 4-≤6 tahun Taman 
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Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul 

Atfal (RA), 6-8 tahun Sekolah 

Dasar kelas awal. 

Khusus untuk stimulasi anak 

usia dini pada sekolah dasar kelas 

awal memiliki perbedaan. 

Perbedaan tersebut disebabkan 

siswa sudah memasuki lembaga 

formal. Siswa Kelas I Sekolah 

Dasar diharapkan mampu 

melakukan dengan baik. Salah satu 

pengembangan yang harus 

dikuasai oleh siswa Kelas I 

sekolah dasar adalah berhitung. 

Berhitung erat kaitannya dengan 

bilangan karena mengalami 

perubahan sesuai dengan simbol 

yang digunakan. Kemampuan 

berhitung merupakan penguasaan 

terhadap ilmu hitung dasar yang 

merupakan bagian dari 

matematika. Penguasaan 

kemampuan berhitung dapat 

dilakukan oleh siswa jika siswa 

menikmati dan terlibat aktif selama 

proses pembelajaran berhitung. 

Kenyataan yang terjadi pada 

pelaksanaan pembelajaran 

berhitung adalah pembelajaran 

yang masih terfokus pada tujuan 

agar siswa mampu mengerjakan 

soal di modul, ulangan harian, dan 

tes semester tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan 

siswa. Ketidaksesuaian ini yang 

menjadi penyebab pembelajaran 

berhitung menjadi monoton dan 

kurang menyenangkan bagi siswa. 

Sehingga hal tersebut berpengaruh 

negatif terhadap kemampuan 

berhitung siswa Kelas I SD Islam 

At Taqwa, Rawamangun, Jakarta 

Timur. Permasalahan yang dialami 

oleh siswa Kelas I SD Islam At 

Taqwa, Rawamangun, Jakarta 

Timur adalah kurangnya 

pemahaman konsep berhitung.  

Optimalisasi pemahaman 

konsep berhitung diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan 

berhitung siswa. Perubahan ini 

hanya akan terjadi jika guru 

mengaplikasikan pembelajaran 

yang efektif. Salah satu strategi 

yang memenuhi prinsip 

pembelajaran berbasis kompetensi 

siswa adalah melalui pendekatan 

PAIKEM. PAIKEM adalah 

singkatan dari pembelajaran aktif, 

kreatif, inovatif, efektif, dan 

menyenangkan. Berdasarkan 

pertimbangan yang telah diuraikan 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan 

tentang pendekatan PAIKEM 

dalam mengatasi permasalahan 

rendahnya kemampuan berhitung.  

 

KAJIAN TEORETIK 

Pengertian Anak Usia Dini 

Siswa kelas I sekolah dasar 

yang berada pada rentang usia 6-7 

tahun umumnya sudah mulai 

mengalami kemampuan untuk 

merubah pola pikir dari konkret 

menuju semi abstrak. Menurut 

Hurlock (1999: 251-252) anak-

anak akan belajar menyesuaikan 

diri dengan tuntutan sosial dan 

menjadi pribadi yang mampu 

berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya, bergantung pada empat 
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faktor, yaitu: (1) Faktor 

kesempatan bersosialisasi. (2) 

Mampu berbicara tentang topik 

yang dapat dipahami dan menarik 

bagi orang lain. (3) Faktor 

motivasi yang bergantung pada 

tingkat kepuasaan yang diterima 

saat melakukan akivitas sosial. (4) 

Metode belajar saat berinteraksi 

sosial. Menurut Piaget dan 

Inhelder dalam Brewer (2007:29) 

menjelaskan bahwa perkembangan 

kognitif anak meningkat dalam 

beberapa tahapan termasuk tahap 

sensori motor, tahap 

praoperasional, dan tahap 

operasional konkret. Anak usia 6-7 

tahun berada pada tahap 

praoperasional.  

Menurut Jamaris (2006:21) 

menjelaskan bahwa fase 

praoperasional merupakan 
permulaan bagi anak untuk 

membangun kemampuannya 

dalam menyusun pikirannya. 

Dalam tahap ini, anak mulai 

mempresentasikan dunia mereka 

dengan kata-kata, bayangan dan 

gambar-gambar. Sedangkan 

menurut Santrock (2007:252) : 

Pemikiran pra-operasional dapat 

dibagi menjadi dua sub tahapan, 

yaitu (1) sub tahap fungsi simbolis, 

yaitu kemampuan untuk 

menggambarkan suatu benda yang 

tidak ada. Anak-anak pada usia ini 

menggunakan desain acak untuk 

menggambarkan orang, rumah, 

mobil dan sebagainya, (2) sub 

tahap pemikiran intuitif, yaitu 

kemampuan dalam memahami 

peristiwa-peristiwa yang diketahui 

terjadi tetapi tidak dapat dilihat. 

Seperti  menanyakan ”apa yang 

membuat orang bertambah besar?” 

”Mengapa daun jatuh ke tanah?” 

Umumnya memasuki sekolah 

dasar anak cenderung menyukai 

dorongan positif, ketertarikan 

untuk mencapai tingkat yang lebih 

tinggi, dan memiliki kemampuan 

bersosialisasi lebih baik. 

Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa Kelas I sekolah dasar yang 

berada dalam tahap pra operasional 

membutuhkan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai. Pola 

pikir siswa yang masih bersifat 

semi konkret menuntut kreativitas 

guru dalam proses pembelajaran. 

Guru selayaknya 

mempertimbangkan dengan cermat 
pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan tahapan 

perkembangan siswa.  

Pengertian Kemampuan 

Berhitung 

Kemampuan berhitung juga 

merupakan kemampuan mendasar 

yang harus dikembangkan. 

Kemampuan berhitung adalah 

usaha melakukan, mengerjakan 

hitungan seperti menjumlah, 

mengurangi, serta memanipulasi 

bilangan-bilangan dan lambang-

lambang matematika. Hal ini 

sesuai dengan teori 

konstruktivisme. Van de Walle 

(2008:23) menyarankan bahwa 

anak-anak harus aktif dalam 

mengembangkan pemahamannya. 
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Teori konstruktivisme ini telah 

memberikan pemahaman bahwa 

dalam membuat anak-anak agar 

memahami konsep matematika, 

terlebih dahulu guru 

mempersiapkan strategi yang tepat 

dimulai dari memperhatikan 

kondisi siswa. Guna 

mengkonstruksi atau membangun 

sesuatu dalam dunia nyata 

diperlukan alat-alat, bahan, dan 

usaha. Hal tersebut merupakan 

analogi dari pemikiran sebelumnya 

yang kemudian dipengaruhi oleh 

hasil pengamatan dan pengalaman 

untuk kemudian munculah 

pemahaman baru yang berasal dari 

hasil refleksi. Piaget dalam Walle 

(2008:24) menjelaskan bahwa hal 

ini sama seperti dengan proses 

asimilasi dan akomodasi dari teori 

kognitif. Keinginan seseorang 

perlu diiringi dengan kemampuan 

untuk mencapainya.  

Menurut Monks dalam 

Dimyati dan Mujiono (2006:98) 

menjelaskan bahwa kemampuan 

sebagai kesanggupan atau 

kecakapan untuk melakukan 

sesuatu. Kemampuan yang dimiliki 

seseorang tidak dapat diukur dari 

keterampilan fisik orang tersebut, 

melainkan dapat diketahui dari 

kemampuannya dalam 

menyelesaikan masalah dan tugas 

yang diberikan kepadanya. Lebih 

jauh menurut Charleswoth dan 

Lind (1990:3) menjelaskan bahwa 

anak usia dini adalah periode saat 

anak secara aktif mengembangkan 

pemahaman konsep dasar mereka. 

Konsep adalah yang membangun 

pondasi pengetahuan; mereka 

membiarkan orang lain mengatur 

dan mengelompokkan juga 

mengkategorikan informasi.  

Pembelajaran matematika 

harus terintegrasi dan 

komprehensif, sehingga seorang 

guru matematika harus: (a) 

mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk mengajar (menyajikan 

pembelajaran) secara 

komprehensif dan holistic dengan 

metode dan pendekatan yang tepat 

proporsional, (b) senantiasa 

berusaha menambah pengetahuan 

dan ketrampilan untuk 

mengimbangi peruabahan dan 

dinamika ilmu pengetahuan yang 

terjadi, khususnya kaitan antar 

topik dalam matematika oleh  

bidang lain, dan (c)  berusaha 

melakukan penelitian (khususnya 

penelitian kelas) untuk 

mengidentifikasi kelemahan dalam 

kegiatan pembelajaran matematika 

yang dilakukan dan 

selanjutnyamencari alternative 

solusi yang mungkin untuk 

perbaikan di masa datang. 

Matematika sendiri identik dengan 

konsep bilangan. Sejak dini 

bilangan sudah akrab dengan anak. 

Menurut Charleswoth (1990:101) 

bilangan merupakan hal yang 

bersifat kuantitatif. Kawanan 

bilangan, hitungan, mengandung 

dua operasi yaitu hitungan hafalan 

dan hitungan rasional. Hitungan 

hafalan melibatkan nama bilangan 

yang berasal dari ingatan 
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sedangkan hitungan rasional 

melibatkan keterkaitan setiap nama 

bilangan dalam kelompok benda 

tertentu berdasarkan 

pengamatannya. Hitungan hafalan 

merupakan pondasi dari hitungan 

rasional. 

Operasi hitungan terdiri dari 

4 lambang yaitu tambah, kurang, 

kali, dan bagi. Khusus untuk siswa 

Kelas I Sekolah Dasar yang 

dipelajari hanya penjumlahan dan 

pengurangan. Menurut KTSP 

Matematika Kelas I SD semester 2 

(2006:25) konsep dasar operasi 

hitungan yang dipelajari antara 

lain: membilang banyak benda, 

mengurutkan banyak benda, 

menentukan nilai tempat puluhan 

dan satuan, melakukan 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dua angka, menggunakan 
sifat operasi pertukaran dan 

pengelompokkan, dan 

menyelesaikan masalah yang 

melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dua angka. 

Menurut Heruman (2010:7) 

konsep penjumlahan terbagi 

menjadi dua yaitu penjumlahan 

tanpa teknik menyimpan dan 

penjumlahan dengan teknik 

menyimpan sedangkan 

pengurangan terdiri dari 

pengurangan tanpa teknik 

meminjam dan pengurangan 

dengan teknik meminjam. 

Pembentukan konsep pemahaman 

siswa dapat dilakukan melalui 

pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran yang benda, dan 

evaluasi yang tepat sehingga siswa 

dapat membangun dan 

menemukan sendiri teknik 

penyelesaiannya.  

Dengan demikian siswa 

mampu menyelesaikan 

permasalahan rumit dengan 

menggunakan berbagai strategi. 

Selama mereka tertantang untuk 

menyelesaikan permasalahan maka 

mereka akan menemukan jalan 

keluarnya dengan antusias. Jika 

sudah demikian maka kemampuan 

siswa sudah mengalami 

peningkatan sehingga hasil 

belajarnya pun juga akan optimal. 

Pengertian Pembelajaran 

Berhitung Siswa Kelas I Sekolah 

Dasar 

Materi pembelajaran 

berhitung di Kelas I sekolah dasar 

terdiri dari membilang banyak 
benda, mengurutkan banyak 

benda, menentukan nilai tempat 

puluhan dan satuan, melakukan 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan dua angka, menggunakan 

sifat operasi pertukaran dan 

pengelompokkan, dan 

menyelesaikan masalah yang 

melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan dua angka. 

Adapun rentang bilangannya 

adalah 0 hingga 99. Penekanan 

konsep berhitung diutamakan 

adalah pemahaman siswa 

mengenai nilai tempat bilangan 

yaitu satuan dan puluhan.  

Pemahaman nilai tempat ini 

akan sangat membantu siswa 

dalam melanjutkan pemahaman 
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konsep berhitung lainnya dan 

konsep ini merupakan dasar dalam 

kemampuan berhitung. Selain itu 

penekanan lainnya adalah 

mengenai konsep hitung 

menyimpan dan tanpa menyimpan. 

Penekanan selanjutnya adalah 

mengenai sifat operasi hitung 

pertukaran dan pengelompokkan. 

Untuk soal cerita penjumlahan dan 

pengurangan mengacu pada jenis 

hubungan yang ada di dalamnya 

yaitu pertukaran, pengelompokkan, 

operasi hitung menyimpan dan 

tidak menyimpan. Inilah aplikasi 

konsep berhitung yang harus 

dikuasai oleh siswa Kelas I 

Sekolah Dasar. 

Pengertian Pendekatan 

PAIKEM 

PAIKEM merupakan 

akronim dari Pembelajaran Aktif 

Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan. Pada hakikatnya, 

landasan teori yang digunakan 

PAIKEM adalah aplikasi dari 

teori-teori tentang active learning 

atau pembelajaran aktif. Menurut 

Asmani (2010:65-66) semua 

kegiatan belajar aktif sangat 

diperlukan siswa untuk melakukan 

kegiatannya, seperti 

menggambarkan kembali, 

mencontohkan, mencoba 

keterampilan, dan melaksanakan 

tugas sesuai dengan pengetahuan 

yang telah mereka miliki. McLeod 

dalam Syah (2009:21) mengartikan 

inovasi sebagai: “something newly 

introduced such as method or 

device”. Berdasarkan pernyataan 

ini, segala aspek (metode, bahan, 

perangkat dan sebagainya) 

dipandang baru atau bersifat 

inovatif apabila metode dan 

sebagainya itu berbeda atau belum 

dilaksanakan oleh seorang guru 

meskipun semua itu bukan barang 

baru bagi guru lain. Pembelajaran 

inovatif  dapat  menyeimbangkan 

fungsi otak kiri dan kanan apabila 

dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan media bantu 

terutama yang berbasis teknologi 

baru ke dalam proses pembelajaran 

tersebut. Sehingga, terjadi proses 

renovasi mental, di antaranya 

membangun rasa percaya diri 

siswa. Penggunaan bahan 

pelajaran, software multimedia, 

dan microsoft power point 

merupakan salah satu alternatif. 

Kreatif (creative) berarti 

menggunakan hasil ciptaan / kreasi 

baru atau yang berbeda dengan 

sebelumnya. Pembelajaran yang 

kreatif mengandung makna tidak 

sekedar melaksanakan dan 

menerapkan kurikulum. Ada 

kreativitas pengembangan 

kompetensi dan kreativitas dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas 

termasuk pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber bahan dan sarana 

untuk belajar.  

Dalam pembelajaran efektif 

guru dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dan siswa mampu 

mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Menurut Budimansyah 

(2009:71) menjelaskan 

pembelajaran menyenangkan 
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adalah suasana belajar-mengajar 

yang menyenangkan sehingga 

siswa memusatkan perhatiannya 

secara penuh pada belajar sehingga 

waktu curah perhatiannya tinggi. 

Menurut Syah dan Kariadinata 

(2009:1) PAIKEM dapat 

didefinisikan sebagai pendekatan 

mengajar (approach to teaching) 

yang digunakan bersama metode 

tertentu dan pelbagai media 

pengajaran yang disertai penataan 

lingkungan sedemikian rupa agar 

proses pembelajaran menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran 

berbasis PAIKEM (dulu PAKEM) 

diyakini dapat membantu siswa 

tidak hanya mampu menyerap 

pengetahuan tetapi juga mampu 

untuk menggunakan 

kemampuannya dalam 
memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung siswa Kelas I Sekolah 

Dasar melalui pendekatan 

pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan 

(PAIKEM). Selain itu penelitian 

ini dilaksanakan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan 

pendekatan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) dalam 

meningkatkan kemampuan 

berhitung siswa Kelas I Sekolah 

Dasar. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan 

dilaksanakan di kelas I SD Islam 

At Taqwa, Rawamangun, Jakarta 

Timur. Waktu pelaksanaan 

dilaksanakan pada semester II 

tahun ajaran 2012/2013 mulai dari 

bulan April hingga Juni 2013. 

Metode dan Desain Intervensi 

Tindakan 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian 

tindakan (action research). 

Rapoport dalam Wiriatmaja 

(2008:12) mengartikan penelitian 

tindakan kelas untuk membantu 

seseorang dalam mengatasi secara 

praktis persoalan yang dihadapi 

dalam situasi darurat dan 
membantu pencapaian tujuan ilmu 

sosial dengan kerjasama dalam 

rangka etika yang disepakati 

bersama. Jadi dapat diartikan 

bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan solusi bagi pendidik 

dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam proses belajar. 

Burns dalam Madya (2007:9) 

menyatakan bahwa penelitian 

tindakan merupakan penerapan 

penemuan fakta pada pemecahan 

masalah dalam situasi sosial 

dengan pandangan untuk 

meningkatkan kualitas tindakan 

yang dilakukan di dalamnya, yang 

melibatkan kolaborasi dan 

kerjasama para praktisi dan orang 

awam. Apabila dirangkum 
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penelitian tindakan kelas atau 

action research adalah kegiatan 

penelitian untuk mendapatkan 

kebenaran dan manfaat praktis 

dengan cara melakukan tindakan 

kolaboratif dan partisipatif.  

Penelitian tindakan 

dilaksanakan oleh guru yang 

berkolaboratif dengan teman 

sejawat, kepala sekolah, atau dosen 

pembimbing. Hal ini  bertujuan 

untuk mengungkapkan penyebab 

masalah dan sekaligus memberi 

pemecahan terhadap masalah 

tersebut. Penelitian tindakan kelas 

(action research) mendorong para 

praktisi termasuk para pendidik 

untuk menyempurnakan tugas-

tugas yang mereka jalani.  

Desain Intervensi Tindakan 

Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian 

tindakan (action research) dengan 

model Kemmis dan MC Taggart. 

Tiap siklus penelitian ini terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Sumber 

data dalam penelitian tindakan ini 

adalah mencakup dua kolaborator 

yaitu rekan sejawat guru kelas I 

yang terlibat dalam penelitian. 

Sedangkan untuk objek penelitian 

adalah siswa Kelas I SD Islam At 

Taqwa, Rawamangun, Jakarta 

Timur dengan usia 6-7 tahun yang 

berjumlah 26 orang. Objek 

penelitian yang dipilih berdasarkan 

kriteria siswa yang mengalami 

rendahnya kemampuan berhitung 

terlihat dari nilai yang kurang dari 

standar KKM (70). Jumlah siswa 

yang dipilih sebanyak 26 siswa 

berdasarkan rata-rata dari data 

penilaian pra penelitian 

kemampuan berhitung. Kemudian 

peneliti melakukan observasi 

kegiatan siswa yang diperkuat 

dengan dokumentasi dan catatan 

lapangan. Adapun sumber data lain 

yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya yaitu data tes 

berupa tes kemampuan berhitung 

dan data non tes berupa data 

pemantau tindakan kelas, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. 

Untuk data kuantatif adalah 

berdasarkan dari hasil olah data 

instrumen yang kemudian berguna 

mengetahui tingkat keberhasilan 

dari metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian 

digunakan untuk memperoleh 

informasi yang berkenaan dengan 

variabel penelitian. Kemampuan 

berhitung adalah skor yang 

diperoleh responden setelah 

diobservasi dengan mengacu pada 

instrumen penelitian yang berguna 

untuk mengukur kemampuan 

berhitung sebagai respon yang 

ditimbulkan dari tindakan yang 

diberikan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur 

pendekatan PAIKEM berbentuk 

pengamatan. Dalam pengisian 

lembar observasi, pengamat 

memberikan tanda ”check list” (√) 

pada skala kemunculan 

kemampuan-kemampuan yang 

termasuk ke dalam dimensi 

kemampuan berhitung yang sesuai. 

Setiap butir indikator diberikan 
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tanda ”check list”  (√) pada kolom 

selalu muncul, sering muncul, 

jarang muncul dan tidak pernah 

muncul.  

Pengujian validitas 

penelitian dengan triangulasi atau 

kesepahaman peneliti dengan 

subjek yang ditelitinya. Sedangkan 

reliabilitas penelitian ini dilakukan 

mengacu pada catatan lapangan 

yang prosedurnya telah ditetapkan. 

Data yang terkumpul terdiri atas 

lembar penilaian kemampuan 

berhitung, lembar observasi 

pemantauan tindakan dan catatan 

dokumentasi yang disusun dalam 

bentuk narasi menjadi deskripsi 

penelitian.  

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dan data kuantitatif. 

Analisis data kualitaitf berupa 
pernyataan dengan cara transkrip 

wawancara dan catatan lapangan. 

Sedangkan untuk analisis data 

kuantitatif berupa statistika 

deskriptif yang menjelaskan 

tentang data tentang kemampuan 

berhitung dan penerapan 

pendekatan PAIKEM yang 

disajikan dalam bentuk tabel atau 

grafik. Tabel atau grafik ini 

merupakan hasil penghitungan 

persentase dari ketuntasan belajar 

dari objek penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tes kemampuan awal 

dilaksanakan pada 4 Maret 2013. 

Siklus I pada tanggal 2 Mei 2009 

2013, sedangkan siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 

2013. Setelah melakukan berbagai 

kegiatan mulai dari pra penelitian 

sampai diberikan tindakan akhir 

siklus II diperoleh data kuantitatif 

berupa rata-rata nilai kemampuan 

berhitung siswa dan persentase 

pemantau tindakan PAIKEM dan 

data kualitatif berupa penjelasan 

pelaksanaan tindakan pendekatan 

PAIKEM. 

Analisis Data Kuantitatif 

Data tersebut berupa data 

kuantitatif berupa persentasi 

kemampuan berhitung siswa Kelas 

I Sekolah Dasar. Kemudian hasil 

observasi penelitian dianalisis 

secara kuantitatif sebagai bentuk 

pengujian hipotesa tindakan 

dengan menggunakan prosentase 

ketercapaian 80% untuk melihat 

pengaruh pendekatan PAIKEM 
terhadap kemampuan berhitung 

siswa Kelas I SD Islam At Taqwa, 

Jakarta Timur. Data yang 

dianalisis berupa data tentang data 

kemampuan berhitung. 

Tabel 

Hasil Pengamatan Mulai Dari 

Awal Siklus Hingga Siklus II 

 

No Siklus 

Rata-rata 

Kemampuan 

Berhitung 

Siswa 

Hasil 

Pemantau 

Tindakan 

(%) 

1 Awal 56 37,05 

2 
Siklus 

I 

69 
60,35 

3 
Siklus 

II 

93 
94,85 
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Grafik 

Hasil Pengamatan Mulai dari 

Pra Siklus Hingga Siklus II 

 

 
 

Keterangan:  

Rata-rata kemampuan 

berhitung siswa dalam kondisi 

awal adalah sebesar 56. Sedangkan 

untuk persentase Hal ini 

disebabkan guru belum 

menggunakan pendekatan 

PAIKEM dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa 

masih kesulian dalam memahami 

materi pembelajaran yang 

berdampak pada pemahaman dan 

hasil belajar siswa yang rendah. 

 

Siklus I 

Rata-rata kemampuan 

berhitung siswa yang diperoleh 

pada siklus I adalah sebesar 69. 

Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan berhitung 

siswa sebelum dilakukan tindakan. 

Namun belum optimal sehingga 

dilanjutkan ke siklus II. Demikian 

juga untuk persentase hasil 

pemantau tindakan pendekatan 

PAIKEM.  

 

Siklus II 

Pada siklus II ini, rata-rata 

kemampuan berhitung siswa sudah 

mengalami peningkatan menjadi 

93. Peningkatan ini terjadi karena 

guru sudah melaksanakan 

pendekatan PAIKEM dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat 

memahami materi pembelajaran 

dengan baik.  

Dari diagram di atas dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

jika guru mampu menerapkan 

komponen-komponen pendekatan 

PAIKEM dalam proses 

pembelajaran berhitung dengan 

baik, maka kemampuan berhitung 

siswa semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perubahan kemampuan 

berhitung pada siswa kelas I SD 

Islam At Taqwa, Rawamangun. 

Hal ini terbukti bahwa sebagian 

besar siswa ada yang lebih tertarik 

dengan aktivitas membilang benda, 

mengurutkan bilangan, dan 

mengenal nilai tempat puluhan dan 

satuan. Sedangkan untuk kegiatan 

penjumlahan dan pengurangan ada 

beberapa siswa yang lebih tertari 

berjumlah 20 dari 26 siswa. 

Namun ada pula siswa yang lebih 

berminat pada aktivitas nilai 

tempat berjumlah 16 siswa dari 26 

siswa. Selain itu ada sepuluh siswa 

yang lebih tertarik untuk 

melakukan aktivitas pertukaran 

dan pengelompokkan. 

0

50

100

Pra
Siklus

Siklus I Siklus II

Hasil Pengamatan  

Kemampuan
Berhitung
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Keberagaman kemampuan 

berhitung inilah yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini. Siswa 

yang awalnya kurang bersemangat 

dalam belajar dan merasa tidak 

senang dalam pembelajaran 

berhitung menjadi bersemangat 

dan menyukai pembelajaran 

berhitung. Selain itu siswa juga 

menjadi tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran berhitung, pantang 

menyerah dalam belajar dan puas 

dengan hasil yang diperoleh karena 

usahanya sendiri.  

Data penelitian menunjukkan 

hasil angket kemampuan berhitung 

siswa untuk siklus I mencapai rata-

rata 69 sedangkan di siklus II 

mencapai rata-rata 93. Hal ini 

berarti telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan 

sebesar 80%, bahkan melampui 
target keberhasilan dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil 

analisa dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

 

Siklus 

Hasil Rata-

rata 

Kemampua

n Berhitung 

Interpretasi 

Hasil 

Analisa 

Pra 

Penelitia

n 

56% 

Hasil rata-

rata angket 

kemampua

n berhitung 

ini 

termasuk 

dalam 

kriteria 

kemampua

n berhitung 

sedang 

Siklus 

Hasil Rata-

rata 

Kemampua

n Berhitung 

Interpretasi 

Hasil 

Analisa 

I 69% 

Hasil rata-

rata angket 

kemampua

n berhitung 

ini 

termasuk 

dalam 

kriteria 

kemampua

n berhitung 

tinggi 

II 93% 

Hasil rata-

rata angket 

kemampua

n berhitung 

ini 

termasuk 

dalam 

kriteria 

kemampua

n berhitung 

tinggi 

sekali 

 

Mengacu pada data 

interpretasi hasil analisis telah 

terjadi adanya peningkatan pada 

kemampuan berhitung siswa 

terhadap pembelajaran berhitung 

setelah mengalami pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan 

PAIKEM. Berdasarkan hasil 

persentase yang didapat pada akhir 

siklus II maka peneliti dan 

kolaboator telah merasa ada 

ketercapaian yang dirasa cukup, 

sehingga peneliti dan kolaborator 

memutuskan untuk menghentikan 

penelitian pada akhir siklus II. 
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Dengan demikian hipotesis 

tindakan yang menyatakan bahwa 

penggunaan pendekatan PAIKEM 

dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung kelas I Sekolah Dasar 

diterima. Tindakan yang dapat 

dilakukan selanjutnya yaitu 

pendekatan PAIKEM harus tetap 

dilakukan agar kemampuan 

berhitung siswa dapat terus 

dikembangkan secara optimal.  

 

PEMBAHASAN 

Pada tindakan siklus II hasil 

kemampuan berhitung siswa 

menjadi 93%. Hal tersebut telah 

mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu sebesar 80% 

dari rata-rata jumlah siswa. Hal 

tersebut dapat menunjukkan 

kesesuaian dengan hipotesis yang 

diterima. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa penggunaan 

pendekatan PAIKEM dapat 

meningkatkan kemampuan 

berhitung kelas I Sekolah Dasar. 

Hasil analisis data kualitatif 

yang dilakukan dengan mengacu 

pada hasil pengamatan dan catatan 

lapangan membuktikan bahwa 

pemberian pendekatan PAIKEM 

dapat membantu meningkatkan 

keterampilan berhitung, 

meningkatkan ketelitian, 

menumbuhkan semangat 

berkompetisi, mengembangkan 

kemampuan berdiskusi, melatih 

keberanian siswa mengungkapkan 

pendapat dan semakin membuat 

siswa tertarik berhitung. 

Pemberian pendekatan PAIKEM 

merupakan salah satu bentuk 

penyajian kegiatan yang 

menyenangkan bagi siswa untuk 

mengembangkan kemampuan 

berhitung siswa. Tindakan tersebut 

sudah sesuai dengan konsep yang 

dijelaskan oleh Bruner bahwa 

dengan adanya dalam 

mempelajaran konsep berhitung 

khususnya bilangan dan nilai 

tempat akan lebih optimal 

dilakukan dengan pembelajaran 

bermakna. 

Pemberian tindakan 

pendekatan PAIKEM dilakukan 

untuk mengembangkan 

kemampuan berhitung secara 

optimal. Selain kelebihan dari 

pendekatan PAIKEM, juga 

memiliki kelemahan yang perlu 

diperhatikan dan diatasi. 

Permasalahan yang timbul selama 

pendekatan PAIKEM yaitu 

beberapa siswa cenderung kurang 

percaya diri sewaktu angkat tangan 

menjawab pertanyaan dari guru 

sehingga perlu diberikan 

penguatan positif. Hal ini 

dikarenakan siswa khawatir 

jawabannya salah. 

Hasil analisis data kualitatif 

yang dilakukan dengan mengacu 

pada hasil pengamatan dan catatan 

lapangan membuktikan bahwa 

pemberian pendekatan PAIKEM 

dapat membantu meningkatkan 

keterampilan berhitung, 

meningkatkan ketelitian, 

menumbuhkan semangat 

berkompetisi, mengembangkan 

kemampuan berdiskusi, melatih 
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keberanian siswa mengungkapkan 

pendapat dan semakin membuat 

siswa tertarik berhitung. 

Pemberian pendekatan PAIKEM 

merupakan salah satu bentuk 

penyajian kegiatan yang 

menyenangkan bagi siswa untuk 

mengembangkan kemampuan 

berhitung siswa. Tindakan tersebut 

sudah sesuai dengan konsep yang 

dijelaskan oleh Bruner bahwa 

dengan adanya dalam 

mempelajaran konsep berhitung 

khususnya bilangan dan nilai 

tempat akan lebih optimal 

dilakukan dengan pembelajaran 

bermakna. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

data pra-penelitian di dapat 

persentase pra penelitian 
kemampuan berhitung sebesar 

56%, pada akhir siklus I persentase 

kemampuan berhitung sebesar 

69%, dan akhir siklus II 

kemampuan berhitung menjadi 

93%. Dari data tersebut dapat 

dikatakan bahwa persentase 

kemampuan berhitung pada akhir 

siklus II mencapai prosentase 93%. 

Sesuai dengan interpretasi hasil 

analisis bahwa penelitian ini 

dikatakan berhasil jika ada 

ketercapaian minimal 80%, maka 

pada akhir siklus II ini penelitian 

dikatakan berhasil karena 

persentase ketercapaian yang 

didapat sebesar 93% melebihi 

batas minimal yang telah 

disepakati.  

Peningkatan kemampuan 

berhitung siswa meningkat secara 

bertahap. Pada siklus I guru mulai 

menerapkan merubah metode 

pembelajaran dimulai dengan 

pembelajaran kelompok, 

permainan, lingkungan sekitar dan 

tantangan berhadiah. Siswa terlihat 

menikmati pembelajaran dan 

terlibat aktif selama proses 

pembelajaran. Sedangkan di siklus 

II guru memanfaatkan peralatan 

multimedia, memajang hasil 

lembar kerja siswa, dan 

memberikan penghargaan terhadap 

prestasi siswa. Hal ini efektif bagi 

siswa karena siswa beranggapan 

berhitung itu menyenangkan 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan 

dan implikasi yang telah 

dikemukakan maka peneliti 
mencoba mengemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

Sekolah Dasar Islam At Taqwa, 

Rawamangun 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan salah satu 

masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan 

di SD Islam At Taqwa, 

Rawamangun, Jakarta Timur. 

Yayasan Masjid At Taqwa 

Bagi yayasan, penelitian ini dapat 

menjadi acuan dalam 

mengembangkan potensi siswa. 

Selain itu dapat dijadikan salah 

satu gagasan pengaplikasian 

model pembelajaran terpadu pada 

pembelajaran Matematika, 

khususnya dalam meningkatkan 
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kemampuan berhitung siswa 

kelas I sekolah dasar. 

  Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu membuka wawasan 

masyarakat akan adanya 

pendekatan yang efektif dalam 

mengoptimalkan kemampuan 

berhitung siswa.  

Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan 

masukan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya khususnya 

yang terkait dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran berhitung. 
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