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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada meningkatkan kemampuan membaca dengan
menggunakan pendekatan pakem. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk
memecahkan masalah pelajaran di sekolah dasar, khususnya di kelas 1 dengan
menggunakan pendekatan pakem untuk meningkatkan kemampuan matmatika.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan pakem
untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui empat tahap .Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dan kualitatif dengan
rancangan penelitian tindakan . Rancangan penelitian disusun dengan siklus
secara berdaur ulang meliputi : perencanaan , pelaksanaan , pemantauan ,
perefleksian . Berdasarkan hasil penelitian disarankan: guru kelas di SDN 015
Kuantan Babudalam menyajikan materi penggunaan pendekatan pakem yang
lebih menekankan terciptanya keaktifan siswa dan meningkatkan kemampuan
matematika dalam proses pembelajaran,menjadikan pendekatan pakem sebagai
metode utama yang diterapkan dalam sistim pembelajaran.
Kata Kunci : Pendekatan pakem,Hasil Belajar Siswa Meningkat
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada hakekatnya proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, baik di
kelas maupun di luar kelas seyogyanya mampu merangsang para siswa untuk aktif
dalam belajar dengan berbagai kegiatan pendidikan guna meningkatkan potensi
dan daya saing siswa. Oleh karena itu peran guru diharapkan mampu
mengembangkan berbagai cara untuk membuat pembelajaran tersebut lebih
menyenangkan tentunya agar menghasilkan pembelajaran sesuai dengan yang
diharapkan.
Disamping itu fokusnya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa pada
dasarnya ditentukan oleh kinerja dan kemampuan profesional guru dalam proses
belajar mengajar, antara lain penguasaan dalam kelas, penguasaan kurikulum,
penguasaan dan pengembangan metode, penguasaan materinya serta penilaian
pendidikan. Jadi peranan guru sangat menentukan dalam keberhasilan suatu
pembelajaran para peserta didiknya.
Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memegang peranan
penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mata
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pelajaran matematika dipelajari sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan
tinggi.
Pembelajaran Matematika di sekolah dasar bertujuan meningkatkan hasil
belajar siswa secara efektif. Meningkatkan ketrampilan membaca dan menulis
bukan hal yang mudah dalam pelajaran Matematika. Matematika merupakan salah
satu bidang studi yang penting dan sering menjadi masalah bagi siswa, dimana
masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam belajar matematika dan
menganggap mata pelajaran matematika sebagai momok yang menakutkan, karena
dari awal siswa sudah mempunyai bayangan buruk tentang bidang studi ini, yakni
matematika merupakan mata pelajaran yang membosankan karena memaksa siswa
untuk berfikir dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun menyelesaikan
soal-soal yang diberikan oleh guru.. Seperti halnya tersedianya sarana dan
prasarana, kemauan, dan motivasi siswa,. Hal yang lain yang digunakan metode
guru dalam mengajar haruslah sesuai dengan karakteristik siswa baik secara
individu maupun kelompok. Disini dituntut inovasi guru di kelas sehingga peranan
siswa sebagai subjek dalam pembelajaran benar-benar terwujud. Dengan
demikian, pemilihan model dan pendekatan yang tepat sesuai dengan tipe bidang
studi, perencanaan dan kegiatan belajar mengajar akan mencapai hasil belajar yang
baik.
Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar di kelas I SDN 015 Kuantan
Babu, pada mata pelajaran matematika khususnya materi baca tulis lambang
bilangan siswa mengalami banyak kesulitan belajar yaitu hasil belajar matematika
yang mereka peroleh masih tergolong rendah dibanding dengan mata pelajaran
yang lain. Selama ini pembelajaran matematika khususnya di SDN 015 Kuantan
Babu masih menggunakan sistem konvensional yaitu pembelajaran yang
didominasi oleh guru, dengan metode ceramah dan pemberian tugas sehingga
siswa kurang dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari
nilai rata-rata Ulangan harian hanya 12 siswa (48%) siswa yang dapat mencapai
KKm dari jumlah total 25 orang siswa berarti 13 orang siswa ( 52%) yang belum
mencapai KKM
Untuk mengatasi rendahnya nilai yang diperoleh siswa pada pelajaran
matematika di kelas I SDN 015 Kuantan Babu maka dalam pembelajaran
matematika khususnya pada materi membaca dan menulis 1 sampai 5 sebaiknya
menggunakan pendekatan PAKEM. Berdasarkan permasalahan tersebut maka
peneliti melaksanakan PTK dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa pada
materi baca tulis lambang bilangan 1 sampai 5 melalui pendekatan PAKEM di
kelas I SDN 015 Kuantan Babu.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah ”Apakah hasil belajar siswa di kelas I SDN 015
Kuantan Babupada materi baca tulis lambang bilangan dapat ditingkatkan melalui
pendekatan PAKEM ?”
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Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tindakan ini adalah
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SDN 015 Kuantan Babupada
materi baca tulis lambang bilangan melalui pendekatan PAKEM.
KAJIAN PUSTAKA
Hasil Belajar Matematika
Rusman (2015: 12) Belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu ,belajar
adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan
berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Salah satu
ciri bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam
dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat
pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor) maupun yang menyakut nilai
dan sikap (efektif). Berbagai definisi belajar dikemukakan oleh para pakar.
Slameto (2010)Menjelaskan bahwa belajar adalah proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan tingkah laku yang baru,
secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya belajar dapat dilakukan dengan 3 macam cara
yaitu:Enactive : belajar dengan melakukan, artinya bahwa ada type belajar dari
siswa yang lebih mudah menangkap materi jika ia belajar dengan melakukan
secara langsung.Iconic : belajar dengan melihat, artinya bahwa ada type belajar
dari siswa yang lebih mudah belajar denganmelihat secara langsung apa yang ia
pelajari.Symbolic : belajar dengan mengenal symbol-symbol, ini merupakan type
belajar dimana anak akan mudah mempelajari sesuatu dengan ditunjukan formulaformula symbol atau kata-kata.
Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar
adalah belajar dapat membawa perubahan tingkah laku bagi manusia, baik
perubahan tersebut akan dapat membantu terhadap perkembangan hidupnya dalam
memecahkan permasalahan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Sedangkan untuk hasil belajar Menurut Suprijono (2013:7) hasil belajar
adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek
potensi kemanusiaan saja. Menurut Jihad dan Haris (2012:14) hasil belajar
merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari
ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam
waktu tertentu.
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir, maka siswa
memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam
proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan
pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui
sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut.
(Sudjana 2009:45) membagi tiga macam hasil belajar yaitu: (1)
keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan pengertian; (3) sikap dan citacita. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar,yakni: (1) informasi
verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) strategi kognitif; (4) sikap; dan (5)
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keterampilan motoris. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru untuk dijadikan
ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.Adapun faktorfaktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, terdiri dari faktor dari dalam diri
siswa itu sendiri maupun yang berasal dari luar.
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah
tingkat keberhasilan siswa yang di capai dalam belajar yang menampakkan suatu
perubahan tingkah laku sebagai cermin nyata dari kegiatan belajar. Peningkatan
kemampuan membaca dan menulis permulaan terorganisir dalam standar
kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator dan materi pokok. Jadi
standar materi membaca dan menulis permulaan yang dilakukan dengan
menggunakan pendekatan PAKEM ini berdasarkan pada materi yang terdapat
dalam kurikulum tersebut. Secara lisan, memiliki perbendaharaan kata dan
mengenal simbol-simbol yang melambangkannya untuk persiapan membaca dan
menulis (Depdiknas: 2004).
Proses belajar pada hakekatnya merupakan kegiatan mental yang tidak
dapat dilihat, dimana proses perubahan terjadi dalam diri seseorang sehingga
menyebabkan munculnya perubahan prilaku. Belajar mengajar adalah suatu proses
mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar kita sehingga dapat
menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Proses belajar
mengajar merupakan proses inti dari pendidikan secara keseluruhan, dimana guru
sebagai pemegang peranan penting. Proses ini merupakan suatu proses yang
mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Proses belajar matematika harus diawali dengan mempelajari konsepkonsep yang lebih mendalam dengan menggunakan konsep-konsep sebelumnya
atau dengan kata lain bahwa proses belajar matematika adalah suatau rangkaian
kegiatan belajar mengajar dalam interaksi hubungan timbal balik antara siswa
dengan guru yang berlangsung dalam lingkungannya yang ada disekitarnya untuk
mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar matematika terdapat
suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara guru yang mengajar dan siswa
yang belajar, sehingga guru harus menguasai materi pelajaran dengan baik,
sehingga dapat memberikan arahan maupuan intervensi yang sesuai dengan bahan
yang diajarkan maupun pendekatan serta metode pembelajaran yang diberikan.
Pendekatan PAKEM
(Suprijono.2009) Pembelajaran PAKEM adalah pembelajaran yang
dikembangkan dengan cara membantu siswa membangun keterkaitan antara
pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya. PAKEM merupakan
model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAKEM, diharapkan
berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan. antara lain:
Partisipatif, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan
pembelajaran secara optimal. Pembelajaran ini menitikberatkan pada keterlibatan
siswa pada kegiatan pembelajaran (child center/students center) bukan pada
dominasi guru dalam penyampaian materi pelajaran (teacher center). Jadi
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pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa diberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran, sementara guru
berperan sebagai fasilitator dan mediator sehingga siswa mampu berperan dan
berpartisipasi aktif dalam mengaktualisasikan kemampuannya di dalam dan di luar
kelas.
Aktif, merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan
aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk
dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka
mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan
kompetensinya. Pembelajaran aktif memungkinkan siswa mengembangkan
kemampuan berfikir tingkat tinggi, seperti menganalisis dan mensintesis, serta
melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa belajar dan menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran aktif, guru lebih banyak
memosisikan dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan kemudahan
belajar (to facilitate of learning) kepada siswa. Siswa terlibat secara aktif dan
berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak memberikan
arahan dan bimbingan, serta mengatur sirkulasi dan jalannya proses pembelajaran.
Kreatif, merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk
dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran
berlangsung, dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi.
Pembelajaran kreatif menuntut guru untuk merangsang kreativitas siswa, baik
dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu
tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dari berpikir kritis, yakni menemukan dan
melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu. Siswa
dapat dikatakan kreatif apabila mampu melakukan sesuatu yang menghasilkan
sebuah kegiatan baru yang diperoleh dari hasil berpikir kreatif dan
mewujudkannya dalam bentuk sebuah hasil karya baru.
Efektif, merupakan proses pembelajaran yang mampu memberikan
pengalaman baru kepada siswa membentuk kompetensi siswa, serta
menghantarkan mereka ketujuan yang ingin dicapai secara optimal. Seluruh siswa
harus dilibatkan secara penuh agar suasana pembelajaran kondusif dan terarah
pada tujuan dan pembentukan kompetensi siswa. Pembelajaran efektif menuntut
keterlibatan siswa secara aktif, karena mereka merupakan pusat kegiatan
pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Pembelajaran yang efektif perlu
didukung oleh suasana dan lingkungan belajar yang memadai/kondusif.
Menciptakan kelas yang efektif dengan peningkatan evektifitas proses
pembelajaran tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pelaksanaan PAKEM bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan
belajar yang mengkondisikan siswa untuk menguasai keterampilan-keterampilan,
pengetahuan dan sikap yang baik, untuk mempersiapkan diri siswa dalam
kehidupannya kelak, baik dalam kehidupan bermasyarakatmaupun dalam
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.Dalam pembelajaran ini, “Aktif”
diartikan peserta didik maupun guru berinteraksidalam melaksanakan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Dalam pembelajaran guru aktif akan memantau kegiatan belajar
peserta didik, memberi umpanbalik, mengajukan pertanyaan menantang dan
menanyakan gagasan peserta didik. Dalam pembelajaran guru hendaknya
menciptakansuasana sehingga peserta didik aktif bertanya,mengungkapkan ide,
mendemonstrasikan gagasan atau idenya dan memberikan tanggapan.
Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik aktif akan
mendorong kreativitas peserta didik dalam belajar maupun memecahkan
masalah. Peserta didik akan terlibat secaralangsung, bertanya, mengemukakan
pendapat
dan menjawab pertanyaan guru sertamemecahkan masalah
Pembelajaran.“Kreatif”, diartikan bahwa guru memberikan variasi dalam
kegiatanpembelajaran dan membuat alat bantu pembelajaran bahkan menciptakan
tekni-teknik mengajar tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan
tujuan belajarnya. Peserta didik akan kreatif jika diberi kesempatan
merancang/membuat sesuatu karya,menuliskan ide atau gagasan. Kegiatan
tersebut akan memuaskan rasa keingintahuan danimajinasi mereka.Pembelajaran
yang ”Efektif” diartikan sebagai pembelajaran yang tepat guna. Dalam halini
pembelajaran dikatakan efektif jika suatu tujuan (kompetensi) pembelajaran
telah tercapai.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PAKEM adalah
proses pembelajaran dimana guru harus menciptakan suasana pembelajaran
sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan
gagasan, kreatif, kritis serta mencurahkan perhatian secara penuh dalam belajar
serta suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk
belajar.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas/PTK (Classroom
Action Research). Penelitian ini adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif
oleh pelaku tindakan. Dalam prosedur pelaksanaan dilakukan dengan proses
pengkajian berdaur ulang yang terdiri dari empat tahap: merencanakan,
melakukan, mengamati evaluasi dan hasil.
Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SDN 015 Kuantan Babu
yang berjumlah 25 orang, dengan rincian laki-laki 14 orang dan perempuan 11
orang. Penelitian ini di laksanakan di kelas I SDN 015 Kuantan Babupada
semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Waktu penelitian siklus pertama
dilaksakan pada tanggal 4 Februari 2017 di kelas 1 SDN 015 Kuantan Babu pada
semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dan siklus ke dua dilaksanakan pada
tanggal 23 Februari 2017.
Prosedur Perbaikan Pembelajaran
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus
dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang ingin dicapai pada faktorfaktor yang diteliti. Perencanaan tindakan adalah persiapan perencanaan tindakan
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pembelajaran baca tulis lambang bilangan 1 sampai 5 dengan menggunakan
pendekatan PAKEM dengan langkah-langkah sebagai berikut : Menyamakan
persepsi antara peneliti dan guru tentang konsep dan tujuan penggunaan
pendekatan PAKEM dalam pembelajaran baca tulis lambang bilangan 1 sampai 5,
-Secara kolaboratif menyusun rencana tindakan pembelajaran siklus 1, -Menyusun
instrumen observasi, tes dan rekaman kegiatan tindakan.
Tahap pelaksanaan tindakan yaitu tahap pengimplementasian rencana
tindakan yang telah disusun secara kolaboratif antara peneliti dan teman sejawat.
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah guru/ peneliti melaksanakan tindakan
pembelajaran pada materi baca tulis lambang bilangan 1 sampai 5 melalui
pendekatan PAKEM sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat.
Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengetahui keaktifan siswa dan
kemampuan guru membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca dan
menulis. Observasi dilaksanakan oleh peneliti dan guru kolaborator dengan
menggunakan lembar observasi berupa pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas
guru selama kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana penguasaan siswa tentang materi baca tulis lambang bilangan 1
sampai 5 melalui pendekatan PAKEM. Penilaian proses dengan menggunakan
format penilaian untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Langkah terakhir dalam prosedur penelitian tindakan ini adalah
mengadakan refleksi (renungan) terhadap hasil yang telah dicapai pada setiap
siklus. Refleksi dilakukan dengan mengacu pada hasil yang observasi selama
proses dan pada saat selesai pembelajaran, yang terdiri atas aktivitas guru maupun
siswa. Jika hasil yang dicapai pada siklus 1 belum sesuai indikator dan target
(75% dengan nilai 70) sesuai rencana, maka akan dimusyawarahkan bersama
tentang alternatif pemecahannya dan selanjutnya direncanakan tindakan
berikutnya.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan pengamatan,
tes akhir penelitian. Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang
kelancaran siswa dalam membaca dan menulis lambang bilangan 1 sampai 5. Tes
ini dilaksanakan pada awal penelitian dan akhir penelitian setelah diberikan
serangkaian tindakan. Pengamatan dilakukan oleh orang yang terlibat aktif dalam
melaksanakan tindakan yaitu guru yang mengajar di kelas 1 dan teman sejawat.
Pada pengamatan ini digunakan instrumen pengamatan. Teknik observasi ini
digunakan untuk menghimpun data tentang hasil belajar siswa di kelas I melalui
pendekatan PAKEM
Teknik Analisi Data
Belajar IPA kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang akan digunakan
adalah analisis statistik deskriptif. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai
awal, ulangan harian I dan ulangan harian II. Nilai ulangan harian I dan ulangan
harian II dianalisis setiap indikatornya untuk mengetahui ketercapaian KKM yang
ditetapkan. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SDN 015 Kuantan Babu yaitu
70.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Mengacu pada permasalahan diatas, guru berinisiatif mengatasi
masalahnya dengan menerapkan pembelajaran PAKEM pembelajaran Matematika
pada materi baca tulis lambang bilangan 1 sampai 5 di kelas I SDN 015 Kuantan
Babu dengan menggunakan 2 siklus
Siklus I
Hal-hal yang dilakukan guru pada tahap perencanaan tindakan siklus I
pertemuan I, pertemuan ini adalah pembuatan skenario pembelajaran pada rencana
pelaksanaan pembelajaran, membuat lembar observasi terhadap aktivitas siswa
selama pembelajaran, menyiapkan alat bantu mengajar, soal sebagai latihan. Hal
ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PAKEM siswa dalam proses
pembelajaran.
Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan mengacu pada
rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada tahapan perencanaan.
Pelaksanaan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09
Februari 2016 dengan materi pokok membaca dan menulis bilangan. Kegiatan
pembelajaran diawali apersepsi/ memotivasi siswa, berdoa, mempersiapkan materi
ajar, model, alat peraga. Selanjutanya dalam kegiatan eksplorasi: guru memulai
kegiatan pembelajaran dengan memperlihatkan beberapa kelompok benda. Dalam
kegiatan konfirmasi guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan guru, selanjutnya siswa diminta
untuk mengerjakan soal yang diberikan sebagai latihan. Kegiatan tersebut siswa
belum terlalu tampak aktif. Hal ini juga dikarenakan bimbingan yang diberikan
guru masih sangat kurang, sehingga kemampuan dan motivasi siswa untuk
memecahkan solusi soal yang diberikan belum dapat terselesaikan dengan baik.
Pelaksanaan siklus I pertemuan II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal
11 Februari 2017 dengan materi membandingkan dua kumpulan benda. Di awal
pembelajaran, guru memberi apersepsi pada siswa, dan memotivasi siswa untuk
memulai kegiatan belajar. Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan bahan
ajar, model, alat peraga. Memperingati cara duduk yang baik ketika menulis.
Selanjutanya dalam kegiatan eksplorasi guru memulai pembelajaran dengan
memperlihatkan beberapa kelompok gambar ikan. Dalam kegiatan Konfermasi
Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama
siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberi penguatan.
Dan pada kegiatan akhir pembelajaran siswa menyimpulkan yang dibimbing oleh
guru. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal yang diberikan. Kegiatan belum
terlalu tampak aktif siswa tidak memahami materi pembelajaran, Hal ini juga
dikarenakan guru tidak menggunakan waktu secara efisien, Sehingga kemampuan
dan motivasi siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan belum dapat
terselesaikan dengan baik.
Hasil observasi terhadap guru dalam proses pembelajaran menunjukkan
hal-hal sebagai berikut Fasilitas dan sumber belajar tidak sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran, tidak melaksanakan tugas rutin, Guru tidak menggunakan waktu
secara efisien, Guru kurang merespon pertanyaan siswa, kurang menguasai materi,
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Kurang pengertian, tidak sabar menghadapi siswa, tidak membantu siswa
menyadari kekurangan dan kelebihannya, Tidak memotivasi siswa untuk mencari
contoh yang lain, Tidak menilai saat proses pembelajaran, tidak menilai keaktifan
siswa, tidak menilai tugas siswa yang diberikan, Suasana kelas kurang terkendali,
tidak peka terhadap bahasa siswa.
Sedangkan hasil observasi terhadap siswa dalam proses pembelajaran
menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tidak memahami materi pembelajaran, tidak
menjawab pertanyaan guru, Tidak menanggapi apersepsi, tidak menghargai
pendapat teman, Tidak menjiplak lambang bilangan yang diberikan guru, Tidak
menyimak penjelasan guru, Tidak aktif dalam pembelajaran, tidak bertanya saat
kesulitan dalam menyelesaikan soal, Tidak menanyakan kembali hal-hal yang
belum mengerti yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
Setelah diterapkan pada mata pelajaran Matematika dengan Pendekatan
PAKEM dalam dua kali pertemuan pada kemudian dilaksanakan evaluasi atau tes
akhir tindakan siklus I. Hasil tes menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
mengalami peningkatan.
Tabel 1. Presentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I Mata Pelajaran
Matematika Melalui Pendekatan PAKEM
Siklus I
Tingkat
No
Ketuntasan
Jumlah Siswa
% tercapai
1.
Tidak Tuntas
8
32 %
2.
Tuntas
17
68 %
Sumber: Hasil data Peneliti (2017)
Pada tahap refleksi ini, tindakan siklus I penerapan Pendekatan PAKEM
dalam pembelajaran Matematika belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini
terlihat dari kegiatan guru yang belum terlaksana dengan baik (penggunaan alokasi
waktu pembelajaran belum efektif dan efisien). Selain itu, keaktifan siswa masih
belum maksimal. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan
tindakan pada tindakan siklus I yang belum memenuhi indikator keberhasilan
dalam penelitian ini, maka penelitian dilanjutkan pada tindakan siklus II.
Siklus II
Berdasarkan hasil observasi, evaluasi dan refleksi pada tindakan siklus I,
maka peneliti bersama guru merencanakan tindakan siklus II. Hal-hal yang harus
diperbaiki oleh guru pada pelaksanaan tindakan siklus II diantaranya sebagai
berikut Fasilitas dan sumber belajar harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran,
Guru harus menggunakan waktu secara efisien, Guru harus merespon pertanyaan
siswa, menguasai materi, Guru harus pengertian, sabar menghadapi siswa,
membantu siswa menyadari kekurangan dan kelebihannya, Guru harus memotivasi
siswa untuk mencari contoh yang lain, Guru harus menilai saat proses
pembelajaran, menilai keaktifan siswa, menilai tugas yang diberikan, Suasana
kelas harus terkendali, guru harus peka terhadap bahasa siswa. Hal ini yang juga
harus dilakukan guru tetap mempersiapkan skenario pembelajaran, lembar
observasi, alat bantu pengajaran, dan perangkat evaluasi (tes siklus II).
Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan I dilaksanakan mengacu pada
rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan.
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Pelaksanaan siklus II pertemuan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23
Februari 2017 dengan materi pengurutan bilangan dari terkecil. Kegiatan
pembelajaran diawali dengan apersepsi/ memotivasi siswa: mengisi daftar kelas,
berdoa, mempersiapkan metari ajar, model, alat peraga. Selanjutanya dalam
kegiatan eksplorasi guru memulai pembelajaran menyanyikan lagu 1, 2, 3.
Kemudian memperlihatkan kartu bergambarkan jari yang tidak berurutan. Pada
kegiatan akhir pembelajaran siswa menyimpulkan materi yang dibimbing oleh
guru. Setiap siswa diminta mengerjakan soal sebagai latihan yang dibuat oleh guru
(peneliti). Kegiatan tersebut siswa belum terlalu tampak aktif, Hal ini juga
dikarenakan guru kurang menguasai materi, tidak membantu siswa menyadari
kekurangan dan kelebihannya, Suasana kelas kurang terkendali. sehingga
kemampuan dan motivasi siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan belum
dapat terselesaikan dengan baik.
Pelaksanaan siklus II pertemuan II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01
Maret 2016 dengan materi Penyusunan bilangan. Di awal pembelajaran, guru
memberi apersepsi pada siswa, dan memotivasi siswa untuk memulai kegiatan
belajar, Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar, model, alat
peraga. Selanjutnya dalam kegiatan eksplorasi guru memulai pembelajaran
menyanyikan lagu 1, 2, 3. Kemudian memperlihatkan kartu bergambarkan jari
yang tidak berurutan. Dalam kegiatan Konfirmasi: guru bersama siswa bertanya
jawab meluruskan kesalahan dan memberi penguatan. Pada kegiatan akhir
pembelajaran menyimpulkan materi siswa yang dibimbing guru. Berdasarkan
penjelasan yang telah disampaikan guru, selanjutnya siswa diminta mengerjakan
soal.
Hasil observasi terhadap guru dalam proses pembelajaran menunjukkan
hal-hal sebagai berikut Sumber belajar yang diperlukan tidak tersedia, Guru telah
mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran, Tidak menangani dan merespon
siswa, Hasil observasi terhadap siswa dalam proses pembelajaran menunjukkan
hal-hal seperti tidak menjawab pertanyaan guru, tidak menghargai pendapat teman
yang lain. Setelah pelaksanaan tindakan siklus II Penelitian Tindakan Kelas ini,
hasil tes menunjukkan bahwa hasil belajar siswa terus mengalami peningkatan
dibandingkan hasil tes siklus I. Pada hasil tes siklus I, siswa yang telah mencapai
KKM adalah 17 orang siswa (68%). Sedangkan hasil tes siklus II, siswa yang telah
mencapai KKM adalah 22 siswa (88%). Hal ini menunjukkan bahwa indikator
keberhasilan PTK ini telah tercapai (hasil tes siklus II dapat dilihat pada tabel di
bawah ini). Sasaran yang ingin dicapai adalah ketuntasan yang ditunjukkan siswa
mencapai 75%.
Tabel 2. Presentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus II Mata Pelajaran
Matematika Melalui Pendekatan PAKEM
Siklus II
No
Tingkat Ketuntasan
Jumlah Siswa
% tercapai
1.
Tidak Tuntas
3
12 %
2.
Tuntas
22
88 %
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017)
Setelah mengevaluasi dan menganalisa observasi seluruh proses
pembelajaran pada siklus II dan juga hasil tes yang dilakukan pada akhir siklus ini,
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terlihat hasil kondisi dimana pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan.
Siswa semakin antusias dalam melakukan tugas yang diberikan. Selain itu, hasil
evaluasi siklus II menunjukkan peningkatan hasil belajar Matematika siswa secara
klasikal terhadap materi Baca Tulis Lambang Bilangan 1 sampai 5 terdapat 22
orang siswa yang mencapai KKM ( 88%). Berdasarkan tercapainya indikator
keberhasilan pada penelitian ini, Pendekatan PAKEM pada mata pelajaran
Matematika Kelas I SDN 015 Kuantan Babu dilaksanakan sampai pada siklus II.
Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru melalui penerapan
pendekatan PAKEM pada mata pelajaran Matematika telah menunjukkan hasil
yang positif dan menjawab permasalahan. Perbaikan yang dilakukan guru dari
siklus I mulai menunjukkan hasil yang lebih baik, hasil tes siklus I, siswa yang
telah mencapai KKM 17 siswa ( 68%). Dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa
semakin meningkat yang mencapai KKM adalah 22 orang siswa (88%)Pada siklus
II mampu mencapai target perbaikan secara utuh.
Melalui pembelajaran dengan Pendekatan PAKEM, siswa menjadi lebih
bersemangat dan mampu meningkatkan hasil belajarnya. Tentunya hal ini
tergantung bagaimana guru melaksanakan semua yang telah direncanakan secara
baik dan teratur serta menjadikan refleksi diri untuk menjadi lebih baik dalam
mengadakan suatu pembelajaran yang berkualitas untuk menciptakan out put
prestasi siswa yang membanggakan. Dengan demikian melalui Pendekatan
PAKEM dalam pembelajaran Matematika, siswa dapat menumbuhkan keaktifan
dalam belajar, kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Semangat belajar dapat
dibangkitkan melalui proses belajar kooperatif sehingga siswa dapat
menumbuhkan ketertarikan dalam pembelajaran Matematika, memahami materi
yang dipelajari dan akhirnya dapat memperoleh hasil belajar yang semakin baik
dan sesuai harapan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar siswa kelas I SDN 015 Kuantan Babumata pelajaran
Matematika dapat ditingkatkan melalui pendekatan PAKEM. Hal ini dapat dilihat
dari hasil tes Siklus I yaitu, siswa telah mencapai ketuntasan ( 17 %) dari 25 siswa.
Dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa semakin meningkat siswa yang
mencapai KKm 22 orang ( 88%) dari 25 siswa.. Begitu pula pelaksanaan skenario
pembelajaran juga semakin baik dan dilaksanakan sesuai alokasi waktu, keaktifan
yang ditunjukkan murid dengan kreatif dan aktif juga semakin baik sampai pada
pelaksanaan siklus II.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai
berikut :
1. Guru kelas di SDN 015 Kuantan Babudalam menyajikan materi menggunakan
pendekatan PAKEM yang lebih menekankan terciptanya keaktifan siswa dalam
proses pembelajaran.
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2. Kepada Kepala Sekolah SDN 015 Kuantan Babuagar menjadikan pendekatan
PAKEM sebagai metode utama yang diterapkan dalam sistem pembelajaran
Matematika materi pokok baca tulis lambang bilangan dan terus dikembangkan
dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar.
3. Guru sebaiknya mengembangkan hasil belajar siswa pada materi baca tulis
lambang bilangan 1 sampai 5 dengan menggunakan pendekatan PAKEM, guru
menggunakan pendekatan PAKEM sebagai salah satu alternatif mengatasi
kesulitan membaca dan menulis lambang bilangan, Perbandingan dua
kumpulan benda, pengurutan bilangan dari yang terkecil, dan pengurutan
bilangan dari yang terbesar.
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