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Identitas 

NAMA   :  Nurul Huda 

NIM    :   A54F121023 

Abstrak.  

Nurul Huda, A54F121023, Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi    

Guru dalam Jabatan (Program SKGJ), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014,xiii+114 Halaman (termasuk 

lampiran).Peneliti ini bertujuan Meningkatan Kemampuan Berhitung Dalam 

Tematik: Dengan Subtema Tugas–tugas Sekolahku Melalui Metode Problem 

Based Learning) Pada Siswa Kelas II Sd Negeri I Jipang KePenawangaGrobogan 

Tahun 2014/2015.Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 

2 siklus.Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas II SD Negeri I 

Jipang  kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan yang berjumlah 42 anak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis 

dan teknik analisis interaktif. Kemampuan Berhitung Dalam Pembelajaran 

Tematik: Dengan Subtema Tugas–tugas Sekolahku bagi siswa kelas II SD Negeri 

I Jipang  kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan. Hal ini terbukti pada 

kondisi awal pra siklus hasil belajar Kemampuan Berhitung Dalam Tematik: 

Dengan Subtema Tugas–tugas Sekolahku  nilai rata- rata siswa 49 dengan 

ketuntasan klasikal 20%, siklus I nilai rata- rata siswa 65 dengan ketuntasan 

klasikal 80%, siklus II nilai rata- rata siswa 77 dengan ketuntasan klasikal 85%. 

Hasil belajar Kemampuan Berhitung Dalam Tematik: Dengan Subtema Tugas–

tugas Sekolahku.Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa 

pembelajaran Kemampuan Berhitung Dalam Tematik: Dengan Subtema Tugas –

tugas Sekolahku Melalui Metode Problem Based Learning) dapat meningkatkan 

hasil belajar bagi siswa kelas II SD Negeri I Jipang  kecamatan Penawangan 

kabupaten Grobogan tahun 2014/2015. 



Kata kunci : Kemampuan Berhitung. Melalui Metode PBL: (Problem 

Based Learning). 

 

Pendahuluan 

Sebagai suatu proses pendidikan mempunyai dua sisi yang saling 

berkaitan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan (transfer 

of knowledge), tapi lebih kepada transfer normatif (transfer of values). 

Jadi tujuan akhir pendidikan adalah menciptakan manusia seutuhnya yang 

memiliki ilmu pengetahuan dan nilai-nilai iman taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Peran guru dalam pembelajaran sangat penting. Selain 

sebagai pengajar, juga sebagai pembimbing dan pendidik. Namun 

kenyataannya peran itu sering dilupakan. Pendidikan dan pengajaran 

dilakukan hanya sekedar pemberian informasi. Hal itulah yang membuat 

siswa merasa bosan, sehingga pembelajaran tidak menarik minat siswa, 

dan akhirnya berdampak pada rendahnya prestasi belajar. Usman ( 

2004:4) mengatakan bahwa proses belajar mengajar adalah suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu senada dengan Usman, Suryosubroto (1997:19) 

mengatakan bahwa proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang 

dilakukan guru dari mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai 

evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pembelajaran terpadu aktif 

kreatif dan  menyenangkan. Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut, 

maka kemampuan berhitung dalam tematik dengan subtema Tugas-Tugas 

Sekolahku melalui metode PBL Problm Based leaning pada siswa SD 

Jipang Kec Penaangan Kab Grobogan dalam proses belajar mengajar 

merupakan suatu tanda bahwa pembelajaran akan tercipta suasana yang 

kondusif. Pembelajaran terpadu kemampuan berhitung dengan 

pendekatan PBL sebenarnya pembelajaran yang mudah namun bagi siswa 

dianggap sulit, hal tersebut dikarenakan antara lain kesungguhan siswa 

dalam memahami Pembelajaran tematik terpadu kemampuan berhitung  



masih kurang, kebanyakan siswa bila disuruh untuk menunjukan, 

menybutkan, menjawab ,menanya, mencobo, pelajaran berhitung berbagai 

nilai pecahan uang tanggapannya kurang begitu serius. Sehingga bila 

diadakan ulangan formatif pada umumnya setiap selesai pembelajaran 

nilai yang diperoleh belum memuaskan seperti yang diharapkan oleh 

guru. Kenyataan tersebut terjadi juga di Kelas II Semester I SD Negeri 1 

Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tentang  

kemampuan berhitung dalam Pemecahan masalah tentang menunjukkan, 

menybutkan berbagai nilai pecahan uang  masih kesulitan. Dari hasil 

analisis peneliti diperoleh data bahwa   dari  42 siswa hanya 30 siswa 

yang memenuhi standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) nilai 61 ke 

atas, sedangkan yang di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ada 

10 siswa. Jika dilihat dari prosentase ketuntasan sekitar 20 %  atau sekitar 

25 % yang belum tuntas. Nilai tertinggi 80, nilai terendah 40 dan nilai 

rata-rata 63. Dari kanyataan tersbeut peneliti melakukan refleksi terhadap 

proses pembelajaran yang telah berlangsung untuk mengetahui penyebab 

rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa. Peneliti merasa gagal dalam 

melaksanakan pembelajaran. Untuk itu peneliti bermaksud mengadakan 

perbaikan pembelajaran yang peneliti susun dengan prosedur PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas)  dalam dua siklus. 

Mettode Penelitian 

Seting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester I tahun pelajaran 2014 / 2015 di SD 

Negeri 1 Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. 

b. Waktu Penelitin 

Siklus I pada hari Sabtu, tanggal  08 November 2014.Siklus II pada hari 

Senin, tanggal 10 November 2014 

2. Subyek Penelitian 



a. Siswa  kelas II jumlah siswa 42 , laki – laki ada 26 siswa dan perempuan   

ada 16 siswa  

b. Guru kelas II sebagai  pelaksana tindakan kelas. 

3. Prosedur Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. 

Menurut Stanfort (1970). PTK adalah Penelitian suatu kegiatn siklustis yang 

bersifat menyeluruh, yang berdiri dari analisis, penemuan fakta, konseptualisasi, 

perencanaan, pelaksanaan dan penemuan fakta tambahan dan evaluasi. Prusedur 

PTK  menurut model Kemmis dan Taggart ada empat  prosedur yaitu : Merasakan 

adanya masalah.Identifikasi masalah. Analisis masalah Perumusan masalah. 

Perencanaan, pelalsanaan tindakan dan observasi, evaluasi dan refleks serta revisi. 

Kemampuan berhitung adalah (HasanAlwi,2003:145), menyatakan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kemampuan berasal dari kata maapu yang berarti bisa 

atau dapat,kemudian mendapat awalan ke-dan ahkiran =an yang selanjutnya 

menjadi kata kemampuan mempunyai arti menguasai berasal dari nomina yang 

sifatnya mana suka.  

      Fatkhurohmah (2010) pengertian kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan atau potensi bawaan sejak lahir atau hasil latihan yang dapat 

digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. 

        Menurut Robbins dalam Universitas Kristen Petra, kemampuan bisa 

merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan 

atau praktik. Ia mengaatakan, Dalam pembelajaran tematik kemampuan berhitung 

dengan sub tema  Tugas - Tugas Sekolahku dapat dilakukan melalui metode PBL 

(Problem Based Learning) pada peserta didik SD Negeri I Jipang Kecamatan 

Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2014/2015.  

  Dalam pembelajaran tematik kemampuan berhitung dengan sub tema  

Tugas - Tugas Sekolahku dapat dilakukan melalui metode PBL (Problem Based 

Learning) pada peserta didik SD Negeri I Jipang Kecamatan Penawangan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2014/2015.  



  Bahwa kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi menguasai 

suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir ataumerupakan hasil latihan 

atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalu 

itindakannya (diunduh 2/9/2012,12:29). Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu 

keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir untuk melakukan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan.Kemampuan awal peserta didik merupakan prasarat yang 

diperlukan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar selanjutnya. 

Proses belajar mengajar kemampuan awal peserta didik dapat menjadi titik tolak 

untuk membekali peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan baru. 

Dalam pembelajaran tematik kemampuan berhitung dengan sub tema  Tugas-

Tugas Sekolahku dapat dilakukan melalui metode PBL (Problem Based Learning) 

pada peserta didik SD Negeri I Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten 

Grobogan. 

Jenis dan Sumber Data 

 a. Data yang bersumber dari siswa, adalah tanggung jawab yang dimiliki    

peserta didik : 

1. Kemampuan berhitung siswa dari 20  % kurang berhasil. 

2. Peserta didik yang belum tuntas 10 siswa dari 42 atau sekitar 20 % 

b.Data yang bersumber dari guru,adalah 

1. Pelaksanaan metode pembelajaran (Problem  Based Laerning) meningkat. 

2. Pembelajaran sudah baik dan meningkat daripada Siklus I 

3. Minat dan semangat siswa meningkat dengan bukti siswa berlomba - 

lomba untuk menghitung. 

4. Dari 30 siswa yang mendapat nilai memenuhi standar KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal ) 69, 68, 68 dan 69 dari mata pelajaran 

kewarganegaraan, bahasa indoesia , matematika dan sen budaya dan 

prakarya ada 30 siswa atau sekitar 80  % . 

c.Data yang bersumber dari situasi kelas saat pembelajaran berlangsung 

1. Peserta didik aktif denagan contoh peragaan ucapan menghitung 



2. Dengan secara lima  peserta  didik maju kedepan bergantian. 

3. Peragaan dengan secara lima  peserta  didik maju kedepan bergantian 

berhitung  lompat dua menjadi meningkat. 

5. Pengumpulan Data 

  a. Teknik Pengumpulan Data.Pengamatan guru terhadap siswa dikelas 

kemampuan berhitung  menjadi kebiasaan.    

1..Observasi 

Teknik Observasi 

  Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung  maupun 

dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator  perilaku yang 

perlu diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa 

perantara orang lain, orang tua, peserta didikdan karyawan sekolah.Bentuk 

instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang 

berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang sertai rubik. Daftar cek 

digunakan untuk mengamati ada tindakan suatu sikap atau perilaku.Sedangkan 

skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu 

rentangan sikap.Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau 

perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikapatau perilaku sesuai 

kenyataan.Pernyataan memuat sikap  atau perilaku yang positif atau negatif sesuai 

indikator penjabaran sikap dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Rencana 

skala hasil pengamatan atara lain berupa : 

1. Selalu,sering,kadang-kadang,tidak pernah. 

2. Sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. 

  Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubik dan petunjuk 

penskoran.Rubik memuat petujuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek.  

Sedangkan petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor dan mengolah skor 

menjadi nilai akhir. Agar observasi lebih efektif dan terarah hendaknya : 

Dilakukan dengan tujuan jelas dan rencanakan sebelumnya.Perencanaan 

mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses. 

1. Menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian. 



2. Pencatatan dilakukan selesai mungkin. 

3. Kesimpulan dibuat setelah progam observasi selesai dilaksanakan. 

Untuk menjaga otentivitas dari tehnik penilaian ini maka,observasi 

hendaknya- dilakukan disepanjang proses kegiatan (mengacu pada pemahaman 

bahwa KI I -dan KI 2 dititifkan pada kegiatan yang didesain untuk mencapai KI 3 

dan KI -4),oleh karena itu proses observasi kegiatan yang dilakukan pesrta didik 

dapat -mencapai KI 3 dan KI 4. 

Pedoman Observasi Sikap Spiritual,Sikap Santun,Sikap Kemampuan berhitung 

,Sikap Percaya Diri 

Petunjuk : 

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik, 

sikap santun,sikap tanggung jawab dan sikap percaya diri.Beri tanda (v) pada 

kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, sikap santun,sikap tanggung jawab 

dan sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta didik,dengan kriteria sebagai 

berikut : 

4=selalu,apabila selalu melakukan sesuain pernyataan. 

3=sering,apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan. 

2=kadang-kadang,apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. 

1= tidak pernah,apabila tidak pernah melakukan. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Teknik Analisis  

a. Data kemampuan berhitung  Pembelajara subtema Tugas-tugas sekolahku 

dengan analisis komparatif 

Hasil (dampak tindakan)per siklus dibanding dengan indikator kinerja 

persiklus. 

b. Data Tugas - tugas sekolahku Tugas-tugas sekolahku dengan analisis 

1. Peserta didik aktif denagan contoh peragaan mampu berhitung. 

2. Dengan secara dua peserta  didik maju kedepan bergantian. 



3. Peragaan dengan secara lima peserta  didik maju kedepan bergantian 

mampu berhitung dengan tulis dan nilai pecahan mata uang 200 sampai 

1000 menjadi meningkat. 

4. Pengamatan  guru terhadap pesrta didik dikelas kemampuan berhitung 

dengan teman sejawat  menjadi kebiasaan.   Mengungkapkan kelemahan 

1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.  

2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

3. Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana 

memegang peran utama di kelas. 

4. Banyak peralatan yang harus disediakan. 

5. Peserta didik yang mengalami kelemahan dan percoboan dan 

pengumpulan-Informasi akan mengalami kesulitan. 

6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok. 

7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

berbeda,dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara 

keseluruhan. 

Kelebihan pelaksanaan/proses tindakan Hasil untuk dasar tindakan berikutnya’ 

1. Siswa menjadi pebelajar aktif dan mampu berhitung mandiri .  

2. Pembelajaran menjadi lebih interaktif atau multiarah.   

3. Pembelajaran menjadi student centred .  

4. Guru berperan sebagai fasilitator.  

5. Mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

6. Memberikan kesempatan siswa memanajemen sendiri kegiatan atau 

aktivitas    

7. penyelesaian tugas sehingga melatih mereka menjadi mandiri.. Dapat 

memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendala 

    mendalam pada siswa dsb. 

 Indikator Kinerja 

  Kriteria Keberhasilan: 



1. Kemampuan berhitung peserata didk pembelajaran sub tema Tugas-tugas 

sekolahku  meningkat 20% pada Siklus I, dan 65%,Kondisi diahkir siklus 

meningkat 80%. 

2. Kinerja Guru dalam penerapan metode PBL (ProjblemBased Learning)  

meningkat pembelajaran sub tema Tugas-tugas sekolahku meningkat 25% 

pada pada Siklusi II meningkat 77% , Kondisi diahkir dalam penerapan 

metode PBL (Problem Based Learning)  meningkat 85%  

Pada pelaksanaan siklus II siswa tertarik mencoba membuat 

gambar.data siswa yang mampu menghitung 85%, maka dapat dikatakan 

siswamempunyai kemampuan berhitung.Berdasarkan hasil evaluasi 

diperolehdata siswadengan hasil nilairata 77,61%,mengalami peningkatan 

dibanding siklus I.Hasil observasi siklus II sudah mencapai tujuan yang 

diharapkan, terlihat saat pembelajaran berlangsung semua siswa terlibat 

dalam pembuatan gambar sehingga kemampuan berhitung  

Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian disimpulkan Peningkatan 

Kemampuan berhitung dalam pembelajaran tematik sub tema Tugas-

Tugas Sekolahku  dapat dilakukan melalui Metode PBL (Problem Based 

Learning) pada Siswa SD Negeri 1 Jipang Kecamatan Penawangan 

Kabupaten Grobogan. Tahun pelajaran 2014/2015 dilaksanakan dalam 

dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari  perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti 

adanya peningkatan prosentase ketuntasan dari 55 % menjadi 80 % dan 

peningkatan nilai rata-rata sebelum siklus rata-rata Pra siklus 49,  dan 

siklus I rata- rata 69 setelah siklus II  rata-rata 77, Jadi data tersebut 

metode PBL (Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik Sub Tema Tugas –Tugas Sekolahku  

kompetensi dasar mendeskripsikan menghitung, membaca Mata uang 

pada Siswa kelas II semester I SD Negeri 1 Jipangt  Kecamatan 

Penawangan  Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015 . 
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