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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran PAKEM 

Joyce & Weil (Susilana, 2006: 139), mengatakan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas. 

Sedangkan menurut Brady (1985: 7) menunjukkan bahwa model pembelajaran 

merupakan sebuah rencana atau pedoman yang dapat digunakan guru sebagai 

persiapan pelaksanaan pengajaran. Karena itu model dapat mencerminkan sebuah 

cara/arah yang lebih dinamis dari guru sebagai pemilih model. 

Sependapat dengan Brady, Syah (1995: 90) menyebutkan model pembelajaran 

sebagai suatu blueprint (cetakan biru/rencana) mengajar dan direkayasa yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cetak biru ini biasa dijadikan 

pedoman perencanaan dan pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar. 

Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) berasal dari 

konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak (student centred learning). 

Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) terdiri dari empat 

unsur, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran aktif. 

Menurut Rusman (2010: 324), mengatakan bahwa yang dimaksudkan 

dengan pembelajaran aktif adalah 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 meningkatkan pemahaman dan 

kompetensinya. 

Menurut Joel Wein (1997: 1) mendefinisikan pembelajaran aktif sebagai 

suatu pendekatan untuk mendidik para siswa dengan memberikan peranan yang 
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lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Unsur umum di dalam pendekatan ini 

adalah bahwa guru dipindahkan peran dan kedudukannya dari yang paling 

berperan depan suatu kelas dan mempresentasikan materi pelajaran. 

Dari berbagai paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yan disebutk 

dengan pembelajaran aktif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, dengan menyediakan lingkungan belajar yang membuat siswa 

tidak tertekan dan senang melakukan kegiatan belajar. 

2. Pembelajaran kreatif 

Menurut Indrawati (2009: 14), pembelajaran kreatif merupakan proses 

pembelajaran yang menstimulus siswa untuk mengembangkan gagasannya 

dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. 

Jerry Wennstrom (Asmani, 2011: 88) mengatakan bahwa pembelajaran 

kreatif adalah suatu format eksplorasi yang berbeda dari yang lain, yaitu proses 

yang dihubungkan dalam pengalaman hidup dan bukan merupakan suatu model 

umum. Proses pembelajaran kreatif adalah suatu tindakan penemuan terus-

menerus, penggalian yang mendalam dengan hati, pikiran dan semangat untuk 

mendapatkan pengalaman yang baru dapat siswa rasakan. Menurut Juliantine, 

2010: 24), strategi mengajar yang dapat mengembangkan kreativitas siswa akan 

menghasilkan siswa yang kreatif dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Berpikiran terbuka untuk ide baru dan menolak penilaian yang prematur. 

2) Selalu penasaran untuk menemukan solusi yang tepat. 

3) Berani mengambil resiko dalam mencoba sesuatu yang baru. 

4) Tidak takut kepada masalah sulit dan tidak mempunyai jawaban pasti. 

5) Independen, yakni percaya akan pemikirannya. 

6) Perseptif, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. 

7) Tidak takut berbeda dengan orang lain. 

8) Memiliki keberanian bertindak dan menunjukkan idenya. 

9) Memiliki ketahanan, semangat dan kerja keras untuk meraih sukses. 

10) Mampu memotivasi diri. 

11) Berpikiran bagaimana jika, bagaimana cara lainnya dan mengapa. 



7 
 

12) Memiliki rasa humor, mampu tertawa di saat gagal dan tetap semangat 

sesudahnya. 

3. Pembelajaran Efektif 

Menurut kamus Bahasa Indonesia, efektif memiliki makna manjur, mujarab, 

berdampak, membawa pengaruh, memiliki akibat, dan membawa hasil. Menurut 

Rusman (2010: 325), yang disebut dengan pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa 

membentuk kompetensi siswa serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin 

dicapai secara maksimal. Menurut Ward (2010: 17), pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran 

termasuk penilaian. 

4. Pembelajaran Menyenangkan 

Dave Meier (Indrawati, 2009: 24), memberikan pengertian bahwa yang 

disebut dengan pembelajaran menyenangkan adalah suasana belajar dalam 

keadaan gembira. Gembira tidak dimaknai dalam pengertian suasana rebut, hura-

hura, kesenangan yang sembrono dan kemeriahan yang dangkal. Adapun cirri-ciri 

dari pembelajaran menyenangkan adalah sebagai berikut: 

1) Rileks 

2) Bebas dari tekanan 

3) Aman 

4) Menarik  

5) Bangkitnya minat belajar  

6) Adanya keterlibatan penuh   

7) Perhatian siswa tercurah 

8) Lingkungan belajar yang menarik 

9) Persemangat 

10) Bergembira 

11) Konsentrasi tinggi 

Menurut Ma’mur (2011: 89) yang disebut dengan pembelajaran 

menyenangkan adalah suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa dapat 

memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar dan waktu curah 
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perhatiannya menjadi tinggi”. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa, 

bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari 

siswanya. Dalam hal ini perlu diciptakan suasana demokratis dan tidak ada 

beban, baik guru maupun siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Dari berbagai pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksudkan dengan model pembelajaran PAKEM adalah pembelajaran yang 

aktif dimana siswa dilibatkan lebih banyak dalam proses pembelajaran; 

pembelajaran kreatif yaitu proses pembelajaran yang menstimulus siswa untuk 

dapat mengembangkan dan menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya 

dengan konsep-konsep materi yang dipelajari; efektif sebagai pembelajaran yang 

mampu memberikan pengalaman baru dalam memaksimalkan kompetensi demi 

pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri; dan menyenangkan dimana dalam 

pembelajaran berlangsung, siswa merasakan suasana yang gembira dan bebas 

dari tekanan baik fisik maupun psikologis. 

b. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran PAKEM 

1. Keunggulan Pembelajaran PAKEM 

1) Pembelajaran lebih menarik/rekreatif. Dengan kata lain, pembelajaran dengan 

menggunakan metode PAKEM dirasa lebih menyenangkan. Penggunaan 

beberapa media dan sumber pembelajaran yang beragam dalam metode 

PAKEM sangat membantu siswa untuk mempermudah proses belajarnya. 

Dalam metode pembelajaran ini, siswa juga diberi kesempatan untuk ikut 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa memiliki kesempatan 

untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya dan mengembangkan 

keterampilannya. Kemampuan berpikir siswa dan karya-karyanya sangat 

dihargai sehingga sangat memotivasi siwa untuk belajar dengan lebih baik 

lagi. 

2) Pembelajaran lebih variatif. Dengan kata lain, metode pakem ini memberikan 

kesempatan kepada guru dan siswa untuk menciptakan suasana 

pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, tidak 

monoton dengan satu metode pembelajaran. Dan dalam beberapa hal pula, 

seseorang siswa dapat melakukan kegiatan melakukan percobaan, 
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pengamatan, atau wawancara kemudian mengumpulkan data/jawaban dan 

mengolahnya sendiri. 

2. Kelemahan Pembelajaran PAKEM 

Dalam pembelajaran Model Pakem, seorang guru mau tidak mau harus 

berperan aktif, proaktif dan kreatif untuk mencari dan merancang media/bahan 

ajar alternatif yang mudah, murah dan sederhana. Tetapi tetap memiliki relevansi 

dengan tema mata pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Penggunaan 

perangkat multimedia seperti ICT sungguh sangat ideal, tetapi tidak semua 

sekolah mampu mengaksesnya. Hal ini jelas sekali dapat menjadi sebuah 

boomerang bagi guru, ketika seorang guru tidak memiliki kemampuan untuk 

memanajemen dan menguasai hal-hal yang harus ada untuk melakukan metode 

pembelajaran pakem. Guru yang tidak memiliki daya kreasi yang tinggi tidak akan 

mampu melakukan metode pembelajaran Pakem dengan baik di dalam kelas. 

c. Langkah-Langkah Pembelajaran PAKEM dalam Pembelajaran IPA 

Model PAKEM yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. Sedangkan dalam proses pembelajaran IPA adalah 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran yang terdiri dari 

dua dimensi pembelajaran yaitu pembelajaran konsep IPA dan penyelidikan ilmiah 

dalam bentuk keterampilan proses sains. Dengan demikian, model (langkah-langkah) 

PAKEM yang didesain adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan pengamatan 

Keterampilan proses pada kegiatan ini adalah mengamati. Siswa 

mengamati semua gelaja IPA yang akan ditemui selama pembelajaran. Pada 

model ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu demonstrasi/alat 

peraga/pemodelan/gambar/animasi/video/ilustrasi/pertanyaan. Pada model ini 

beberapa indikator aktivitas guru dan aktivitas siswa yang sesuai dengan indikator 

PAKEM (lihat tabel 2.1), sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Model Pengamatan dengan PAKEM 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

 Menunjukkan gejala IPA 

 Memberi pertanyaan 

 Melibatkan siswa 

Aktif  

 Bertanya atau menjawab pertanyaan 

secara lisan maupun tulisan 

 Mengemukakan atau menanggapi secara 

lisan maupun tulisan 

Menyenangkan 

 Perhatian terfokus 

 

b) Menentukan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah maksud pembelajaran atau arah yang akan 

dituju dalam proses pembelajaran. Melalui langkah ini siswa akan mengetahui 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada langkah ini, indikator PAKEM yang 

ingin dicapai ditunjukkan dalam tabel 2.2. sebagai berikut 

Tabel 2.2 
Menentukan Tujuan Pembelajaran 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Efektif 

 Mengetahui tujuan pembelajaran 

 

c) Membimbing dan Membangun Konsep 

Membimbing dan membangun konsep adalah guru membimbing siswa 

dalam membangun pengetahuan. Pada tahap ini siswa belajar tentang materi IPA 

yang salah satu dimensi dalam pembelajaran IPA. Indikator PAKEM pada langkah 

ini ditunjukkan dalam tabel 2.3 berikut ini. 
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Tabel 2.3 
Membimbing Membangun Konsep 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

 Membimbing siswa belajar 

 Memfasilitasi siswa belajar 

 Memberi motivasi 

 Bersikap terbuka  

 Menggunakan metode yang bervariasi 

Aktif 

 Bertanya atau menjawab 

pertanyaan baik secara lisan 

maupun tulisan 

 Mengemukakan atau 

menangggapi gagasan secara 

lisan maupun tulisan 

 Kerjasama 

Kreatif 

 Berpikir bebas 

 Menafsirkan 

Menyenangkan 

 Perhatian terfokus 

 Antusias 

 senang 

 

d) Memberi Masalah 

Pada langkah ini siswa diberi masalah secara tidak langsung. Melalui 

pertanyaan siswa diarahkan menemukan masalah sendiri yang akan diselesaikan 

melalui percobaan. Ada beberapa indikator PAKEM dalam kegiatan ini, yang 

dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut 

Tabel 2.4 
Memberi Masalah 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

 Memberi masalah 

 Memberi kesempatan siswa 

berpikir atau beraktivitas 

 Memberi pertanyaan  

Aktif 

 Bertanya atau menajwab 

pertanyaan secara lisan maupun 

tulisan 
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 Mengemukakan atau 

menanggapi gagasan secara 

lisan maupun tulisan 

Menyenangkan 

 Perhatian terfokus 

 Antusias  

 

e) Merancang Percobaan. 

Pada tahap ini, siswa menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, 

obyek yang akan diteliti, faktor atau variabel yang perlu diperhatikan dalam 

percobaan. Percobaan yang dirancang utnuk memecahkan masalah-masalah 

yang ditemukan pada langkah memberi masalah. Dalam merancang percobaan, 

siswa merancang dapat menggunakan dengan kata-kata sendiri. Percobaan 

dilakukan secara berkelompok. Adapun indikator PAKEM dalam tahap 

pembelajaran ini adalah: 

 

Tabel 2.5 
Merancang Percobaan 

Aktivitas guru Aktivitas  

 Memfasilitasi siswa 

merancang percobaan 

 Memberi kesempatan 

siswa berpikir atau 

beraktivitas 

Aktif 

 Bertanya atau menjawab pertanyaan 

secara lisan atau tertulis 

 Mengemukakan atau menanggapi 

gagasan secara lisan maupun tertulis 

Kreatif  

 Merancang sesuatu 

 Berpikir bebas 

 

f) Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data adalah langkah dalam proses sains yaitu mengolah 

data, menginterpretasi data dan menyimpulkan. Mengolah data dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu grafik, gambar, narasi, tabel, matriks, diagram, bagan, 
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dsb; yang dilakukan secara berkelompok. Indikator PAKEM pada langkah ini 

adalah sebagai berikut (lihat tabel) 

 
Tabel 2.6 

Mengumpulkan Data 
Aktivitas guru Aktivitas siswa 

 Memfasilitasis siswa 

belajar 

 Memberi kesempatan 

siswa berpikir atau 

beraktivitas  

Aktif  

 Bertanya atau menjawab pertanyaan 

secara lisan maupun tulisan 

 Mengemukakan atau menanggapi 

gagasan secara lisan maupun tulisan 

Kreatif 

 Menafsirkan 

 Melakukan dengan cara sendiri 

 Berpikir bebas 

 

g) Mengkomunikasikan  

Pada langkah ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil 

percobaan baik secara lisan maupun tulisan. Lisan berupa presentasi dan tulisan 

berupa laporan yang bisa di tempelkan di depan kelas untuk ditunjukkan kepada 

siswa lain. Ada beberapa indikator PAKEM yang diharapkan dalam langkah ini 

yaitu (lihat tabel): 

 

Tabel 2.7 
Mengkomunikasikan Hasil Percobaan 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

 Memberi penguatan 

 Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir atau 

beraktivitas 

 Menilai kemampuan siswa 

 

Aktif 

 Bertanya atau menjawab pertanyaan 

secara lisan maupun tulisan 

 Mengemukakan atau menanggapi 

gagasan secara lisan maupun tertulis 
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 Kerjasama 

Kreatif 

 Percaya diri 

 Berpikir bebas 

Menyenangkan  

 Antusias 

 Senang 

 Perhatian terfokus 

 

h) Evaluasi 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Ketercapaian tujuan pembelajaran menunjukkan efektif tidaknya pembelajaran 

yang merupakan salah satu prinsip PAKEM. Untuk langkah ini dilkukan dengan 

menggunakan tes. Indikator PAKEM dalam pelaksanaan tahap ini adalah sebagai 

berikut (lihat tabel). 

Tabel 2.8 
Evaluasi 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

Menilai kemampuan siswa Efektif 

 Mencapai tujuan pembelajaran 

 
2.1.2. Hasil Belajar 

a. Belajar 

Belajar secara tradisional diartikan sebagai upaya menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengertian belajar yang lebih modern 

diungkapkan Morgan dkk dalam Sunarto (2009) sebagai perubahan tingkah laku yang 

relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Definisi yang kedua ini 

memuat dua unsur penting dalam belajar yaitu, pertama belajar adalah perubahan 

tingkah laku, dan kedua perubahan yang terjadi adalah terjadi karena latihan atau 

pengalaman (Mulyani Sumantri dalam Sunarto, 2009). 
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Menurut Slameto (2003) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sardiman A.M dalam Sunarto (2009) mengemukakan belajar dalam 

pengertian luas adalah kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. 

Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi 

ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya. Menurut Sumadi Surybrata (1998) mengemukakan bahwa 

belajar itu membawa perubahan, perubahan tersebut didapatkan dari kecakapan baru, 

dan perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha. Sedangkan Syaiful B.Djamarah 

(2002) mengungkapkan bahwa belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga yang 

menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta, 

rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar harus menghasilkan perubahan tingkah laku. Hasil tersebut, dapat 

berupa pengetahuan, keterampilan (dari tidak dapat melakukan sesuatu menjadi dapat 

melakukan), serta nilai dan sikap (dari tidak dapat berlaku sopan sampai mengetahui, 

memahami, menguasai dan dapat bertingkahlaku sopan). Belajar akan berlangsung 

(dengan baik) apabila perubahan-perubahan berikut terjadi; “1. penambahan informasi, 

2. mengembangkan atau meningkatkan pengertian, 3. penerimaan sikap-sikap baru, 4. 

Memperoleh penghargaan baru, 5. mengerjakan sesuatu dengan apa yang telah 

dipelajari."(Surjadi dalam Aryanti 2004). 

Suatu perubahan tingkah laku disebut belajar apabila perubahan tersebut 

merupakan hasil upaya yang dilakukan individu secara sadar dan disengaja. Dari 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas 

yang menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada prinsipnya individu yang 

belajar  memperoleh sesuatu yang baru. 

b. Ciri-ciri Belajar 

Menurut Djamarah (2002), ciri-ciri belajar dalam artian sebagai perubahan 

tingkah laku, meliputi: 
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a) Perubahan yang terjadi secara sadar 

Berarti seseorang yang belajar, akan menyadari terjadinya perubahan itu, 

atau sekurang-kurangnya ia merakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

b) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang berlangsung secara terus 

menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan 

perubahan perikutnya dan akan berguna bagi proses belajar berikutnya. 

c) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

d) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Misalnya, kecakapan yang dimiliki seseorang akan terus 

berkembang, kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

e) Perubahan belajar bertujuan dan terarah 

Perubahan tingkah laku ini terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 

Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar 

disadari. 

f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar, 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, 

ketrampilan dan pengetahuan. 

c. Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Slameto (2003), prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar, setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. 

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 
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3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2. Sesuai hakekat belajar 

1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain), sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. 

3. Sesuai materi atau bahan yang dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi harus memiliki struktur, penyajian 

yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu, sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapai. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

2) Repetisi dalam proses belajar, perlu pengulangan berkali-kali agar 

pengertian/ketrampilan sikap itu mendalam pada siswa. 

2.1.3. Pengertian Hasil Belajar 

Sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan guru mengajar dan keberhasilan siswa 

dalam belajar, setiap akhir pelajaran diadakan evaluasi belajar yang bertujuan untuk 

mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang dikuasai anak didik dalam proses belajar mengajar disebut juga 

dengan hasil belajar. Hasil adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan murid yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan 

kepada mereka dan nilai-nilai yang terdapat di dalam kurikulum. Menurut Adi Negoro 

dalam Aryanto (2009), hasil adalah segala jenis pekerjaan yang berhasil dan hasil itu 

rnenunjukkan kecakapan suatu bangsa.  
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Menurut W.J.S Purwadarrninto dalam Sunarto (2009) hasil belajar adalah hasil 

yang dicapai sebaik - baiknya menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap 

hal - hal yang dikerjakan atau dilakukan. Arif Gunarso dalam Setyowati (2006) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang 

setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Sedangkan Suryabrata (1988) menyatakan 

bahwa hasil belajar diwujudkan dengan nilai baik, dengan menggunakan lambang A, B, C, 

D, dan E untuk menunjukkan kelakuan, kerajinan, kerapian, dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Untuk penilaian kemampuan atau hasil dalam mata pelajaran dengan menggunakan skala 

0 sampai 10. Koster dalam Aryanto (2009) berpendapat bahwa hasil belajar siswa 

merupakan pengetahuan yang dicapai siswa pada sejumlah mapel yang dimuat dalam 

raport sebagai buku laporan nilai atau laporan pendidikan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai 

menurut kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu 

tertentu, hasil belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil tes atau ujian. 

2.4.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Nana Sudjana (1989) 

adalah sebagai berikut:  

a. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, antara lain 

ialah kemampuan yang dimilikinya, minat, motivasi serta faktor-faktor lainnya. 

b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berada di luar individu diantaranya lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Bloom dalam Arif Setiawan (2007) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu kemampuan kognitif, motifasi belajar, dan kualitas pembelajaran. 

Robinson dan Tanner (dalam Slameto, 2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa yaitu perilaku sosial, konsep diri akademik, strategi belajar 

siswa, motivasi, pola asuh dan status ekonomi.  

Sejalan dengan Sudjana, menurut Slameto (2003), ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu: 

a. Faktor internal, yang terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah 
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2) Faktor psikologis 

b. Faktor eksternal, terdiri dari: 

1) Faktor keluarga 

2) Faktor sekolah 

3) Faktor masyarakat 

Sepemikiran dengan Sudjana dan Slameto, Dalyono (1997), mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapain hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri sendiri), seperti: 

1) Kesehatan 

2) Intelegensi dan bakat 

3) Minat dan motivasi 

4) Cara belajar 

b. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri), seperti: 

1) Keluarga 

2) Sekolah 

3) Masyarakat 

4) Lingkungan sekitar. 

Kedua faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Faktor internal 

1) Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya 

atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. 

2) Intelegensi/kecerdasan 

Menurut Chaplin (Dalam Slameto, 2003), intelegensi adalah kecakapan 

yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui 

dan menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajari dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 
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belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil daripada siswa yang mempunyai intelegensi yang 

rendah. 

3) Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. 

Motif mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang, 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam belajar, kalau siswa mempunyai 

motif yang baik dan kuat, itu akan memperbesar usaha dan kegiatannya 

mencapai hasil yang tinggi. 

4) Cara belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Cara 

belajar yang efisien memungkinkan mencapai hasil lebih tinggi, dibandingkan 

dengan cara belajar tidak efisien. Cara belajar efisien adalah sebagai berikut: 

a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar. 

b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima. 

c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari dan 

berusaha menguasainya sebaik mungkin. 

d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal. 

b. Faktor eksternal 

1) Lingkungan keluarga 

Menurut Tu’u (2004), keluarga adalah suatu lingkungan yang terdiri dari 

orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali waktu dan kesempatan 

seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarganya. 

Perjumpaan dan interaksi tersebut pasti memiliki pengaruh yang besar bagi 

perilaku dan hasil belajar anak. Kondisi yang harmonis dalam keluarga dapat 

memberi stimulasi dan respon yang baik dari anak, sehingga perilaku dan 

hasilnya menjadi baik. Sebaliknya jika keluarga tidak harmonis, akan berdampak 

negatif bagi perkembangan siswa, perilaku dan hasilnya cenderung menjadi 

terhambat dan akan muncul masalah-masalah dalam perilaku dan hasilnya. 
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2) Lingkungan sekolah 

Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di 

sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di sekolah 

nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan 

ketrampilan ditanamkan dan dikembangkan. Karena itu, sekolah menjadi wadah 

yang sangat berpengaruh bagi pembentukan sikap, perilaku dan hasil seorang 

siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang terstruktur, memiliki 

sistem dan organisasi yang baik. 

Tu’u (2004) mengatakan apabila sekolah dapat menciptakan hubungan 

dan komunikasi yang baik, menggunakan metode pembelajaran yang aktif-

interaktif, sarana penunjang pembelajaran yang mencukupi, menciptakan 

suasana tertib dan disiplin, akan dapat mendorong siswa saling berkompetisi 

yang sehat dalam pembelajaran, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Adapun komponen-komponen dari sekolah antara lain: 

a) Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi yang keberadaannya mutlak 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kualitas guru adalah faktor penting 

dalam menentukan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan keilmuan 

yang dimiliki, guru menjadikan anak didik menjadi orang yang berhasil. 

Agar keilmuan guru yang hendak diturunkan kepada siswa menjadi sesuatu 

yang berguna, aspek yang paling penting yang harus diperhatikan oleh 

guru adalah kreativitas guru dalam proses belajar mengajar tersebut. 

Kreativitas dalam proses belajar mengajar meliput: cara mengajar, metode 

mengajar, frekuensi pemberian tugas, dan lain-lain. 

b) Sumber belajar/literatur 

Literatur merupakan sumber materi pembelajaran yang digunakan 

untuk membantu kelancaran belajar. Kurangnya literatur mulai dari jumlah 

kuantitas juga kualitasnya membuat penyajian pembelajaran yang tidak 

baik. 
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c) Kegiatan ekstrakurikuler 

Keikut sertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sangat baik 

sebagai sarana penyaluran bakat yang dimiliki, pengembangan wawasan 

serta melatih diri untuk berorganisasi. 

d) Ruang kelas 

Ruang kelas adalah hal yang penting untuk menunjang belajar 

siswa. Sebab, siswa belajar di dalam ruangan. Karena itu yang penting 

diperhatikan dari ruang kelas adalah suasana di dalam kelas dan sarana 

dan prasana yang tersedia di dalam kelas. 

e) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan 

pelajaran itu. Kurikulum yang kurang baik, berpengaruh tidak baik terhadap 

belajar. Yang penting diperhatikan dalam kurikulum adalah tingkat kesulitan 

materi, dan komposisi materi pelajaran. 

f) Waktu sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah. Waktu itu dapat pagi, siang, sore/malam hari. Memilih waktu 

sekolah yang tepat akan memberi pengaruh positif terhadap belajar. 

g) Disiplin sekolah  

Disiplin yang diterapkan sekolah dapat berbentuk pemberian sanksi 

jika siswa terlambat masuk sekolah, pemberian tugas yang tepat waktu, 

dan lain-lain. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat di sekitar siswa sangat berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Lingkungan sekitar yang paling banyak memberikan pengaruh 

terhadap belajar siswa adalah teman sebaya. Jika teman sebaya di lingkungan 

siswa adalah orang-orang yang giat dan tekun dalam belajar, akan memberikan 

dampak positif pada diri siswa, untuk juga terdorong belajar. Demikian juga 
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sebaliknya, jika teman-teman sebaya merupakan teman-teman yang tidak terlalu 

memperdulikan belajar, akan memberikan pengaruh negatif terhadap belajar 

siswa. 

2.1.5. Mata Pelajaran IPA 

d. Pengertian IPA 

IPA berasal dari kata Sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso (dalam 

Izatinkamala, 1998), merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat 

aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu 

teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal.  

Menurut Abdullah (dalam Izatinkamala, 1998), IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang memaparkan informasi teoritis yang diperoleh atau disusun dengan 

cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya 

yang saling berkaitan antara cara yang satu dengan cara yang lain. Dari pendapat di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan dari hasil 

kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah yang 

berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang 

bersifat umum sehingga akan terus disempurnakan. 

e. Prinsip dan Tujuan Pembelajaran IPA 

Prinsip-prinsip Piaget dalam pengajaran IPA (dalam Harsono, 1993), diterapkan 

dalam program-program yang menekankan pembelajaran melalui penemuan dan 

pengalaman-pengalaman nyata dan pemanipulasian alat, bahan, atau media belajar 

yang lain serta peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan dan 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

Implikasi teori kognitif Piaget pada pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Memusatkan perhatian kepada proses mental anak dalam berpikir serta tidak 

hanya mengutamakan hasil tetapi juga proses yang dilakukan. 

2. Mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan terlibat aktif 

dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, selain mengajar secara klasik, guru 

perlu melakukan variasi dalam pembelajaran yang melibatkan kegiatan secara 

langsung dengan dunia fisik. 
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3. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh peserta didik 

tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan 

itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. 

Pembelajaran IPA juga memiliki beberapa tujuan pembelajaran bagi peserta 

didik. Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan MI oleh 

Refandi (2006), bahwa mata pelajaran IPA di SD/MI memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta memberikan 

pemahaman mengenai konsep-konsep IPA yang bermanfaat serta dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengembangkan rasa ingin tahu dan motivasi untuk menggali pengetahuan 

baru sehingga terjadi respon positif tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Pendapat lain yaitu Bernal (1998), juga menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA bagi peserta didik agar peserta didik memiliki berbagai kemampuan. 

Kemampuan tersebut diantaranya sebagi berikut: 

1. Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat di terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menemukan dan menyelidiki alam 

sekitar, sehingga mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan yang 

hasil akhirnya adalah diperolehnya manfaat atas segala tindakan. 

f. Pendekatan Dalam Pembelajaran IPA di SD 

Dalam pembelajaran IPA di SD, ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan sebagai metode pembelajaran yaitu: pendekatan ketrampilan proses, 

pendekatan inkuiri, dan pendekatan sains teknologi masyakarat (STM). 
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a) Pendekatan Keterampilan Proses 

Keterampilan proses IPA merupakan pendekatan yang ditempuh para 

ilmuan dalam usaha memecahkan misteri-misteri di alam. Menurut Srini (1997), 

aspek-aspek dalam pendekatan keterampilan proses IPA adalah sebagai berikut: 

1) Pengamatan 

2) Pengklasifikasian 

3) Pengukuran 

4) Pengidentifikasian dan pengendalian variabel 

5) Perumusan hipotesa 

6) Perancangan eksperimen 

7) Penyimpulan hasil eksperimen 

8) Pengkomunikasian hasil eksperimen 

Keterampilan proses IPA di Sekolah Dasar dibagi atas dua bagian. Bagian 

pertama adalah pembelajaran keterampilan proses dasar yaitu mengamati, 

menginferensi, mengukur, mengkomunikasi, mengklasifikasi dan memprediksi. 

Bagian ini disusun terutama bagi kelas-kelas awal atau kelas TK sampai dengan 

kelas III Sekolah Dasar. Sedangkan bagian yang kedua yang meliputi 

keterampilan proses IPA terpadu yang dimaksudkan untuk kelas IV sampai kelas 

VI. Keterampilan-keterampilan tersebut adalah: mengidentifikasi variabel-variabel, 

membuat tabel dari data, membuat grafik, menjelaskan hubungan antar variabel-

variabel, mengumpulkan dan memproses data, menganilisi penyelidikan 

merumuskan hipotesis, memanipulasi variabel-variabel, merancang suatu 

eksperimen serta melaksanakan eksperimen. 

b) Pendekatan Inkuiri 

Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary kata inkuiri (“inquiru”) berarti 

pertanyaan atau penyelidikan. Piaget memberikan definisi pendekatan inkuiri 

sebagai: pendidikan yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan 

eksperimen sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari sendiri 

jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. 

Kuslan dan Stone (dalam Dahar dan Lilisari, 1986), mendefinisikan 

pendekatan inkuiri sebagai: pengajaran dimana guru dan murid-murid 
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mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuan. 

Adapun karakteristik pendekatan inkuiri adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan keterampilan-keterampilan proses IPA 

2) Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu 

tertentu. 

3) Jawaban-jawaban yang dicari tidak diketahui lebih dulu, dan tidak ada 

dalam buku pelajaran. Buku-buku petunjuk yang dipilih berisi 

pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran untuk menentukan jawaban, 

bukan berarti jawaban. 

4) Murid-murid bersemangat sekali untuk menentukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. 

5) Proses pembelajaran berpusat pada pertanyaan-pertanyaan “mengapa” 

dan “bagaimana kita mengetahui” serta “betulkah kesimpulan kita ini?”. 

6) Suatu masalah ditemukan dan dipersempit hingga terlihat kemungkinan 

masalah itu dapat dipecahkan oleh murid. 

7) Hipotesa dirumuskan oleh murid-murid. 

8) Murid-murid mengusulkan cara-cara pengumpulan data, melakukan 

eksperimen, mengadakan pengamatan, membaca dan menggunakan 

sumber-sumber lain. 

9) Semua usul ini dinilai bersama, bila ditentukan pula asumsi-asumsi, 

keterlibatan-keterlibatan dan kesukaran-kesukaran 

10) Murid-murid melakukan penelitian secara individu atau kelompok untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesa. 

11) Murid-murid mengolah data dan mereka sampai pada kesimpulan 

sementar. Juga diusahakan untuk memeriksan penjelasan-penjelasan 

secara ilmiah. 

Jadi, pendekatan inkuiri lebih menekankan pada pencarian pengetahuan 

daripada perolehan pengetahuan. Dalam pendekatan inkuiri keterampilan guru 

bertanya, berperan sangat penting dalam membimbing murid-murid melakukan 

semua kegiatan yang dipandang perlu. 
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c) Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) atau “Science Technology Society” 

menurut National Science Teachers Association (NSTA) (dalam Srini, 1997), 

adalah pembelajaran sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia. 

Jadi Sains Teknologi Masyarakat adalah istilah yang diberikan kepada usaha 

mutakhir untuk menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan sains dan 

pendalaman sains. Dalam penyajian seperti ini, sains menjadi lebih daripada 

sekedear kurikulum mengenai konsep dasar sains (IPA), dan ketrampilan 

proses, sebab Sains Teknologi Masyarakat melibatkan semua aspek pendidikan 

sains seperti tujuan, kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi dan persiapan 

serta kinerja guru. 

Menurut Poedjiadi (2005), kekhasan dari pendekatan STM adalah bahwa 

pada pendahuluan dikemukakan isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat 

yang dapat digali dari siswa, tetapi apabila guru tidak berhasil memperoleh 

tanggapan dari siswa, isu-isu dapat saja dikemukakan oleh guru sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

STM adalah suatu pembelajaran sains dan teknologi yang diambil dari dunia 

nyata, yang isu-isu atau masalahnya ada di lingkungan masyarakat atau 

lingkungan sekitar anak. 

2.2. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, yang relevan dengan 

penelitian yang akan diangkat kali ini adalah:  

1. Widodo Teguh (2010) dengan judul penelitian Penerapan Pembelajaran PAKEM 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa SD Kelas V Sumberboto 03 Kec 

Wonotirto Kab Blitar Tahun Pelajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui untuk mengetahui apakah penerapan model PAKEM dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran PAKEM, keaktifan siswa 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi mengalami peningkatan 

yang semula sedang menjadi sangat baik. Sedangkan hasil belajar mengalami 

peningkatan dimana pada pra tindakan hasil belajar siswa hanya 35% siswa yang 
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tuntas hasil belajarnya, kemudian setelah penerapan pembelajaran PAKEM 

menunjukkan kenaikan pada siklus I mencapai 77% dan pada siklus II mencapai 

90%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belum tuntas belajarnya 

semakin berkurang. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa penerapan model 

PAKEM dapat meningkatkan minat dan aktivitas belajar serta hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN Sumberboto 03 Kec Wonotirto Kab Blitar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arnety Fahran Fuadi (2010), dengan judul penelitian 

“Penerapan PAKEM dalam Pembelajaran Menulis Argumentasi Siswa Kelas IV SDN 

Kartika Siliwangi 02 Bandung Tahun Ajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui ekektivitas PAKEM dalam meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi siswa kelas IV SDN Kartika Siliwangi 02 Bandung. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Hasil penelitian 

menyatakan rata-rata nilai pretest sebesar 60.54 dan rata-rata posttest 77.38. hasil 

ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dari rata-rata sebelumnya. Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan PAKEM mampu meningkatkan kemampuan 

menulis argumentasi siswa. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Hakikat hasil belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan 

yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu. Dalam dunia 

pendidikan, ukuran untuk mengatakan bahwa seorang siswa telah belajar, diukur dengan 

skor hasil tes atau raport. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar faktor 

kreativitas guru adalah cara guru dalam merencanakan proses belajar mengajar (PBM), 

cara guru dalam pelaksanaan PBM, dan cara guru dalam mengevaluasi PBM. 

Kajian-kajian penelitian sebelumnya, telah membuktikan bahwa terdapat efektivitas 

model pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itu berarti bahwa 

aspek-aspek pembelajaran dalam PAKEM seperti aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; 

jika diterapkan secara benar dan tepat dalam pembelajaran dapat mengarahkan pada 

hasil belajar siswa yang lebih baik.  
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Pada penelitian ini, akan diujikan efektivitas model pembelajaran PAKEM dengan 

menggunakan metode eksperimen sebagai penerapannya. Esensi utama dalam metode 

eksperimen adalah langkah-langkah perlakuan pembelajaran yang perlu diberikan kepada 

siswa demi mencapai tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Karena 

penelitian ini menggunakan kelompok pembanding, untuk mengujikan keefektivan model 

pembelajaran PAKEM ini, maka desain kerangka pikirnya adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Bagan kerangka berpikir 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Dari berbagai pemaparan di atas, dan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho = Tidak terdapat Keefektivan penggunaan model pembelajaran PAKEM dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga Semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Ha = Terdapat Keefektivan penggunaan model pembelajaran PAKEM dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga Semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 


