
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran dan Belajar 

 

1. Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara guru dan siswa. 

Guru bertugas sebagai pemberi pelajaran, sedangkan siswa sebagai penerima 

pelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran menurut Sukintaka (2004:55) bahwa, 

“Pembelajaran mengandung pengertian, bagaimana para guru mengajarkan 

sesuatu kepada peserta didik, tetapi di samping itu juga terjadi peristiwa 

bagaimana peserta didik mempelajarinya”. Sejalan pendapat di atas Gino 

(2008:32) menyatakan, “Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja oleh 

guru untuk membuat siswa belajar dengan jalan mengaktifkan faktor intern dan 

faktor ekstern dalam kegiatan belajar mengajar”. 

 

Berdasarkan pengertian pembelajaran yang dikemukakan dua ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, dalam kegiatan pembelajaran terjadi tiga kejadian secara 

bersama yaitu : 

1) Ada satu pihak yang memberi, dalam hal ini guru. 

2) Pihak lain yang menerima yaitu, perserta didik atau siswa. 

3) Tujuan yaitu perubahan yang lebih baik pada diri siswa. 
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2. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan proses yang aktif untuk memahami hal-hal baru dengan 

pengetahuan yang kita miliki. Di sini terjadi penyesuaian dari pengetahuan yang 

sudah kita miliki dengan pengetahuan baru. Dengan kata lain, ada tahap evaluasi 

terhadap informasi yang didapat, apakah pengetahuan yang kita miliki masih 

relevan atau kita harus memperbarui pengetahuan kita sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

 

Sebagaimana dikatakan bahwa belajar pada dasarnya adalah suatu proses 

perubahan manusia. Dalam pengertian tersebut tahapan perubahan dapat diartikan 

sepadan dengan proses. Jadi proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku 

kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diripeserta didik. Perubahan 

tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju dari pada 

keadaan sebelumnya. Dalam uraian tersebut digambarkan bahwa belajar adalah 

aktifitas yang berproses menuju pada satu perubahan dan terjadi melalui tahapan-

tahapan tertentu. 

 

Ada banyak bentuk-bentuk perubahan yang terdapat dalam diri manusia yang 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan belajarnya sehingga peradaban manusia 

itupun tergantung dari bagaimana manusia belajar. Belajar juga memainkan 

peranan penting dalam mempertahankan sekelompok umat manusia di tengah 

persaingan yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju 

karena belajar. 
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Kemajuan hasil belajar bidang pengetahuan dan teknologi tinggi digunakan untuk 

membuat senjata pemusnah sesama manusia. Jadi belajar disamping membawa 

manfaat namun dapat juga menjadi mudarat. Meskipun ada dampak negatif dari 

hasil belajar namun kegiatan belajar memiliki arti penting yaitu dengan belajar 

seseorang dapat mempertahankan dirinya untuk tetap bertahan hidup dari segala 

macam gangguan baik yang datang dari dalam dirinya maupun juga yang datang 

dari luar dirinya. 

 

Menurut Ernest R. Hinggard dalam Sumardi Suyabrata (1984:252) belajar 

merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian 

menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang 

ditimbulkan oleh lainnya. 

 

Moh.Surya (1981:32), definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa 

pada prinsipnya, belajar adalah perubahan diri seseorang. 

 

Belajar diharapkan dapat mempengaruhi daya pikir seseorang yang bertujuan pada 

perubahan tingkah laku, untuk menetapkan penguasaan konsep sesuatu materi 

perlu alat atau sarana belajar yang memadai, diantaranya adalah buku penunjang 

yang relevan, baik dari buku paket maupun buku penunjang lain. 
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Menurut Slameto (2008:2) bahwa belajar merpakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh ssesuatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

 

Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan. Rangsangan 

individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Fontana seperti yang dikutip 

oleh Udin S. Winataputra (1995:2), dikemukakan bahwa learning (belajar) 

mengandung pengertian proses perubahan yang relatif tetap dalam prilaku 

individu sebagai hasil dari pengalaman. 

 

Selaras dengan pendapat-pendapat di atas, Thursan Hakum (2000:1) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk kualitas 

dan kuantitas tingkah laku  seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman keterampilan, daya pikir dan lain-lain. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan 

dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang dalam 

berbagai bidang. Dalam proses belajar, apabila seseorang tidak mendapatkan 

suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka orang tesebut 

sebenarnya belum mengalami proses belajar atau dengan kata lain ia mengalami 

kegagalan dalam proses belajar. 

 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemahaman belajar adalah suatu 

proses memahami segala bentuk pembelajaran dalam rangka untuk perubahan 
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tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalamannya sendiri sebagai interaksi 

dengan lingkungannya. 

 

3. Aktivitas Belajar 

 

Proses pembelajaran di kelas banyak sekali aspek yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik, diantaranya adalah keaktifan peserta didik dalam kelas. 

Aktivitas peserta didik dalam kelas amat mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik pada setiap akhir pembelajaran. 

 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik 

belajar.    Dalam pembelajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku 

kegiatan belajar.  Agar peserta didik berperan sebagai pelaku dalam kegiatan 

belajar, maka  pendidik hendaknya merencanakan pembelajaran, yang menuntut 

peserta didik banyak melakukan aktivitas belajar. Sten (Dimyati, 2006:62) 

berpendapat bahwa pendidik harus berperan dalam mengorganisasikan 

kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik, artinya mengubah peran 

pendidik dari bersifat didaktis menjadi lebih bersifat mengindividualis, yaitu 

menjamin bahwa setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

di dalam kondisi yang ada. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif 

mengalami sendiri. Thomas M. Risk (Rohani, 2004:6) mengemukakan tentang 

belajar mengajar sebagai berikut : mengajar adalah proses membimbing 

pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta 

didik itu dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. 
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Kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam 

pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Djamarah (2000:67) bahwa : “Belajar sambil melakukan 

aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi peserta didik, sebab kesan yang 

dapat didapatkan oleh peserta didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak 

peserta didik”. Senada dengan hal diatas, Gie (1985:6) mengatakan bahwa : 

”Keberhasilan peserta didik dalam belajar tergantung pada aktivitas yang 

dilakukan-nya selama proses pembelajaran. Aktivitas  belajar adalah segenap 

rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan atau ke 

mahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya perubahan”. 

 

Sedangkan John (Dimyati, 2006:44) mengemukakan bahwa belajar adalah 

menyangkut apa yang harus dikerjakan peserta didik untuk dirinya sendiri, maka 

inisiatif harus datang dari peserta didik sendiri, guru sekedar pembimbing dan 

pengarah. Hamalik (2001:171) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri.  Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau (Sardirman, 1994:96) 

yang memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan 

bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani 

maupun teknisis. Ini menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif, tanpa ada 

aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi. 
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Rohani (2004:96) menyatakan bahwa belajar yang berhasil mesti melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta 

didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat suatu bermain atau bekerja, ia 

tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Kegiatan fisik 

tersebut sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat peserta didik melakukan 

percobaan, membuat kontruksi model, dan lain-lain. Sedangkan peserta didik 

yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam pengajaran. Ia  mendengarkan, 

mengamati, menyelidiki, mengingat, dan sebagainya.  Kegiatan psikis tersebut 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, 

mengambil keputusan, dan sebagainya. Selanjutnya Hamalik (2001:175) 

mengatakan penggunaan aktivitas besar nilainya dalam pembelajaran, sebab 

dengan melakukan aktivitas pada proses pembelajaran, peserta didik dapat 

mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan 

peserta didik, peserta didik dapat bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat 

mengembangkan seluruh aspek pribadi peserta didik, suasana belajar menjadi 

lebih hidup sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran 

menyenangkan bagi peserta didik. 

 

Dengan mengemukakan beberapa pandangan di atas, jelas bahwa dalam kegiatan 

belajar, subjek didik atau peserta didik harus aktif berbuat. Dengan kata lain, 

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, belajar 

tidak akan berlangsung dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman 
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(1994:93) bahwa : ”pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi  belajar mengajar”. Asas  aktivitas digunakan dalam 

semua jenis metode mengajar, baik metode mengajar di dalam kelas maupun 

metode mengajar di luar kelas. Penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang 

berlain-lainan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan 

orientasi sekolah yang menggunakan jenis kegiatan tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta 

didik selama proses pembelajaran.  Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat membangun 

pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep matematika dengan bantuan guru. 

Dalam hal ini, aktivitas yang diamati selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dibatasi pada ruang lingkup. 

 

Jika peserta didik melakukan aktivitas belajar maka kegiatan mengajar akan 

berjalan efektif. Sadirman (1994:95) mengatakan “Dalam belajar sangat 

diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar mengajar 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, 
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berfikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang 

prestasi belajar”. 

4. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah suatu pembelajaran yang telah dilakukan siswa. Hasil belajar 

yang diharapkan adalah hasil belajar yang baik dan sesuai KKM atau bahkan 

melebihi KKM yang telah ditentukan.  Namun tidak semua siswa mendapat hasil 

belajar yang baik. Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Sardirman (2001:46) mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan nyata 

yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik 

dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar.  

 

Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap peserta didik yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai materi atau 

belum. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pendidik yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan, pencapaian kompetensi dasar setelah 

mengikuti pembelajaran. Hasil belajar dapat dilhat dari hasil nilai ulangan harian  

(formatif), ulangan tengah semester dan nilai ulangan semester. 
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Bedasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil 

yang diperoleh dari aktivitas belajar yang mengakibatkan perubahan yang 

diwujudkan dalam bentuk angka, simbol atau kalimat. 

5. Pengertian Matematika 

 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Menurut BSNP (2006:416) 

“Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia”. Dengan memperhatikan definisi matematika di atas, maka 

menurut Asep Jihad (2011:33-34) dapat diidentifikasi bahwa matematika jelas 

berbeda dengan mata pelajaran lain dalam beberapa hal berikut, yaitu : 

a. Objek pembicaraannya abstrak, sekalipun dalam pengajaran di sekolah anak 

diajarkan benda kongkrit, siswa tetap didorong untuk melakukan abstraksi; 

b. Pembahasan mengandalkan tata nalar, artinya info awal berupa pengertian 

dibuat seefisien mungkin, pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya 

dengan tata nalar yang logis; 

c. Pengertian/konsep atau pernyataan sangat jelas berjenjang sehingga terjaga 

konsistennya; 
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d. Melibatkan perhitungan (operasi); 

e. Dapat dipakai dalam ilmu yang lain serta dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Di bawah ini disajikan standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika 

kelas IV Semester 2 BSNP (2006:424-426) yaitu : 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV Semester 1 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

5.Menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat 

 

5.1  Mengurutkan bilangan bulat 

5.2  Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3  Mengurangkan bilangan bulat 

5.4  Melakukan operasi hitung campuran 

 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan lambang-

lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan bilangan. 

 

6. Bilangan Bulat 

 

Pembelajaran matematika sangat erat kaitannya pada kehidupan manusia. Materi 

matematika kelas IV yang dipakai dalam penelitian ini yakni mengurutkan dan 

menggunakan operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan model 

PAIKEM. Menurut M. Khafid dan Restu prasetyo (2002:95) bilangan bulat adalah 

bilangan yang terdiri mulai dari 0 sampai tak terhingga. Anggota bilangan bulat 

ada 3 yaitu : 
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1. Bilangan yang bertanda – (negative) yaitu : -3, -2, -1, … yang disebut 

bilangan bulat negative. 

2. Bilangan nol, dan 

3. Bilangan 1, 2, 3, … yang disebut bilangan bulat positif (bilangan asli). 

 

Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Jika 

ditinjau dari segi nama, bilangan bulat pasti sesuatu yang bulat. Maksudnya 

bilangan ini adalah bilangan utuh. Himpunan semua bilangan bulat dalam 

matematika dilambangkan dengan “Z”, berasal dari Zahlen (bahasa Jerman 

untuk “bilangan”).  

 

Himpunan Z tertutup di bawah operasi penambahan dan perkalian. Artinya, 

jumlah dan hasil kali dua bilangan bulat juga bilangan bulat. Namun berbeda 

dengan bilangan asli, Z juga tertutup di bawah operasi pengurangan. Hasil 

pembagian dua bilangan bulat belum tentu bilangan bulat pula, karena itu Z tidak 

tertutup di bawah pembagian. 

Contoh : 2 x 3 akan menghasilkan 6 dimana 2 adalah bilangan bulat, 3 adalah 

bilangan bulat dan 6 adalah bilangan bulat. 2 – 3 akan menghasilkan -1 dengan -1 

adalah bilangan bulat negatif. 2 + 3 akan menghasilkan 5 dengan 5 adalah 

bilangan bulat positif. Sedangkan 2 / 3 akan menghasilkan 0,67 dimana 0,67 

(pembulatan) adalah bilangan riil / bilangan asli. Bisa juga bilangan bulat dibagi 

bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sebagai contoh : 4 / 2 akan 

menghasilkan 2 dengan 2 adalah bilangan bulat. 
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B. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan 

 

1. Pengertian PAIKEM 

 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan. Model pembelajaran PAIKEM merupakan salah satu usaha 

mendorong terus ditingkatkannya pelaksanaan pembelajaran di lapangan yang 

benar-benar berorientasi kepada siswa sebagai subjek belajar dan efektif hasilnya. 

Adapun maksud dari masing-masing kata tersebut menurut Eko Susilo (2007:2) 

yaitu : 

1) Aktif yaitu guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa 

aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan pendapat/gagasan. 

2) Inovatif yaitu guru harus menciptakan kondisi belajar dan kegiatan 

pembelajaran yang baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 

pendidikan. 

3) Kreatif yaitu guru menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam 

sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

4) Efektif yaitu pembelajaran harus dapat mencapai tujuan/kompetensi yang 

ditetapkan. 

5) Menyenangkan yaitu guru harus mampu menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya 

secara penuh pada apa yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa, Pembelajaran PAIKEM 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dituntut untuk 
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mandiri dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan guru bertugas 

sebagai monitoring dan fasilitator. Setiap kegiatan yang dilakukan siswa selalu 

dipantau oleh guru, dan setiap kesulitan yang dihadapi siswa memberi solusi atau 

jalan keluar. 

 

2. Model Pembelajaran PAIKEM 

 

Ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

aktif (active learning) PAIKEM. Keselurahannya dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran dan dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi 

proses pembelajaran. 

 

Namun demikian, hendaknya guru melakukan upaya pengembangan, improvisasi, 

modifikasi, dan model yang dipandang sesuai dan tepat. Guru juga hendaknya 

memahami bahwa diantara sekian banyak model pembelajaran aktif (active 

learning) PAIKEM, tidak ada yang benar-benar ideal. Masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya sendiri. Satu model pembelajaran 

sangat mungkin cocok dan pas untuk sebuah situasi proses pembelajaran, namun 

belum tentu cocok untuk situasi dan materi serta kelas yang berbeda. 

 

Dalam menerapkan model pembelajaran, guru hendaknya menerapkannya secara 

variatif. Artinya, guru tidak selalu menerapkan model pembelajaran PAIKEM 

secara monoton dan itu-itu saja. Mengkombinasikan dua atau lebih model 

pembelajaran aktif (active learning) sangatlah tepat. Pengkombinasian dua model 



21 

 

tersebut dalam satu proses pembelajaran akan sangat menunjang optimalisasi 

pencapaian tujuan. 

 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan model pembelajaran aktif (active 

learning) maka ketika memilih model mana yang hendak diterapkan, seorang guru 

harus memperhatikan dan mencermati Kompetensi dasar yang hendak 

disampaikan. 

 

Penggunaan dua model pembelajaran aktif (active learning) adalah sangat sesuai 

dengan prinsip dasar PAIKEM, yaitu pembelajaran variatif. Dalam proses 

pembelajaran harus diterapkan variasi metode, variasi strategi, variasi media, dan 

variasi sumber belajar. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

pada kondisi awal guru / peneliti belum menggunakan model PAIKEM sehingga 

hasil belajar siswa masih rendah. Pada tahap tindakan guru memanfaatkan model 

PAIKEM yang didemonstrasikan oleh guru sedangkan siswa melihat, 

mendengarkan, dan menemukan sendiri hasil yang didemonstrasikan guru dalam 

pembelajaran matematika, sehingga pada kondisi akhir melalui model PAIKEM 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 sukaraja tahun 

2013/2014. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan bagan kerangka pikir 

Menurut Usman (2006:04) seperti di bawah ini :  
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Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian Dari Usman (2006:04) 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis tindakan yang diajukan dalam 

penelitian adalah “ jika dalam pembelajaran menggunakan metode PAIKEM 

dengan langkah-langkah yang tepat dan benar maka dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN 2 Sukaraja Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

 

 

KONDISI AWAL 

TINDAKAN 

KONDISI AKHIR 

Diduga melalui model 
PAIKEM dapat 

meningkatkan hasil 
belajar bagi siswa kelas 

IV SDN 2 Sukaraja 

Memanfaatkan 
model PAIKEM 

Guru/peneliti 
belum 

menggunakan 
model PAIKEM 

Siswa/yang 
diteliti:hasil belajar 

rendah 

Siklus I  

Memanfaatkan model 
PAIKEM yang 

didemonstrasikan guru dan 
siswa melihat, mendengarkan 

dan menemukan sendiri 

Siklus II 

Memanfaatkan 
model PAIKEM 

yang 
didemonstrasikan 

guru, siswa 
mengikuti yang 

didemonstrasikan 


