
Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta            Volume IV, Nomor 4, Desember 2018  

Yuliana Rista                            519 

PENERAPAN MODEL PAIKEM UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA MATEMATIKA KELAS VII.B  

SMP NEGERI 1 RENGAT 

 

 

Yuliana Rista 

SMP Negeri 1 Rengat 

Email : rista67@gmail.com 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa kelas 
VII.b SMP Negeri 1 Rengat pada pembelajaran matematika. Siswa yang mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pada pembelajaran hanya mencapai 43%. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
penerapan model PAIKEM. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal  ini dapat  

dilihat  dari  persentase ketuntasan hasil belajar siswa di kelas, pada data awal 
ketuntasan siswa hanya 43%, pada siklus I naik menjadi 61% dan pada siklus II 

naik menjadi 79%. Dengan ini dapat dilihat bahwa penggunaan model PAIKEM 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika. 
 

Kata Kunci : Matematika, Paikem, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua 

jenjang pendidikan yang memliki peran yang sangat penting dalam penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) 

perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yaitu pendidik, 
pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, karena pembelajaran matematika di 
sekolah dasar merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk 

belajar pada jenjang berikutnya, selain itu penguasaan matematika yang kuat sejak 
dini diperlukan untuk penguasaan dan penciptaan teknologi di masa depan.  

Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa adalah sebagai subjek dan objek dari 
kegiatan pengajaran. Sehingga inti dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar 
siswa dalam mencapai suatu tujuan. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran 
selesai. Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran.  

Pada SMP Negeri 1 Rengat, sebagian siswa kelas VII.b untuk pelajaran 
matematika masih belum mendapatkan tempat dihati para siswa. Hal ini terbukti 
pada hasil ulangan harian, yang menyatakan persentase ketuntasan siswa di kelas 

VII.b persentase ketuntasan siswa hanya 43% (12 siswa) dari total 28 siswa di 
kelas dan sebaliknya 57% (16 siswa) belum tuntas belajar. Hasil itu menunjukkan 

katagori sedang yang tentunya belum memenuhi standar keberhasilan yang telah 
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ditetapkan yaitu 75% dari keseluruhan siswa di kelas.Pada umumnya para siswa 
menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dipahami 
sehingga tidak sedikit siswa yang takut terhadap mata pelajaran matematika. 

Dengan keadaan yang demikian dan juga kurang semangatnya siswa 
mengakibatkan hasil belajar matematika sering rendah. Selain itu proses belajar 

mengajar selama ini masih menggunakan sistem belajar yang berpusat pada guru 
(teacher centered) dengan menggunakan metode ceramah dan pendekatan yang 
dipakai masih tekstual semua itu harus berubah dan diikuti oleh guru yang 

bertanggung jawab atas penyelenggara pembelajaran di sekolah. Salah satu 
perubahan tersebut adalah orientasi pembelajaran yang berpusat kepada guru 

(teacher centered) beralih berpusat kepada siswa (student centered), metodologi 
yang semula didominasi ekspositori berubah ke partisipatori dan pendekatan yang 
semula tekstual berganti menjadi kontekstual. Semua perubahan itu dimaksudkan 

untuk memperbaiki mutu pendidikan, baik dalam segi proses maupun pendidikan.  
Rendahnya hasil belajar siswa di atas dapat diberikan solusi, salah satunya 

menggunakan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) dalam pembelajaran di sekolah. Dengan model 
PAIKEM siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan cara yang 

menyenangkan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.  
Secara psikologis-pedagogis penerapan PAIKEM dalam pembelajaran 

diyakini dan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap penguatan hasil 
belajar siswa, kesan mendalam, dan pengetahuan yang telah diterima memiliki 
daya tahan lama dalam memori siswa. Selain itu penerapan PAIKEM dengan 

sendirinya akan semakin memotivasi guru sebagai fasilitator, motivator, inspirator, 
transformator, dan model secara terus menerus mengambangkan diri 

meningkatkan profesionalismenya (Ismail, 2009: 47).  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan  

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Penerapan Model PAIKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Matematika 
Kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat” 

 
Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah 
meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model PAIKEM dalam 

pembelajaran matematika kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat?. 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatnya hasil belajar siswa melalui penerapan model PAIKEM dalam 

pembelajaran Matematika kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat. 
 
Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitia yang telah dipaparkan diatas, 
maka manfaat penelitian ini terdiri dari : 
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1. Bagi Siswa 
a. Melaui model PAIKEM diharapkan siswa dapat aktif dalam pembelajaran 

Matematika. 

b. Melalui model PAIKEM diharapkan siswa dapat melibatkan peran siswa 
kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat.  

2. Bagi Guru 
a. Memperluas wawasan guru tentang penerapan model PAIKEM dalam 

pembelajaran tematik. 

b. Sebagai alternatif dan bahan kajian bagi guru untuk menyelenggarakan 
pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

3. Bagi Sekolah 
a. Dapat menjadi bahan masukan dan memberikan kontribusi yang berguna 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan. 
b. Diharapkan sekolah lebih terbuka dan terpacu terhadap perubahan dan 

pembaharuan dalam pembelajaran apalagi dalam pembelajaran 
Matematika. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai 
hasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Sardiman (2011: 21): 
“Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa-raga, psikofisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 
rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik” 

Garret dalam Sagala (2010: 13): “Belajar merupakan proses yang 
berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 
membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu 

perangsang tertentu”. Sedangkan Purwanto (2011: 38-9): “Belajar merupakan 
proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam perilakunya”.  
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan yang meliputi pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan.  

Dalam kegiatan belajar tentunya terdapat sebuah proses yang dinamakan 
pembelajaran, yaitu kegiatan yang di dalamnya terjadi suatu interaksi antara 
pemberi dan penerima informasi untuk mencapai suatu tujuan.  

Menurut Sudjana dalam Amri (2013: 28), pembelajaran merupakan upaya 
yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan siswa 

melakukan kegiatan belajar. Rusmono (2012: 6) menyatakan bahwa pembelajaran 
merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu 
kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

memadai. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 
pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu 
interaksi antara pengajar dan siswa untuk mencapai suatu tujuan.  

 

Hasil Belajar 

Kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya. Menurut Suprijono (2013:6) hasil belajar mencakup 
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif terdiri dari 

knowledge (pengetahuan, ingatan); comprehension (pemahaman, menjelaskan, 
meringkas, contoh); application (menerapakan); analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan); synthesis (mengorganisasikan, merencanakan); dan 
evaluating (menilai). Kemampuan afektif terdiri dari receiving (sikap menerima); 
responding (memberikan respon), valuing (nilai); organization (organisasi); 

characterization (karakterisasi. Kemampuan psikomotorik meliputi initiatory, pre-
rountie, dan rountinized. 

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. Sedangkan menurut 

Kunandar (2010: 276) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 
mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif 
dan kualitatif. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar adalah kesempurnaan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan/perbuatan 

dalam pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat 
diukur dengan alat atau tes tertentu.  
 

Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan paparan pada bab 1 mengenai pengertian matematika, menurut 

Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi, Matematika merupakan ilmu 
universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 
penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia.  

Matematika adalah bahasa simbol ilmu deduktif yang tidak menerima 
pembuktian secara deduktif; ilmu tentang keteraturan dan struktur yang 

terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, 
ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil (Ruseffendi da lam Heruman, 
2013:1). 

Soedjadi dalam Heruman (2013:1) hakikat matematika yaitu memiliki objek 
tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.  

Sedangkan tujuan Matematika menurut Ibrahim (2012: 36) adalah sebagai 
berikut: 
1. Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 
dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan Matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 
4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  
Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka yang dimaksud Matematika 

dalam penelitian ini adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan penelahaan 

bentuk-bentuk atau stuktur-stuktur yang abstrak dan hubungan diantara hal-hal itu. 
Untuk dapat memahami stuktur serta hubungan-hubungannya diperlukan 

penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika.  
 
METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penulisan ini adalah siswa kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat  

yang berjumlah 28 siswa. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Agustus 
2016. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Rengat yang terletak di 
kecamatan Rengat.  

 
Prosedur Tindakan 

Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
kognitif siswa kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat dengan menggunakan model 
pembelajaran PAIKEM. Penulisan ini terdiri dari beberapa siklus penulisan, hal ini 

dilakukan karena penulisan ini akan terhenti ketika sudah terjadi peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar kognitif siswa sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan. 
Perbaikan penulisan yang digunakan adalah penulisan tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Secara lebih rinci diuraikan dalam bagan sebagai berikut : 
Gambar 1. Siklus Penulisan Tindakan Kelas 

 
Sumber : Direktorat Tendik (2008) 
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Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan bersama dengan pelaksanaan penulisan pada 
saat proses pembelajaran. Pelaku pengumpulan data adalah penulis dan teman 

sejawat yang bertugas sebagai observatory. 
Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil post tes dan 

teman sejawat mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku guru dan 
siswa pada saat pembelajaran. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 
adalah lembar pengamatan dan lembar post tes. Hasil pengamatan diperoleh dari 

pengamatan terhadap perilaku guru dan siswa, sedangkan hasil post tes diperoleh 
dari analisis lembar post tes.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Hasil Penelitian 

Pra Siklus  

Data awal hasil belajar siswa kelas VII.b SMP Negeri 1 Rengat yang 

diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu terdapat 16 siswa (57%) belum 
berhasil mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh sekolah adalah 70. 
Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar adalah 12 siswa 

(48%).Persentase ketuntasan pada pra siklus dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel 1. Persentase Ketuntasan Pra Siklus 

No. Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 28 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 12 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 16 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase Ketuntasan 43 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
 
Siklus I 

Kegiatan pembelajaran adalah menyampaikan pokok pembahasan yang akan 
dipelajari, yaitu mempelajari pengertian bilangan bulat dan penerapan bilangan 

bulat dalam kehidupan. Disini peserta didik diberikan tugas untuk membuat soal 
beserta jawabannya. Setiap kelompok membuat empat soal beserta jawabannya. 
Dua soal tentang pengertian bilangan bulat, dan dua soal tentang penerapan 

bilangan bulat dalam kehidupan. Kondisi kelas saat pembelajaran kelompok 
kurang terkondisikan dengan baik. Dimana peserta didik masih banyak yang 

bertanya pada kelompok lain yang merasa menurut mereka lebih bisa. Setelah 
kegiatan belajar kelompok selesai, peneliti menyimpulkan tentang apa yang telah 
dipelajari untuk memantapkan pengetahuan yang te lah diperoleh yaitu terkait 

materi pengertian bilangan bulat dan penerapan b ilangan bulat dalam kehidupan. 
Sedangkan siswa mendengarkan dan mencatat jika ada yang belum mereka 

mengerti. Peneliti bertanya kepada peserta didik dari kelompok 4 apakah mereka 
sudah paham dengan materi yang mereka pelajari, dan peserta didikpun menjawab 
bahwa mereka sudah paham. Lalu guru memberikan LKS berisi soal postes untuk 

melihat sampai dimana pemahaman siswa pada materi yang telah di ajarkan 
.Setelah pembelajaran selesai Kemudian peneliti menutup pembelajaran dengan 
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bacaan hamdalah.Hasil persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pos tes I 
dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Persentase Ketuntasan Siklus I 

No. Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 28 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 17 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 11 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase Ketuntasan 61 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
 

Berdasarkan tabel 2 diatas, ketercapaian Post tes I terdapat 17 siswa (61%) 
yang sudah mencapai KKM tetapi masih ada 8 orang siswa belum tuntas (32%) 

dari jumlah total 25 siswa di kelas VII.b  SMP Negeri 1 Rengat. Hal ini 
disebabkan masih ada siswa yang belum terlalu terbiasa dengan metode STAD 
yang sedang dilakukan dan belum terlalu memahami materi yang 

dipelajari.Dengan ini guru memutuskan untuk melanjutkan penelitian guna 
memaksimalkan hasil dari pembelajaran yang dilaksanakan.  

 
Siklus II 

 Pelajaran dibuka dengan salam dan peserta didik menjawabnya dengan 

serempak. Kemudian peserta didik membaca doa bersama-sama. Kemudian 
peneliti memberi motivasi dan memberi stimulus untuk menarik keberanian 
peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan topik yang akan 

dipelajari, yaitu mempelajari penjumlahan bilangan bulat. Dan peserta didik 
mendengarkan apa yang dikatakan peneliti.Kemudian Guru memberi pengarahan 

dan menjelaskan kewajiban peseta didik bahwa peserta didik harus bekerjasama 
dan saling membantu dan yang belum bisa harus bertanya serta berusaha 
memahami. Kegiatan belajar kelompok berjalan dengan baik. Dimana peserta 

didik sudah aktif pada kelompok masing-masing. Jika mereka bingung, mereka 
bertanya kepada anggota kelompoknya. Dan tidak ada yang hanya bergurau 

sendiri. Mereka semua fokus dan semangat untuk memahami materi. Sampai 
akhirnya mereka selesai mengerjakan tugas yang diberikan peneliti dengan 
anggota kelompoknya sendiri. Setelah kegiatan kelompok selesai peserta didik 

ditanya apakah sudah paham terkait materi yang telah dipelajari. Dan semua 
peserta didik menjawab dengan serempak bahwa mereka sudah paham terhadap 

materi yang mereka pelajari. Kemudian peneliti memperkuat pemahaman peserta 
didik terkait materi yang baru dipelajari yaitu tentang materi penjumlahan bilangan 
bulat. Setelah itu Peneliti menjelaskan kegiatan setelah ini yaitu penugasan 

individu. 
Hasil persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pos tes II dapat dilihat 

melalui tabel di bawah ini : 
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Tabel 3. Persentase Ketuntasan Siklus II 

No. Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 28 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 22 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 6 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase Ketuntasan 79 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 
 Pada Pos Tes II sama halnya seperti Post tes I, tidak semua siswa mencapai 
KKM yang telah ditentukan namun menunjukkan adanya peningkatan dalam 

pencapaiaan KKM. Pada siklus II ini terdapat 22 orang siswa (79%) yang telah 
mencapai KKM dan terdapat 6 orang siswa belum mencapai KKM yang telah 

ditentukan oleh sekolah. Dari data diatas yang dapat dilihat bahwa ketuntasan 
siswa telah mencapai hasil yang baik walaupun masih terdapat 6 orang siswa yang 
belum mencapai KKM maka guru peneliti akan kembali membimbing siswa 

tersebut, dan peneliti memutuskan mengakhiri kegiatan penelitian pada siklus II.  
 

Pembahasan 

Peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik kelas SMP Negeri 1 Rengat pada pelajaran matematika melalui 

model PAIKEM agar dalam pembelajaran matematika, siswa menjadi aktif, mudah 
memahami materi dan melatih siswa untuk saling bertanggung jawab untuk 
dirinya sendiri maupun kelompok. 

Dengan hasil Post tes I dan Post tes II yang didapat siswa sesudah tindakan, 
didapatlah jumlah jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 17 orang siswa (61%) 

pada UH siklus I dan meningkat menjadi 22 orang siswa (79%) dari total 28 orang 
siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dideskripsikan diatas telah 

menunjukkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I dan siklus II. Pemilihan 
model PAIKEM pada penelitian ini memberikan dampak yang positif dalam 

rangka peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Dengan model pembelajara ini 
siswa dapat saling berinteraksi dengan temannya, kerjasama, berdiskusi dan saling 
tukar informasi, siswa yang pintar dapat membantu siswa yang lemah sehingga 

mereka dapat melakukan aktivitas belajar, baik secara mandiri maupun 
berkelompok sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Kelemahan dan kekurangan berikutnya adalah kegiatan berdiskusi, tidak 
semua peserta didik dalam kelompok melakukannya. Guru dalam hal ini selalu 
mengarahkan mereka untuk berdiskusi tiap pertemuannya, sehingga keaktifan 

siswayang berdiskusipun meningkat tiap pertemuan. Begitu juga halnya dalam 
jumlah siswa yang pasif. Pada pertemuan awal, masih banyak siswa yang pasif 

menunggu jawaban dari anggota kelompok. Namun jumlahnya terus berkurang 
tiap pertemuan karena guru tidak pernah lupa mengarahkan mereka selama 
pertemuan. Kelemahan lainya adalah dalam menjawab  soal berdasarkan indikator 

soal. Pada beberapa pertemuan awal siswa agak kebingungan. Berdasarkan hasil 
observasi aktivitas guru terlihat bahwa ada beberapa aktivitas guru masih belum 
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dilaksanakan secara maksimal, seperti memberikan motivasi kepada kelompok 
agar lebih aktif lagi, saling bekerjasama dan memiliki tanggung jawab yang sama 
atas keberhasilan kelompoknya serta memberikan hadiah.  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas VII.b SMP 

Negeri 1 Rengat khususnya pada materi Bilangan bulat.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran dengan model PAIKEM 

adalah suatu pembelajaran yang memproses lingkungan belajar peserta didik 
secara sengaja dikelola agar lebih meningkatkan pola belajar peserta didik 
sehingga proses interaksi peserta didik merupakan suatu hal yang dapat dibina dan 

bagian dari proses pembelajaran yaitu dengan cara belajar kelompok.Guru 
mengatur kelas dengan mempersiapkan stimulus-stimulus yang dapat memancing 

siswa untuk ingin memahami materi kubus dan balok. Guru memberi motivasi 
peserta didik menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan lingkungan 
sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan 

dan cocok bagi peserta didik. Dari hasil perbaikan pembelajaran dengan 
menggunakan Model PAIKEM pada mata pelajaran Matematika kelas VII.b SMP 

Negeri 1 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan telah menunjukkan 
peningkatan kearah yang lebih baik pada persentase hasil belajar siswa, 
Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan kearah yang lebih baik,  

banyaknya siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal mengalami 
peningkatan untuk setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada persentase 

ketuntasan nilai ulangan harian siswa. Pada siklus 1 persentase ketuntasan siswa 
adalah 61% meningkat pada siklus 2 dengan persentase ketuntasan mencapai 79%.  
Penerapan Model PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 

kelas VII.b  SMP Negeri 1 Rengat. Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 

Saran 

Dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar 
mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 
a. Guru 

Agar peserta didik bergairah dan termotifasi dalam pembelajaran 
sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran kontruktivisme dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, salah satu alternatif dengan menggunakan model PAIKEM.  
b. Peserta Didik 

Peserta didik sebaiknya tidak takut menggunakan ide atau gagasan 
dalam materi pembelajaran maupun dalam diskusi kelompok atau dalam 
kegiatan belajar mengajar.  

c. Sekolah 
Pihak sekolah seharusnya mengupayakan dan mengusahakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadahi, sehingga proses pembelajaran bisa 
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optimal. Kepala sekolah seharusnya menentukan arah kebijakan sekolah dalam 
rangka meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan kualitas peserta 
didiknya.  
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