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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran
PAKEM terhadap hasil belajar bahasa Indonesia aspek membaca siswa kelas VII
Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014.
Peneliti memiliki dua hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama tidak
adanya pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap hasil belajar siswa Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang, dan hipotesis yang kedua
adalah adanya pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap hasil belajar siswa
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah
Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 236 siswa. Sampel berjumlah 62 siswa yang diambil melalui teknik
sampling kelompok (cluster sampling) dengan satu kelas VII C sebagai kelas kontrol
(kelas yang tidak diberikan perlakuan model pembelajaran PAKEM) dan kelas VII A
sebagai kelas eksperimen (kelas yang diberi perlakuan model pembalajaran
PAKEM). Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, sedangkan pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data
berupa tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Teknik analisis data menggunakan
uji deskriptif, normalitas, homogenitas, dan uji hipotesa dengan menggunakan SPSS.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran PAKEM memiliki pengaruh terhadap hasil belajar bahasa Indonesia
aspek membaca siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 12
Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesa yang menunjukkan Fhitung
5,823 ≥ dari Ftabel , 4,001 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.
Kata Kunci: Model Pembelajaran PAKEM, Hasil Belajar Bahasa Indonesia, dan
Membaca.

Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of active and creative
learning models on learning outcomes Indonesian aspect reading class VII Junior
High School 12 Tanjungpinang school year 2013/2014.
Researchers have two hypotheses in this study, the first no influence active
and creative learning models to student learning outcomes Class VII Junior High
School 12 Tanjungpinang, and the second hypothesis is the effect of active and
creative learning models to student learning outcomes Class VII Junior High School
12 Tanjungpinang.
The population in this study were all students of class VII Junior High School
12 Tanjungpinang academic year 2013/2014, amounting to 232 students. Samples
numbered 62 students were taken through a sampling technique group (cluster
sampling) with one class VII C as a control class (class treatment is not given active
and creative learning models) and class VII A as the experimental class (class of
models treated PAKEM). The method used is an experimental method, while the
approach is a quantitative approach to data collection techniques such as the initial
test (pre-test) and final test (post-test). Analysis using descriptive test, normality,
homogeneity, and hypothesis testing using SPSS.
Based on the results of the data analysis of this study concluded that active
and creative learning models have an influence on learning outcomes Indonesian
aspects of reading class VII Junior High School 12 Tanjungpinang. It is proved by
testing the hypothesis that suggests Fhitung 5.823 ≥ dari Ftabel 4,001 so H0 is rejected
and Ha accepted.
Keywords: Models of Learning PAKEM, Learning Outcomes Indonesian , and
Reading.
1.

Pendahuluan

Perubahan paradigma pembelajaran amat bergantung pada pemahaman para guru
tentang dasar dan teori kependidikan yang dianutnya, termasuk dengan cara pandang
(point of view) dan pola pikir (mindset) tentang peran dan dan kompetensi profesional
guru dalam proses pembelajaran. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa
tugas utama guru adalah mengajar, bukan mendidik dan membimbing. Bahkan
metode mengajar satu-satunya andalan yang dilakukan adalah metode ceramah yang
dikenal dengan chalk and talk. Dengan strategi mengajar yang demikian, peran guru
lebih kepada meyampaikan informasi. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru
(teachers centered), belum berpusat pada siswa. Padahal peranan siswa di dalam
kelas juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan mengajar.
Untuk mendapatkan keberhasilan dalam pembelajaran, diperlukan berbagai
macam cara salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, guru harus

membuat suatu model pembelajaran. Model pembelajaran yang layak untuk
digunakan adalah model pembelajarn PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,
dan Menyenangkan). PAKEM adalah model pembelajaran yang yang dinilai dapat
melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif. Tidak hanya itu, model
pembelajaran PAKEM akan menciptakan ketertarikan bagi siswa. Dengan latar
belakang teori pengajaran dan pengajaran dan melanjutkan model pembelajaran
CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), PAKEM dinilai lebih efektif dilakukan dalam
pembelajaran, karena tidak hanya menggali potensi siswa untuk ikut aktif, tetapi juga
guru membuat suasana belajar mengajar lebih menyenangkan.

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen,
sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu
pendekatan yang menggunakan data yang berbentuk angka-angka seperti skor hasil
tes, nilai rapor, berat badan, tinggi badan, dsb.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Deskriptif kelas kontrol dan eksperimen
Deskriptif post-test dengan jumlah sampel untuk kelas kontrol sebanyak 31
orang siswa, dengan nilai rata-rata 70,81; minimum 50; dan maksimum 85.
Sedangkan jumlah sampel kelas eksperimen sebanyak 31 orang siswa dengan
nilai rata-rata 76,29; minimum 55 ;dan maksimum 90.
b. Uji Homogenitas Post-test kelas kontrol dan eksperimen
Dari tabel Test of Homogeniety of Variances nilai sig sebesar 0,233. Pada
penelitian ini nilai α = 0,01. Jadi dari hasil perbandingan antara nilai sig dan
α diperoleh: sig 0,233 > α = 0,01 sehingga keputusannya H0 diterima, yaitu
tidak ada perbedaan perbedaan nilai varian dari kedua kelas.
c. Pengujian Hipotesis kelas kontrol dan eksperimen
Nilai Fhitung dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel One Way Anova
sebesar 5,823. Hal ini membuktikan bahwa nila Fhitung 5,823 ≥ dari Ftabel ,
4,001 yang berarti adanya pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap
hasil belajar bahasa Indonesia aspek membaca siswa kelas VII SMP N 12
Tanjungpinang.

4.

Simpulan dan Rekomendasi
a. Hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran PAKEM
masih tergolong rendah,
b. Hasil belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan model pembelajaran
tergolong sedang.
c. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, bahwa adanya pengaruh model
pembelajaran PAKEM terhadap hasil belajar bahasa Indonesia aspek
membaca siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 12
Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan
kriteria yang diambil berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel
Jika: Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima.
Ftabel
= jumlah seluruh sampel – jumlah kelompok
= 62 – 2
= 60
Ftabel 60 = 4,001
Nilai Fhitung dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel One Way 5,823. Hal
ini membuktikan bahwa nila Fhitung 5,823 ≥ dari Ftabel , 4,001 yang berarti
adanya pengaruh model pembelajaran PAKEM terhadap hasil belajar bahasa
Indonesia aspek membaca siswa kelas VII SMP N 12 Tanjungpinang.

Jadi, dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya guru menggunakan model
pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. Salah satu model pembelajaran
yang dapat digunakan guna meningkatkan hasil belajar adalah model pembelajaran
PAKEM.
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