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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Hakikat Pembelajaran Paikem 

2.1.1 Pengertian Hakikat Pembelajaran  

    Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan adalah 

sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan 

beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahamannya 

dengan penekanan belajar sambil bekerja. (Asmani, 2011) Dengan 

pelaksanaan pembelajaran Pembalajaran Aktif Inovatif Kreatif Enofatif Dan 

Menyenangkan, diharapkan berkembangnya macam inovasi pembelajaran      

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, 

dan menyenangkan. Model pembelajaran ini memberi peluang kepada peserta 

didik, lebih kreatif karena, model pembelajaran ini menitikberatkan kepada 

kegiatan pembelajaran yang lebih menarik untuk para peserta didik dengan 

berbasis pada lingkungan. Artinya pada model pembelajaran ini seorang 

pendidik bukan hanya menjelaskan  kepada peserta didik tentang materi yang 

ada di buku pelajaran saja tetapi juga mengajaknya untuk melakukan 

observasi secara langsung yang berhubungan dengan materi ajar tersebut, 

sehingga peserta didik merasa senang memperoleh pengalaman. 

Adapun langkah-langkah penerapan Pembelajaran Aktif Inovatif 

Kreatif Enovatif Dan Menyenangkan  ini, yaitu: 

 



 

9 
 

2.1.1.1 Merencanakan keperluan dalam pembelajaran, yaitu: kurikulum, 

RPP, serta alat bantu dalam mengajar. 

2.1.1.2 Melaksanakan proses pembelajaran yang berlandaskan 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Enovatif Dan Menyenangkan, 

adapun  perilaku pendidik diantaranya adalah sebagi berikut: 

2.1.1.2.1 Mendengarkan dan menghargai peserta didik 

2.1.1.2.2 Mengembangkan rasa percaya diri peserta didik 

2.1.1.2.3 Menanamkan rasa tidak takut salah 

2.1.1.2.4 Memberikan tantangan 

2.1.1.2.5 Memantau perkembangan hasil belajar. (Syaiful Sagala, 

2009) 

           Terdapat empat aspek yang mempengaruhi model Pembelajaran 

Aktif Inovatif Kreatif Enovatif Dan Menyenangkan, yaitu pengalaman, 

komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila dalam sebuah pembel ajaran 

terdapat keempat aspek tersebut, maka kriteria Pembelajaran Aktif 

Inovatif Kreatif Enovatif Dan Menyenangkan  terpenuhi. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat bawah ini: (Rusman 2016) 

a. Pengalaman 

 Aspek pengalaman ini peserta didik diajarkan untuk dapat belajar 

mandiri. Di dalamnya terdapat banyak cara untuk penerapannya, antara 

lain seperti eksperimen, pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan 

wawancara. Karena diaspek pengalaman, peserta didik belajar banyak 

melalui berbuat dan dengan melalui pengalaman langsung, dapat 

mengaktifkan banyak indra yang di miliki peserta didik tersebut. Seperti 
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yang dikemukakan Edgar Dale dalam Rusmanbahwa dengan pengalaman 

langsung sekitar 90% materi yang didapatkan oleh peserta didik akan 

cepat terserap dan bertahan lebih lama. (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia.1996) 

b. Komunikasi 

Aspek komunikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, 

antara lain mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan 

memajangkan hasil kerja. Di aspek ini ada hal-hal yang ingin didapatkan, 

misalnya peserta didik dapat mengungkapkan gagasan, dapat 

mengonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasanya, memancing gagasan 

orang lain dan membuat bangunan makna sehingga mereka dapat 

diketahui oleh pendidik. 

c. Interaksi 

Aspek interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya 

jawab, dan saling melempar pertanyaan. Dengan hal-hal seperti itulah 

kesalahan makna yang diperbuat oleh peserta didik berpeluang untuk 

terkoreksi dan makna yang terbangun semakin mantap, sehingga dapat 

menyebabkan hasil belajar meningkat. 

d. Refleksi 

Aspek ini yang dilakukan memikirkan kembali apa yang telah di 

perbuat/dipikirkan oleh peserta didik selama mereka belajar. Hal ini 

dilakukan supaya terdapatnya perbaikan gagasan/makna yang telah 

dikeluarkan oleh peserta didik dan agar mereka tidak mengulangi 

kesalahan.Di sini peserta didik diharapkan juga dapat menciptakan 
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gagasan-gagasan baru. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan yaitu: Kelebihannya 

1. Mengalami, yaitu Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik mental, 

maupun emosional. 

2. Komunikasi, yaitu Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik. 

3. Interaksi, yaitu Kegiatan pembelajarannya memungkinkan terjadinya 

interaksi multi arah. 

4. Refleksi, yaitu Kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik memikirkan kembali apa yang telah dilakukan.  

        Kelemahan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Evektif Dan 

Menyenangkan (Hajar, Ibnu,1996) 

1) Membutuhkan dana, dalam Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif 

Efektif Dan Menyenangkan sering kita memakai media sehingga 

membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

2) Pengembangan RPP, dalam pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif 

Efektif Dan Menyenangkan pendidik dituntut untuk kerja ekstra 

dalam pengembangan RPP agar dapat menciptakan pembelajaran 

yang dinginkan. 

3) Manajemen kelas, dalam pembelajaran ini pendidik harus selalu 

dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan 

menyenangkan. dari komponen model pembelajaran Aktif Inovatif 

Kreatif Efektif Dan Menyenangkan yang terdiri dari empat 

komponen, berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari model 

pembelajaran:(Sudjana, Nana,2008) 

1. Pembelajaran Partisipatif 

           Pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara optimal.(Rusman 2008) 

Pembelajaran aktif Inovatif kreatif Dan Menyenangkan ini menitik 
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beratkan pada keterlibatan peserta didik pada kegiatan pembelajaran 

(child/student center) bukan pada dominasi pendidik dalam penyampaian 

materi pembelajaran (teacher center). 

 Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran akan lebih bermakna bila 

peserta didik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang dilaksanakan 

dalam berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran, sementara pendidik 

berperan sebagai fasilitator, mediator sehingga peserta didik mampu 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam mengaktualisasikan 

kemampuannya di dalam dan di luar kelas. 

2. Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai 

informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses 

pembelajaran dikelas, sehingga peserta didik akan mendapatkan berbagai 

pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. 

(syaruddin usman 2014) Lebih dari itu, pembelajaran aktif memungkinkan 

peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti 

menganalisis dan mensintesis.Dalam pembelajaran aktif, pendidik lebih 

banyak memosisikan dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar (to facilitate of learning) kepada peserta 

didik.terlibat secara aktif dan berperan dalam proses pembelajaran, 

Sedangkan pendidik atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri, bukan 

dari pendidiknya. Model pembelajaran (PAIKEM) adalah singkatan dari 

Pembelajaran partisipatif Aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, 
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sehingga sangat perlu untuk menjelaskan masing-masing dari komponen 

model pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan menyenangkan yang 

terdiri dari empat komponen, berikut ini akan dijelaskan masing-masing 

dari model pembelajaran: 

2.1.2 Pembelajaran Kreatif 

2.2.1 Pengertian Kreativitas 

Barron dalam (Seto Mulyadi. 2016) mendefinisikan kreativitas 

Secara konvensional dengan pendekatan tiga P yaitu pendekatan: pribadi 

yang kreatif, proses kreatif, dan produk kreatif. Kemudian timbul 

pandangan baru yang dikutip Isaken dalam Mulyadi yang menyatakan 

bahwa pendekatan proses, juga penting untuk memahami kreativitas. 

Secara berturut-turut berikut akan di jelaskan masing masing pendekatan 

kreativitas: 

2.2.2 Pendekatan Pribadi Kreatif 

Menurut Hulbeck dalam Mulyadi tindakan pribadi kreatif 

didefinisikan sebagai berikut.creative action is an imposing of own 

whole personality on the environment in a uniqu and characteristic way. 

Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam 

interaksi dengan lingkungan (Seto mulyadi, 2016) 

Sternberg dalam Mulyadi menyatakan bahwa ada enam elemen 

yang menyatu membentuk kreativitas yaitu: inteligensi, pengetahuan, 

gaya berpikir, kepribadian, motivasi dan lingkungan. Inteligensi 

termasuk salah satu kekuatan yang bergabung memengaruhi perilaku dan 

pikiran kreatif. Berdasarkan teori triachic human intelligence sternberg, 
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tiga aspek inteligensi yang memengaruhi kreativitas, adalah sintesis, 

analisis, dan kemampuan praktis.  

Kemampuan sintesis adalah kemampuan membangkitkan ide 

yang baru, berkualitas tinggi dan sesuai dengan tugas. Karena kreativitas 

di pandang sebagai sesuatu” 

yang baru, berkualitas tinggi dan sesuai dengan tugas, maka 

kreativitas bervariasi berdasar pribadi, tugas dan lingkungannya. Elemen 

kunci utama kemampuan sintesis adalah yang disebut Sternberg dalam 

Mulyadi metak omponent atau metakognisi, yang berupa proses 

eksekutif tingkat tinggi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi 

performasi tugas.(Seto Mulyadi, 2016) Metakomponen adalah salah satu 

proses pembuatan definisi baru. Dengan kata lain, pribadi yang kreatif 

akan melihat masalah yang dilihat orang lain dengan cara lain, dan 

mendefinisikan  kembali dengan cara yang sama sekali berbeda.  

Kemampuan inteligensi ketiga yang berperan dalam kreativitas 

adalah kemampuan praktis, yaitu kemampuan menerapkan keterampilan 

intelektual dalam konteks kehidupan sehari-hari. Karena ide-ide kreatif 

cenderung sering di tolak, maka penting sekali orang yang ingin 

kreativitasnya  berdampak, harus menemukan cara mengomunikasikan 

ide secara efektif, dan belajar memengaruhi orang lain mengenai 

keunggulan ide-idenya. 
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2.2.3 Pendekatan Proses Kreatif  

Menurut Torrance dalam Mulyadi kreativitas di definisikan 

sebagai proses yang menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah, 

yaitu: 

1) Memahami adanya kesulitan, masalah kesenjangan informasi, elemen 

yang hilang, sesuatu yang menyimpang (askew). 

2) Memperkirakan dan merumuskan hipotesis tentang perbedaan-

     perbedaan. 

3) Menilai dan mengetes perkiraan (guesses) dan hipotesis. 

4) Memperbaiki dan mengetes kembali.  

5) Mengemunikasikan hasil.(Seto Mulyadi, 2016) 

Definisi tersebut bersifat unik karena meliputi seluruh langkah-langkah 

kreatif mulai dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikan 

hasil. 

2.2.4 Pendekatan Produk Kreatif 

Definisi yang terfokus pada produk kreatif menekankan unsur 

orisinalitas, kebaruan, dan kebermaknaan. Definisi yang menekankan 

kebaruan atau hal-hal yang baru, seperti di kemukakan Barron dalam 

Mulyadi, sebagai berikut: Creativity may be defined, quite simply, as 

the ability to bring something newinto existence. Kreativitas dapat 

didefinisikan secara sangat sederhana sebagaikemampuan menciptakan 

sesuatu yang baru. Penekanan pada orisinalitasdi nyatakan oleh 

Mulyadi dalam Mason sebagai berikut: Creativeness in the best sense of 

word, requires two things: an original concept, or idea, and a benefit to 
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Someone, Kreativitas dalam pemahaman yang paling baik, 

mempersyaratkandua hal: suatu konsep atau ide yang orisinal dan suatu 

keuntungan bagiseseorang. Sedangkan definisi yang menekankan pada 

kebermaknaanDi kemukakan oleh Haefele dalam Mulyadi, sebagai 

berikut: Creativityis defined as t he ability to make new combination of 

social worth. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

membuat kombinasi baru yang bermakna sosial.(Seto Mulyadi 2016). 

2.5 Pendekatan Pendorong Kreatif (press) 

Pendekatan yang keempat pada kreativitas terfokus pada 

dorongan kreatif, sosial dan lingkungan psikologi.Ini berarti terdapat 

dua macam dorongan yaitu internal (dari diri sendiri) maupun dorongan 

eksternal (dari lingkungan sosial dan psikologis). Menurut Simpson 

dalam Mulyadi, dorongan internal merupakan: the initiati ve that one 

manifest by his power to break away from the usual sequence of 

thought.Ini siatif yang dimanifestasikan dengan dorongan 

untuk keluar dari seluruh pemikiran yang biasa. Sedangkan 

dorongan eksternal adalah lingkungan yang kondusif yang 

memberikan kesempatan seseorang untuk menuangkan ide-ide 

kreatifnya. 

Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang 

mengharuskan pendidik untuk dapat memotivasi dan memunculkan 

kreativitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung, dengan 

beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya bermain peran, 

dan pemecahan masalah.Kreatif berkenaan dengan penggunaan atau 
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upaya memungsikan kemampuan mental produktif dalam 

menyelesaikan atau memecahkan masalah, atau upaya pengembangan 

atau bentuk-bentuk artistic dan mekanis, biasanya dengan maksud agar 

orang mampu menggunakan informasi yang tidak berasal dari 

perluasan konseptual dari sumber-sumber informasiPembelajaran 

kreatif merupakan proses pemebelajaran yang mengharuskan pendidik 

untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik 

selama pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan beberapa 

metode dan strategi yang bervariasi, misalnya kerja kelompok, 

bermain peran, dan pemecahan masalah.Pembelajaran kreatif menuntut 

pendidik untuk merangsang kreativitas peserta didik, baik dalam 

mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu 

tindakan. Berpikir kreatif selalu dimulai dengan berpikir kritis, yakni 

menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau 

memperbaiki sesuatu. Berpikir kritis harus dikembangkan dalam 

proses pembelajaran agar peserta didik terbiasa mengembangkan 

kreativitasnya.Seperti dikutip Mulyasa dalam Rusman mengatakan 

bahwa pada umumnya, berpikir kreatif memiliki empat tahapan 

sebagai berikut: 

1). Tahap pertama: persiapan, yaitu proses pengumpulan informasi   

untuk di uji. 

2) Tahap kedua: inkubasi, yaitu suatu rentang waktu untuk 

merenungkan hipotesis informasi tersebut sampai diperoleh 

keyakinan bahwa hipotesis tersebut rasional. 
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3) Tahap ketiga: iluminasi, yaitu suatu kondisi untuk menemukan 

keyakinan bahwa hipotesisi tersebut benar tepat dan rasional. 

4) Tahap keempat: verifikasi, yaitu pengujian kembali hipotesisi 

untuk dijadikan sebuah rekomendasi, konsep atau teori. 

(Rusman, 2010) 

Kreatif belajar dapat ditunjukkan oleh pendidik dalam membuat soal; 

menyusun pertanyaan; variasi dalam memperoleh informasi 

penyelesaian;  mengerjakan soal dalam berbagi cara; wawancara lebih 

dari seorang;  identifikasi pekerjaan 

a) Ciri-ciri kemampuan berfikir kreatif Guilford dalam Mulyadi 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif memiliki empat ciri: 

kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), orisinalitas (originality), 

elaborasi ( elaboration), dalam bepikir, berikut penjelasannya 

(syamsuddaha, 2014) 

b) Kelancaran berpikir (fluencyoft hinkin), yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara 

cepat. Dalam kelancaran bepikir, yang ditekankan adalah kuantitas, 

dan bukan kualitas. (Ulfa latifah, 2012) 

c) Kelenturan berpikir (fleksibility), yaitu kemampuan untuk 

memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban, atau pertanyaan-

pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu permasalahan dari 

sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang 

berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam 

pendekatan atau cara pemikiran. Orang yang kreatif adalah orang yang 
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luwes dalam bepikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara 

berpikir lama dan menggantikannya dengan cara berpikir yang baru. 

d) Originalitas (originality), yaitu kemampuan untuk mencetuskan 

gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. 

e) Elaborasi (elaboration), yaitu kemampuan dalam mengembangkan 

gagasan dan menambahkan atau merinci detail-detail dari suatu objek, 

gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.(Seto mulyadi, 

2016) 

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif tersebut selanjutnya dijadikan 

aspek aspek yang diukur atau dengan kata lain pengukuran (measurement) 

kreativitas di tujukan pada keempat aspek tersebut, yaitu: kelancaran, 

kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi. 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas menurut Rogers dalam 

Mulyadi adalah: 

a) Faktor Internal Individu 

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat 

mempengaruhi kreativitas, diantaranya: 

(1) Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima 

segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan 

menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan 

terhadap pengalaman pengalaman tersebut. Dengan demikian individu 

kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. 
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(2) Evaluasi internal adalah kemampuan individu dalam menilai produk 

yang Di hasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, 

bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian 

individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari 

orang lain. 

(3) Kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur 

unsur, bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru dari 

hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

b) Faktor eksternal (lingkungan) 

Faktor eksternal (lingkungan) yang dapat mempengaruhi 

kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung 

keamanan dan kebebasan psikologis.Peran kondisi lingkungan mencakup 

lingkungan dalam arti kata luas yaitu masyarakat dan 

kebudayaan.Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika 

kebudayaan itu memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas 

potensial yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Seperti dikutip Hurlock 

dalam Blog Chapter, mengatakan ada enam faktor yang menyebabkan 

munculnya variansi kreativitas yang dimiliki individu,yaitu: 

(1) Jenis kelamin 

Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar dari anak 

perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak.Untuk 

sebagian besar hal ini desebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak 

laki-laki dari pada anak perempuan.Anak laki-laki diberi kesempatan 

untuk mandiri, di desa oleh teman sebaya untuk lebih mengambil resiko 
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dan didorong oleh para orang tua dan pendidik untuk lebih menunjukkan 

ini siatif dan orisinalitas. 

(2) Status sosial ekonomi 

Anak dari kelompok ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih 

kreatif dari anak kelompok yang lebih rendah. Lingkungan anak kelompok 

ekonomi yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi 

kreativitas (Antom., Moeliona. 2008) 

(3) Urutan kelahiran 

Anak dari berbagai urutan kelahiran menujukkan tingkat kreativitas 

yang berbeda.Perbedaan ini lebih menekankan pada lingkungan dari pada 

bawaan. Anak yang lahir ditengah, belakang dan anak tunggal memiliki 

kreativitas yang tinggi dari pada anak pertama (Seto., Mulyadi. 2016)  

(4) Ukuran keluarga 

Anak dari keluarga kecil cenderung lebih kreatif dari pada anak dari 

keluarga besar (kuantitas). 

(5) Lingkungan 

Anak dari ligkungan kota cenderung lebih kreatif dari anak 

lingkungan pedesaan. 

(6) Inteligensi 

dari pada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih 

banyak gagasan baru untuk menangani suasana sosial dan mempu 

merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. 

(Chapter,2017) 



 

22 
 

(7) Tahap-tahap perkembangan Kreativitas 

Seperti dikutip Cropley dalam Blog Chapter, mengatakan terdapat 

3 tahapan perkembangan kreativitas yaitu: 

a) Tahap prekonvensional (Preconventional Phase) 

Tahap ini terjadi pada usia 6-8 tahun. Pada tahap ini, individu 

menunjukkan spontanitas dan emosional dalam menghasilkan suatu 

karya, yang kemudian mengarah kepada hasil yang estetik dan 

menyenangkan.Individu menghasilkan sesuatu yang baru tanpa 

memperhatikan aturan dan batasan dari luar. 

b) Tahap konvensional (Convensional Phase) 

Tahap ini berlangsung pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini 

kemampuan berpikir seseorang di batasi oleh aturan-aturan yang ada 

sehingga karya yang di hasilkan menjadi kaku.Selain itu, pada tahapan 

ini kemampuan kritis dan evaluatif juga berkembang. 

c) Tahap poskonvensional (Postconvensional phase) 

Tahap ini berlangsung pada usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap 

ini, individu sudah mampu menghasilkan karya-karya baru yang telah 

disesuaikan dengan batasan-batasan eksternal dan nilai-nilai 

konvensional yang ada dilingkungan. (Chapter, 2017) 

2,1.3 Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan 

pengalaman baru kepada peserta didik dalam membentuk kompetensi peserta 

didik, serta mengantarkan meraka ketujuan yang ingin dicapai secara 

optimal.Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan serta medidik mereka dalam 
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perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.Seluruh peserta didik 

harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam pembelajaran, sehingga 

suasana pembelajaran betul-betul kondusif dan terarah pada tujuan dan 

pembentukan kompetensi peserta didik.Membawa makna dan pengaruh 

tertentu bagi peserta didik, Efektif  belajar dapat ditunjukkan (1) tepat waktu, 

efisien waktu; (2) pertanyaan sederhana dapat informasi lengkap; (3) cepat 

menguasai konsep; (4) metode dapat sesuai dengan kompetensi dasar; (5) irit 

biaya(Syahruddin., Usman, 2002) Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan 

peserta didik secara aktif, karena mereka merupakan pusat kegiatan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Peserta didik harus didorong 

untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh pendidik sampai informasi 

tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya, hal ini 

memerlukan proses pertukaran pikiran, diskusi, dan perdebatan dalam rangka 

pencapaian pemahaman yang sama terhadap meteri standar yang harus 

dikuasai peserta didik. Secara fundamental Dollar dan Miller dalam Makmun 

menegaskan bahwa belajar efektif dipengaruhi oleh adanya motivasi, yaitu 

peserta didik harus menghendaki sesuatu, adanya perhatian dan mengetahui 

sasaran, yaitu peserta didik harus memperhatikan sesuatu, adanya usaha, 

yaitu pesrta didik harus melakuka sesuatu, adanya evaluasi dan pemantapan 

hasil, yakni peserta didik harus memperoleh sesuatu yang penuh dalam 

belajar. (Makmum,1996) 

Agar belajar efektif , pelajaran dimulai dari apa yang diketahui peserta didik, 

sedangkan kegiatan belajar adalah berbuat dengan menggunakan bahasa dan 

istilah yang dapat dipahami peserta didik. Pembelajaran yang efektif dengan 
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suasana yang menyenangkan tampak pada pendidik tidak kikir untuk memuji, 

tidak permalukan peserta didik, tanamkan rasa ‘tidak takut salah’ pada 

peserta didik; dan tanamkan keyakinan pada peserta didik ‘saya bisa’ percaya 

diri 

a). Pembelajaran Menyenangkan 

Seperti dikutip Mulyasa dalam Usman bahwa Pembelajaran 

menyenangkan (joyfull instruction) merupakan suatu proses 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara 

pendidik dan peserta didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan 

(not under pressure). Dengan kata lain pembelajaran menyenangkan 

adalah adanya pola hubungan yang baik antara pendidik dengan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik memosisikan diri 

sebagai mitra belajar peserta didik, bahkan dalam hal tertentu tidak 

menutup kemungkinan pendidik belajar dari peserta didiknya. Dalam 

hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban, 

baik pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses 

pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan, pendidik harus mampu merencanakan pembelajaran 

dengan baik, memilih materi yang tepat, serta memilih dan 

mengembangkan strategi yang dapat melibatkan peserta didik secara 

optimal. Menyenangkan dalam hal belajar dapat dilihat dari: 

1) Tidak tertekan 

2) Bebas berpendapat 

3) Tidak ngantuk dan tidak jemu 
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4) Bebas mencari objek 

5) Berani berpendapat 

6) Belajar sambil bermain 

7) Banyak ide 

8) Santai tapi serius 

9) Dapat berkemunikasi dengan orang lain 

10) Tidak merasa canggung 

11) Belajar dialam bebas  

12) Tidak takut.(Syahruddin Usman. 2002) 

Petter Kline dalam Sagala mengatakan bahwa“ bagi kebanyakan orang, 

belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan. 

2.1.4 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni, 

prestasi dan belajar. Antara kata prestasi, dan ,belajar, mempunyai arti yang 

berbeda. Oleh karena itu sebelum pengartian prestasi belajar dibicarakan ada 

baiknya pembahasan ini di arahkan pada masalah pertama untuk 

mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan 

belajar. Hal ini juga untuk memudahkan memahami lebih mendalam tentang 

pengertian prestasi belajar itu sendiri.Prestasi adalah hasil dari kegiatan yang 

telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok.20 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakuakan 

suatu kegiatan. Dalam kenyataan, untuk mendapatkan prestasi tidak semudah 

yang di bayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantangan yang 
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harus dihadapi untuk mencapainya.Hanya dengan keuletan dan optimisme 

dirilah yang dapat membantu untuk mencapainya.Oleh karena itu wajarlah 

pencapaian prestasi itu harus dengan jalan keuletan kerja.Meski pencapaian 

prestasi itu penuh dengan rintangan dan tantangan yang harus dihadapi oleh 

seseorang, namun seseorang tidak akan pernah menyerah untuk 

mencapainya. Disinilah nampaknya persaingan dalam mendapatkan prestasi 

dalam kelompok terjadi secara konsisten dan persisten.Banyak kegiatan yang 

bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi. Semuanya 

tergantung dari profesi dan kesenangan masing-masing individu, kegiatan 

mana yang akan digeluti untuk mendapatkan prestasi tersebut, 

konsekuensinya kegiatan itu harus digeluti secara optimal agar menjadi 

bagian dari diri secara pribadi. Dari kegiatan tertentu yang digeluti untuk 

mendapatkan prestasi, maka muncullah berbagai pendapat dari para ahli 

sesuai keahlian mereka masing masing untuk memberikan pengertian 

mengenai kata, prestasi. Namun secara umum mereka sepakat, bahwa 

“prestasi” adalah “hasil” dari suatu kegiatanDari beberapa pengertian prestasi 

di Atas, jelas terlihat perbedaan pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, 

namun intinya sama, yakni hasil yang di capai dari suatu kegiatan. Untuk itu 

dapat dipahami, bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang talah 

dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan 

usaha yang sungguh-sungguh, baik secara individual maupun kelompok 

dalam bidang kegiatan tertentu.Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang 

telah dipelajari. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu 
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dangan lingkungannya. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih 

bayi hingga keliang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut  menyangkut, baik perubahan yang bersifat 

penegtahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif).seperti yang dikutip dalam bukunya 

Educational Psychology: The Teaching-leaching Process, dalam Syaiful 

sagala, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian 

tinggkah laku) yang berlangsung secara progresif.(Sagala, 2009) Menurut 

pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Aristo., Rahadi, 2004) Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dalam lingkungnnya.(Syaiful Bahri Djamarah. 1994) 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan: 

perubahan perilaku atau performance yang relatif permanen, sebagai hasil 

latihan atau pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau kelelahan atau 

karena obat-obatan.”(Hanung Haryono, 2002) 

Menurut Morgan dan Tanwey dalam Ratumana, belajar dapat didefinisikan 

sebagai “setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagi 

hasil latihan dan pengalaman,Meskipun tidak semua perubahan tingkah laku 

dapat kita sebut belajar. Peserta didik memang bukan satu-satunya sumber 
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belajar, walaupun tugas, peranan, dan fungsinya dalam proses belajar 

mengajar sangatlah penting.Menutut Sabri dalam Nana Sudjana, bahwa 

strategi belajar mengajar merupakan tindakan pendidik dalam melaksanakan 

rencana pembelajaran dengan menggunakan beberapa variabel pengajaran 

seperti tujuan, bahan, metode dan alatserta evaluasi untuk mempengaruhi 

peserta didik mencapai tujuan  yang telah ditetapkan.(Muhibbin Syah.2003) 

Berdasarkan pengertian prestasi dan belajar diatas, maka dapat dipahami 

makna dari prestasi belajar. Sehingga prestasi belajar dapat diartikan sebagai 

tarap kemampuan aktual yang bersifat terukur, beberapa penguasaan ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dicapai peserta didik sebagai hasil 

proses belajar. 

Ada pun Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu : 

1. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar). 

           Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan 

pada faktor dari dalam individu yang belajar.Adapun faktor yang 

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain 

motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya. (Slamato

,2010) 

2. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar) 

Menurut pengertian lain, belajar merupaka suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil dan tujuan. Belajar bukan hanya mengingat 

akan tetapi lebih luas dari pada itu. Pengertian lain belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 
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Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Munawar, hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi peserta didik 

dan sisi pendidik.Dari peserta didik, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibanding pada saat sebelum 

belajar.Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.Sedang dari sisi pendidik, hasil 

belaajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. (Slameto, 2010) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang yang di 

tandai dengan adanya perubahan pada diri orang tersebut.Hasil belajar 

dapat diukur secara langsung dengan menggunakan tes. Banyak upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik tetapi yang terpenting adalah 

bagaiman menciptakan suasana kelas yang kondisifkonsentrasi peserta 

didik akan terfokus apabila kondisi  pembelajaran utamanya suasana kelas 

yang baikTerwujudnya pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan 

menyenangkan serta bemakna, tentunya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Terlepas dari hubungan prestasi peserta didik, suasana kelas 

yang hangat suportif juga ditemukan terkait dengan sejumlah faktor lain, 

suasana kelas juga ditemukan sebagai peridiktor yang kuat untuk agresi 

peserta didik. Hasil penilaian yang dilakukan pendidik perlu ditindak 

lanjuti.Setelah kegiatan belajar mengajar berakhir selain terdapat peserta 

didik yang dapat mengusai pelajaran, namun jarang masih ada peserta 
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didik yang tidak menguasai materi pelajaran dengan baik sebagaimana 

tercermin dalam nilai atau hasil belajar lebih rendah dari kebanyakan 

murid-murid sekelasnya. Berkaitan dengan hal ini, menurut Majid ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik, antara lain melaksanakan 

pengajaran perbaikan, pengajaran pengayaan, program akselerasi, 

pembinaan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, dan penigkatan motivasi 

belajar.Dari batasan diatas, jika dikaitkan dengan belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI), maka prestasi belajar PAI peserta didik merupakan 

suatu indikator untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam proses 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Aktif Inovatif  

Kreatif Efektif Dan menyenangkan. Dengan demikian maka prestasi 

belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai peserta didik sebagai 

bukti keberhasilan proses belajar mengajar dalam memenuhi dan 

memperoleh mata pelajaran PAI atau yang berkaitan dengannya 

2.1.5 Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata, 

pendidikan, dan agama. Dalam kamus umum bahasa indonesia, pendidikan 

berasal dari kata didik, dengan diberi awalan, pe, dan akhiran an, yang berarti 

proses pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan”.(Latifah., Ulfa, 2012) 

Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa yunani paedagogie 

yang berarti pendidikan dan paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-

anak.Sementara itu, orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam 

pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos. 



 

31 
 

Berpijak dari istilah di Atas, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha 

yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk 

membimbing/memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 

kedewasaan.Semantara itu pengertian agama dalam kamus bahasa indonesia 

yaitu: kepercayaan kepada tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran 

kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. 

(Takhollimah, 2008) 

Sedangkan menurut M.A. Tihami pengertian Agama yaitu Al-din 

(agama) menurut bahasa terdapat banyak makna, antara lain al-Tha’at 

(ketaatan), al–ibadat (ibadah), al jaza (pembalasan) al-hisab (perhitungan). 

Dari pengertian diAtas dapat diketahui bahwa  agama adalah peraturan 

yang bersumber dari Allah Swt, yang berfungsi untuk mengatur kehidupa 

manusia, baik hubungan manusia dengan pencipta maupun hubungan antar 

sesamanya yang dilandasi dengan mengharap ridha Allah Swt. 

pengertian Islam itu sendiri adalah agama yang di ajarkan oleh Nabi 

Muhammad Saw, berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke 

dunia melalui wahyu Allah Swt. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

sebagaiman yang diungkapkan Sahilun A.Nasir, yaitu 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dan 

pragmatis dalam membimbing anak didik yang beragama islam dengan cara 

sedemikian rupa, sehingga ajaran islam itu benar-benar dapat menjiwai, 

menjadi bagian integral dalam dirinya. Yakni ajaran islam itu benar-benar 

dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan menjadi pedoman hidupnya, 

menjadi pengontrol terhadab perbuatan, pemikiran dan sikap mental. 



 

32 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap peserta 

didik agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan 

mengamalkan Agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, 

baik pribadi maupun kehidupan masyarakat 

2.2 Penelitian Relevan 

Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran PAIKEM 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Peserta 

didik kelas VIII di SMPN Satu Atap Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai: tahun ajaran 2017/2018”. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, ditemukan skripsi yang memiliki pembahasan yang hampir sama 

dengan penerapan Model Pembelajaran PAIKEM untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar peserta didik. Adapun penelitian/skripsi tersebut: 

(Sugiyono, 2008) 

. Latifah Ulfah, dari Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul skripsi 

Penerapan PAIKEM dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada 

Mata Pelajaran IPA Di MI Muhammadiyah 6 Syuhada Kalukuang Makassar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Penerapan PAIKEM pada siklus 

I, siklus II, dan siklus III dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

MI Muhammadiyah 6 Syuhada Kalukuang Makassar, ini dapat menjadi tolok 

ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran (Latifah Ulfa, 2012) 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis terdapat titik 

perbedaan dalam hasil belajar ini yaitu terdapat pada III siklus yang dilakukan 
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dalam penelitian dalam  mata pelajaran yang dimana penelitian ini yang 

dilakukan guru madrasah ibtidayah 6 syuhada dengan cara metode 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif efektif menyenangkan ini dapat 

menunjang keberhasilan siswa dengan siklus I siklus II dan siklus III dalam 

terapan penelitian tindakan kelas      

Rika Takhollimah, dari Jurusan Sejarah di Universitas Negeri 

Semarang, dengan judul skripsi Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Melalui Model Pembelajaran (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) Pada Mata Pelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas XI IS 2 SMA 

Negeri 1 Pulokulon Kabupaten Grobongan Tahun Ajaran 2008/2009. Dengan 

hasil penelitian siklus I menggunakan tes yang diujikan kepada peserta didik 

pada akhir siklus I sebanyak 20 soal butir pilihan ganda. Hasil dari tes siklus I 

yaitu nilai tertinggi 8 sebanyak 5 siswa yaitu Rohani, Iva, Nindya, Tri, dan 

nilai terendah 5 sebayak 6 siswa yaitu Agus, Ariawan, Zainal, Nikmah, Rinda, 

dan Ulinuhan. Rata-rata kelas yaitu 6,56. Pada siklus I prosentase ketuntasan 

belajar sebanyak 23 siswa dengan pengertian bahwa peserta didik yang 

nilainya diatas atau sama dengan 6,5 sebanyak 23 siswa atau mencapai 

58,88% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 16 siswa atau mencapai 

40,96%. Berdasarkan pencapaian tersebut maka nilai peserta didik kelas XI 

IPS 2 mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Rata-rata kelas 

sebelum siklus I adalah 6,44%, nilai terendah 5 sebanyak 1 siswa yaitu siswa 

yang bernama Sutanto dan nilai tertinggi 8 sebanyak 1 siswa yaitu Nindya, 

berdasarkan data observasi diatas maka masih perlu di adakan pembelajaran 
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PAKEM pada siklus II karena persentase ketuntasan belajar belum mencapai 

target penelitian yaitu lebih atau sama dengan 75% (Makmun Masnur. 2009) 

Peneliti yang ditulis oleh sudari Rika Takhollimah memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat penelitian dan mata pelajaran. 

dimana penelitian yang dilakukan saudari Rika Takhollimah adapun 

persamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode 

pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif menyenangkan yaitu focus 

penelitian yang diteliti yakni meningkatkan hasil belajar siswa kemudian 

perbedaan lain adalah angka, Hasil penelitian siklus II dengan mengukur 

tingkat kemampuan siswa menggunakan tes yang diujikan kepada peserta 

didik pada akhir siklus II 20 soal butir pilihan ganda. Hasil dari tes pada siklus 

II yaitu nilai tertinggi 9 sebanyak 1 siswa yaitu Nindya dan nilai terendah 6 

sebanyak 4 siswa yaitu Ariawan, Neti, Rinda, dan Zaenal. Rata-rata kelas 

yaitu 7,15 yaitu sudah mencapai standar nilai yang telah ditentukan oleh 

sekolah yang menerapkan nilai ketuntasan belajar minimal 6,5. Pada siklus II 

persentase ketuntasan belajar sebanyak 35 siswa dengan pengertian sebanyak 

35 siswa atau mencapai 89,60% dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 

4 siswa atau  mencapai 10,24% yaitu Ariawan, Neti, Rinda dan Zaenal. 

Berdasarkan pencapaian tersebut maka nilai peserta didik kelas XI IS 2 

mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. (Rika 

Takhollimah, 2009) 

2.3 Kerangka Fikir 

Menurut Syah, taraf keberhasilan siswa dalam belajar sangat 

dipengaruhi strategi belajar yang diterapkan oleh guru. Untuk dapat 
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meningkatkan motivasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, guru harus 

melakukan banyak cara untuk memaksimalkan motivasi siswa dalam belajar 

dan hasil belajar, salah satunya melalui variasi model pembelajaran (Muhibbin 

Syah. 2013) 

Berdasarkan observasi yang akan dilakukan di SMAN 1 Wawotobi, 

maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar  di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah dengan Penerapan 

Model Pembelajaran (PAIKEM) Efektif dapat meningkatkan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas Xll di SMAN 1 Wawotobi Kecamatan 

Wawotobi Kabupaten konawe tahun ajaran 2019/2020. 

Kondisi 
Awal 

Rendahnya hasil belajar PAI siswa yang 
belum mencapai nilai KKM yang telah 

ditetapkan 

Menggunakan model 
pembelajaran aktif inovatif kreatif 
efektif dan menyenankan pada 

mata pelajaran PAI 

Siswa berpartisipasi aktif dalam 
pembelajaran 

Hasil belajar siswa meningkat 

Tindakan 

Kondisi 
Akhir 

Model pembelajaran kurang bervariasi/ 
monoton, menyenangkan, dan siswa 

kurang untuk berpartisipasi 


