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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Model pembelajaran Non-Directive 

a. Pengertian Model Non-directive 

Secara umum istilah “model” diartikan sebagai kerangka konseptual yang di 

gunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam 

pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda yang 

sesungguhnya, seperti “globe” yang merupakan model dari bumi tempat kita 

hidup, dalam istilah selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan 

pengertian yang pertama  sebagai kerangka konseptual, atas dasar pemikiran, 

atas dasar pemikiran tersebut, maka yang di maksud dengan model belajar 

mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

Menurut Carl Roger dalam Slameto menyatakan bahwa manfaat dari 

pengajaran Non-directivemerupakan pembentkan kemauan belajar sendiri 

untuk mencapai pemahaman dan penemuan sehingga terbentuk konsep diri 

(self konsep) 
12

. Pengajaran Non-directive ini beransumsi bahwa Siswa mau 

bertanggung jawab atas proses belajarnya dan keberhasilannya sangat 

bergantung pada keinginan siswa dan pengajar untuk berbagi gagasan secara 

terbuka dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka terhadap orang lain.Model 

pengajaran Non-directive berfokus kepada fasilitator belajar, tujuan utamanya 
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adalah membantu siswa dalam mencapai integrasi tertingginya serta melakukan 

penilaian mandiri yang realistik
13

. 

Model pengajaran ini menggambarkan konsep yang dikembangkan oleh 

Roger untuk konseling Non-directive, di mana kapasitas klien untuk 

memperlakukan kehidupannya secara konstruktif sangat ditekankan. Denga 

demikian, dalam pengajaran Non-directive Guru sangat memperdulikan 

kemampuan siswa untuk mwngidentifikasikan masalah-masalahnya dan 

merumuskan solusinya
14

. 

Pengajaran Non-directive cenderung bersifat berfokus pada siswa dimana 

fasilitator berusaha untuk melihat dunia sebagaimana siswa melihatnya, hal ini 

akan menciptakan suasana komunikasi yang empati dimana pengendalian diri 

siswa dapat dipupuk dan dikembangkan
15

. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pengajaran Non-directive merupakan model pengajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengendalian diri siswa dan menciptakan suasana komunikasi 

yang positif antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. 

b. Langkah-langkah model pembelajaran Non-Directive 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran 

Non-directive dikembangkan untuk membuat pembelajaran untuk menjadi 

suatu proses belajar yang bisa merangsang para siswa agar berani dan mampu 

menyatakan dirinya sendiri dengan aktif, bukan hanya menjadi pendengar yang 
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pasif terhadap segala sesuatu yang dikatakan oleh guru. Cara mengajar ini 

dilakukan agar murid mampu melakukan observasi dan mampu berfikir sendiri, 

Roestiyah menyatakan dalam model pembelajaran Non-directive murid 

diizinkan untuk meneliti sendiri dari perpustakaan ataupun kenyataan di 

lapangan.
16

 

Secara umum, sebagai halnya model pembelajaran lain, model 

pembelajaran Non-directive juga memiliki langkah-langkah antara lain ialah: 

a) Observasi pada objek pelajaran  

b) Menganalisa fakta yang dihadapi 

c) Menyimpulkan sendiri hasil dari pengamatannya  

d) Menjelaskan apa yang telah ditemukan  

e) Membandingkan dengan fakta yang lain 

Model pembelajaran tidak langsung (non-directive teaching) 

menekankan pada upaya memfasilitasi belajar, tujuan utamanya adalah 

membantu siswa untuk mencapai integrasi pribadi, efektivitas pribadi, dan 

penghargaan terhadap dirinya secara realitas.Peran guru dalam model 

pembelajharan ini adalah sebagai fasilitator, oleh karena itu, guru hendaknya 

mempunyai hubungan pribadiyang positif dengan siswanya, yaitu sebagai 

pembimbing bagi pertumbuhan dan perkembangannya, dalam menjalankan 

perannya ini, guru membantu siswa menggali ide atau gagasan tentang 

kehidupannya, lingkungan sekolahnya, dan hubungannya dengan orang lain.  
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Kunci utama keberhasilan dalam menerapkan model ini adalah 

kemitraan antara guru dan siswa, misalnya, ketika siswa mengeluhkan tentang 

nilainya yang rendah, guru hendaknya jangan sekali-kali menyelesaikan 

masalah tersebut dengan menjelaskan bagaimana seharusnya cara belajar yang 

baik(menggurui), tetapi guru hendaknua mendorong siswa untuk 

mengekspresikan perasaannya tentang permasalahan yang di hadapinya, ketika 

ia sudak mengekspresikan semua perasaannya, biarkan siswa itu sendiri 

menentukan perubahan yang tepat bagi dirinya.Menurut Rogers dalam buku 

Hamzah B.Uno mengemukakan bahwa, iklim wawancara yang di lakukan oleh 

guru harus memenuhi empat syarat, yaitu. 

1. Guru harus menunjukkan kehangatan dan tanggap atas masalah yang di 

hadapi siswa serta memperlakukannya sebagaimana layaknya manusia. 

2. Guru harus mampu membuat siswa mengekspresikan perasaannya tanpa 

tekanan dengan cara tidak memberikan penilayan (mencap salah satu 

buruk). 

3. Siswa harus bebas mengekspresikan secara simbolis perasaannya,  

4. Proses konseling harus bebas dari tekanan.  

Roestiyah mengemukakan bahwa metode di kembangkan untuk 

membuat pembelajaran menjadi suatu proses aktif bukan fasif. Cara mengajar 

ini dilakukan agar siswa mampu mengadakan analisa sendiri, dan mampu 

berfikir sendiri. Siswa bukan hanya mampu menghafalkan dan menirukan 

pendapat orang lain. Juga untuk merangsang para siswa agar berani dan 

mampu menyatakan dirinya sendiri dengan aktif, bukan hanya menjadi 

pendengar yang pasif terhadap segala sesuatu yang di katakan oleh guru.
17
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Menurut Carl Roger dalam Slameto menyatakan bahwa manfaat dari 

pengajaran non-directive merupakan pembentukan kemauan belajar sendiri 

untuk mencapai pemahaman dan penemuan sehingga terbentuk konsep diri 

(self konsep)
18

. Pengajaran Non-directive ini beransumsi bahwa siswa mau 

bertanggung jawab atas proses belajarnya dan keberhasilannya sangat 

bergantung kepada keinginan siswa dan pengajar untuk berbagi gagasan secara 

terbuka dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain.Model 

pembelajaranNon-directive berfokus kepada fasilitator belajar, tujuan 

utamanya adalah membantu siswa di dalam mencapai integrasi dan evektivitas 

tertingginya serta melakukan penilaian mandiri yang realistik.
19

 

Model pembelajaran ini menggambarkan konsep yang dikembangkan 

oleh Carl Roger untuk konselin Non-directive, dimana kapasitas klien untuk 

memperlakukan kehidupannya secara konstruktif sangat ditekankan. Dengan 

demikian, dalam pengajaran Non-directiveguru sangat mempedulikan 

kemampuan siswa untuk mengidentifikasikan masalah-masalahnya dan 

merumuskan solusinya
20

.Pengajaran Non-directive cenderung bersifat berfokus 

pada siswa dimana fasilitator berusaha untuk melihat dunia sebagaimana siswa 

melihatnya, hal ini akan menciptakan suasana komunikasi yang empati dimana 

pengendalian diri siswa dapat di pupuk dan di kembangkan.
21
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Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

mengajar non-directive merupakan metode mengajar yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengendalian diri siswa dan menciptakan suasana kominikasi 

yang positif antara siswa dengan siswa maupun antara guru dengan siswa. 

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaean Non-Directive 

Tekhnik utama dalam mengaplikasikan model pembelajaran Non-

directive adalah apa yang telah diistilahkan oleh Roger sebagai Non-directive 

interview atau wawancara tanpa menggurui, yaitu wawancara tatap muka 

antara guru dan siswa. Selama wawancara, guru berperan sebagai kolabolator 

dalam proses penggalian jati diri dan pemecahan masalah siswa. Inilah yang 

dimaksud dengan tanpa menggurui Non-directive.
22

 

Kunci utama keberhasilan dalam menerapkan model ini adalah 

kemitraan antara guru dan siswa. Misalnya, ketika siswa mengeluh tentang 

nilainya yang rendah, guru hendaknya jangan sekali-kali menyelesaikan 

masalah tersebut denganh menjelaskan bagaimana seharusnya cara belajar 

yang baik, tetapi guru hendaknya mendorong siswa mengekspresikan 

perasaannya tentang sekolah, dirinya, dan orang lain disekitarnya, ketika iya 

sudah mengekspresikan semua perasaannya, biarkan siswa itu sendiri 

menentukan perubahan yang menurutnya tepat bagi dirinya. 

Menurut Rogers, iklim wawancara yang dilakukan oleh guru yang 

harus memenuhi empat syarat, : 

                                                             
22

 Andirost 2009, Strategi Pembelajaran, Jurnal, Internet : google.com. 



21 
 

1. Guru harus menunjukkan kehangatan dan tanggap atas masalah yang 

dihadapi siswa serta memperlakukannya sebagaimana layaknya 

manusia. 

2. Guru harus mampu membuat siswa mengekspresikan perasaannya 

tanpa denga tekanan dengan cara tidak memberikan penilaian (mencap 

salah atau buruk). 

3. Siswa harus bebas mengekspresikan secara simbolis perasaannya. 

4. Proses konseling (wawancara) harus bebas dari tekanan.
23

 

Secara umum, sebagaimana halnya model pembelajaran lain, model 

pembelajaran ini juga memiliki tahapan. Roges mengelompokkannya dalam 

lima tahap : 

1. Membantu siswa menemukan inti permasalahan yang dihadapinya, 

biasanya hal ini terjadi di awal wawancara, tetapi kadang terjadi pada 

saat wawancara telah atau berlangsung. Biasanya pembatasan masalah 

yang dihadapi siswa sangat bervariasi tergantung jenis masalah atau 

siswanya. 

2. Guru mendorong siswa agar dapat mengekspresikan perasaannya, baik 

positif maupun negative. Disamping itu, guru harus mendorong siswa 

agar dapat menyatakan aytau menggali permasalahannya. Bagaimana 

caranya.? Yaitu menerima dengan tangan terbuka dan kehangatan serta 

tanpa memberikan penilaian terhadapnya. 

3. Siswa secara bertahap mengembangkan pemahaman akan dirinya. Ia 

berusaha menemukan makna dari pengalamannya, menemukan 

hubungan sebab dan akibat dan pada akhirnya memahami makna dari 

perilaku sebelumnya, dalam hal ini, dimana siswa berada dalam tahapan 

diantara upaya menggali permasalahannya sendiri dan upaya 

memahami perasaannya, guru mendorong siswa untuk membuat 

perencanaan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah 

yang dihadapinya, tugas guru jangan memberikan alternative, tetapi 

berusaha membantu mengklarifikasi alternative-alternatif yang diajukan 

siswa. 

4. Siswa melaporkan tindakan (berupa alternative-alternatif pemecahan 

masalah yang telah diambilnya pada tahap ketiga diatas). Lebih jauh ia 

merefleksikan ulang tindakan yang telah diambilnya tersebut, dan 

berupaya membuatnya lebih baik dan efktif. 

Keempat tahapan ini dapat terjadi dalamsatu seri wawancara atau beberapa 

kali wawancara.
24
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d. Kelebihan dan Kelemahan Model Non-directive 

Adapun kelebihan dalam metode Non-directive adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan yang digalinya. 

2. Siswa dapat belajar aktif berfikir dan menyusun pengertian dengan 

baik. 

3. Siswa mampu menyatakan pendapatnya sendiri 

 

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam penggunaan Metode Non-

directive berdasarkan penjelasan diatas adalah : 

1. Membutuhkan pengawasan yang ekstra oleh guru. 

2. Memberikan peluang bagi guru untuk mengajar lebih pasif karena 

hanya memberikan pokok-pokok bahasan kepada siswa. 

3. Memporsir waktu dan tenaga siswa dalam belajar karena siswa 

dituntut untuk belajar lebih mandiri.
25

 

 

2. Keaktifan Belajar 

Sebelum penulis lebih lanjut membahas mengenai keaktifan belajar, 

alangkah lebih baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian belajar 

menurut para ahli. Menurut Thursan Hakim belajar adalah suatu proses 

perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan.
26

 Muhammad Ali secara 

umum menyatakan belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan.
27
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Hal senada yang dinyatakan oleh Winkel dalam buku karangan Yatim 

Riayanto belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah 

laku pada diri sendiri berkat adanya interaksi antara individu dengan individu 

dengan lingkungan.
28

Sedangkan Belajar menurut Aunurrahman adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
29

Berdasarkan pendapat di atas, maka 

dapat dipahami bahwa kegiatan belajar adalah proses perubahan perilaku pada diri 

sendiri berkat adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Sedangkan Keaktifan Belajar adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif 

bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
30

Selanjutnya keaktifan 

anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, didasari dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses 

pembelajaran. Demikian pula berarti harus dapat ditetapkan oleh siswa dalam 

setiap bentuk kegiatan belajar.Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan 

secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik jika dibutuhkan.
31

 

S.Nasution menjelaskan kegiatan tidak hanya diperlukan untuk 

mempelajari hal-hal seperti matematika atau biologi, akan tetapi untuk segala 
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macam pelajaran apapun, termasuk di dalamnya mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Karena tanpa keaktifan belajar siswa tidak akan memberikan hasil 

yang baik.
32

Aunurrahman menjelaskan implikasi prinsip keaktifan atau aktivitas 

bagi guru dalam proses pembelajaran adalah: 

a. Memberikan kesempatan, peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk 

berkreativitas dalam proses pembelajaran. 

b. Memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan atau 

inkuiri dan eksperimen. 

c. Memberi tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru 

d. Memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang 

memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, 

e. Menggunakan multi metode dan multi media di dalam pembelajaran.
33

 

 

Menurut Dasim Budimansyah keaktifan belajar adalah proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta 

didik aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data 

dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah.
34

Mc. Keachhie 

dalam J.J. Hasibuan mengemukakan tujuh dimensi di dalam prose belajar 

mengajar, yang di dalamnya dapat terjadi keaktifan siswa dalam belajar. Adapun 

dimensi-dimensi tersebut adalah sebagi berikut: 

a. Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan belajar mengajar. 

b. Tekanan pada aspek afektif dalam pengajaran. 

c. Partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

d. Penerimaan (acceptance) guru terhadap perbuatan atau kontribusi 

siswa yang kurang relevan atau bahkan sama sekali salah. 

e. Kekohesifan kelas sebagai kelompok. 

f. Kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan kepada siswa 

untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan 

sekolah. 
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g. Jumlah waktu yang dipergunakan untuk mengulangi masalah pribadi 

siswa, baik yang tidak maupun yang berhubungan dengan pelajaran.
35

 

 

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Oemar Hamalik bahwa 

keaktifan belajar besar nilainya bagi siswa, oleh karena; 1) Para siswa mencari 

pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, 2) berbuat sendiri akan 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral, 3) memupuk 

kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, 4) para siswa bekerja menurut minat 

dan kemampuan sendiri, 5) memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana 

belajar menjadi demokratis, 6) mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, 

dan hubungan antara orang tua dengan guru, 7) pengajaran diselenggarakan secara 

realistis dan konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis 

serta menghindarkan verbalistis dan 8) pengajaran di sekolah menjadi hidup 

sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat.
36

 

Menurut Ramayulis keaktifan mencakup keaktifan jasmani dan rohani. 

Kegiatan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan di sekolah menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Paul B. Diedrich dalam buku Ramayulis meliputi:  

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demontrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, interviu, diskusi dan sebagainya. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

musik, pidato, ceramah dan sebagainya. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

e. Drawing activities, seperti menggambarkan, membuat grafik, peta, 

patroon dan sebagainya. 
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f. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatangdan 

sebagainya. 

g. Mental activities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya. 

h. Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum, dan sebagainya.
37

 

 

Lebih lanjut Ramayulis menambahkan dalam Pendidikan Agama Islam 

asas keaktifan dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pada pelajaran ibadah sholat, sifat anak suka bergerak perlu 

dipergunakan baik-baik dengan mengadakan dramatisasi, darmawisata 

ketempat-tempat peribadatan, bersama-sama membersihkan tempat 

sholat, membersihkan dan menyiapkan tempat berwudhu’, saling 

menolong dalam menghafal bacaan-bacaan, latihan praktek bersama-

sama, sholat berjama’ah di bawah pimpinan guru dan sebagainya. 

b. Pada pelajaran Akhlak dapat dilaksanakan latihan untuk mengadakan 

pertolongan bersama korban bencana dan kecelakaan seperti; banjir, 

angin topan, gunung meletus, kelaparan dan sebagainya; caranya dapat 

dilakukan dengan mengadakan pengumpulan uang, beras, botol kosong, 

koran bekas dan sebagainya. Memberikan uang atau barang sebagai 

derma untuk keperluan sesuatu merupakan persiapan yang sangat 

penting untuk melaksanakan rukun islam yang ke 4 yaitu “Zakat”, 

dimana orang harus melepaskan sebagian kecil dari miliknya dengan 

ikhlas. 

c. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan 

keaktifan siswa-siswi untuk berfikir sendiri, antara lain mengenai hal-

hal yang halal dan haram, yang wajib dan yang sunat, yang baik dan 

yang buruk, perbuatan-perbuatan yang luhur dan yang tercela dan 

sebagainya. 

d. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengutamakan 

pengalaman-pengalamannya waktu bulan puasa, lebaran dan 

sebagainya.
38

 

 

Darwan Syah menjelaskan keaktifan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran ditandai dengan: 

a. Siswa aktif bertanya kepada guru maupun kepada teman kelompok 

b. Siswa aktif mengemukakan pendapat 
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c. Siswa aktif memberikan sumbangan terhadap respons siswa yang 

kurang relevan atau salah 

d. Siswa aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan guru 

e. Siswa aktif secara mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru.
39

 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar Siswa 

Aunurrahman menjelaskan bahwa keaktifan belajar siswa disamping 

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa 

adalah: 

a. Ciri khas/karakteristik siswa 

b. Sikap terhadap belajar 

c. Motivasi belajar 

d. Konsentrasi belajar 

e. Mengolah bahan belajar 

f. Menggali hasil belajar 

g. Rasa percaya diri 

h. Kebiasaan belajar.
40

 

Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor yang ada di luar diri siswa 

yang memberikan pengaruh terhadap keaktifan belajar yang dicapai siswa. Faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa antara lain adalah: 

a. Faktor guru, dalam ruang lingkunya guru dituntut memiliki sejumlah 

keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya.  

Adapun keterampilan yang dimaksud adalah: 

1) Memahami siswa 

2) Merancang pembelajaran 

3) Melaksanakan pembelajaran 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

                                                             
39

 Darwan Syah, 2009, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Diadit Media, h. 117-120 
40

 Aunurrahman, Op.Cit, h. 177-185 



28 
 

b. Faktor Lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial 

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan 

pengaruh negatif terhadap keaktifan belajar siswa. 

c. Kurikulum Sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah, 

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan 

untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

d. Sarana dan prasarana, prasarana dan sarana pembelajaran merupakan 

faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, 

ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan 

laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu 

belajar merupakan komponen-komponen penting yang dapat 

mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa. 

4. Penelitian Yang Relevan 

1. Ermi Yanti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2009 

meneliti dengan judul Penerapan Metode Non DirectiveTentang 

Memahami Hubungan antara Struktur Antar Bagian Tumbuhan dan 

Fungsinya Pada Mata Pelajaran Sains Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Murid Kelas IV SD Negeri 019 Rimbo Panjang Kecamatan 

Tambang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

pada siklus pertama hanya memperoleh rata-rata nilai sebesar 62,96 



29 
 

atau dengan kategori kurang baik, dan rata-rata hasil belajar sains 

murid siklus kedua adalah 67,80atau dengan kategori cukup baik, 

sedangkan siklus ketiga dicapai nilai rata-rata sebesar 74,40 atau 

dengan kategori baik. Jika ditinjau dari segi ketuntasan belajar, 

maka diperoleh persentase ketuntasan 88,89%. Atau lebih besar 

dari persentase indikator keberhasilan yang ditetapkan (minimal 

75%).Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang model pembelajaran Non 

Directive, sedangkan perbedaannya adalah Ermi Yanti untuk 

mengetahui hubungan antara struktur antar bagian tumbuhan dan 

fungsinya pada mata pelajaran Sains dan meningkatkan hasil 

belajar, sedangkan penulis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Dodi Candra, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2015 

meneliti dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Inside-OutsideCircle  terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT AZ-ZUHRA Islamic 

School Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

keaktifan belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Inside-OutsideCircle  lebih baik dari pada menggunakan 

pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Inside-Outside Circile dengan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada 

pelajaran pendidikan agama islam Kelas VIII SMP IT Az-zuhra 

Islamic School Pekanbaru. Persamaan pada penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti terhadap 

kektivan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam,sedangkan perbedaannya adalah Dodi Candra meneliti 

tentang Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inside-

OutsideCircle sedangkan penulis meneliti tentang model 

pembelajaran Non Directive. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Annuar Pada tahun 

2009, Jurusan Pendidikan Agama Islam Dengan Judul “ Penerapan 

Tekhnik Mencari Pasangan (Make a match) untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam kelas dalam pembelajaran fiqih di madrasah 

tsanawiyah Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru, “hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Annuar menunjukkan bahwa 

menggunakan tekhnik belajar tipe make a match dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran fiqh di 

madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.Persamaan 

yang di lakukan dengan penulis adalah bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan trekhnik yang 

berbeda, perbedaan dengan penelitian penulus adalah penulis ingin 
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mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

Non-Directive terhadap keaktifan belajar siswa di sekolah 

menengah pertama negeri 1 Rokan IV koto tersebut. 

5. Konsep Operasional  

Konsep operasional ini merupakan konsep konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah, dan juga 

memudahkan penulus mengumpulkan data di lapangan.Penelitian ini terdiri dari 

dua variabel.Sebagai variabel (X) adalah pengaruh penerapan model pembelajaran 

non-directive, sedangkan yang menjadi variabel (Y) adalah keaktifan belajar 

siswa. 

1. Variabel X (Model Non-Directive). 

Adapun langkah model pembelajaran Non-directive yang akan dilakukan 

adalah. 

1. Model Pembelajaran Non-Directive (X) 

Untuk mengukur variabel X metode kerja kelompok siswa 

dikatakan baik  dapat  diukur  dengan indikator-indikator berikut: 

a. Guru menjelaskan tujuan pokok bahasan yang hendak di capai. 

b. Guru menjelaskan permasalahan-permasalahan menyangkut materi 

pembelajaran. 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

pembahasan masing-masing. 

d. Guru memperhatikan siswa pada saat kerja kelompok berlangsung. 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal 

yang belum di mengerti. 

f. Guru mengarahkan agar setiap kelompok menunjuk seorang pencatat 

yang akan membuat laporan tentang hasil kerja kelompok. 

g. Guru berkeliling selama proses pembelajaran berlangsung, bila perlu 
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memberi saran atau pertanyaan. 

h. Guru menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja dari siswa. 

 

2. Variabel Y (Keaktifan Belajar) 

Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Peajaran Pendidikan Agama 

Islam (Y) 

Adapun indikator dari Keaktifan Belajar pada penelitian ini adalah: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru ketika proses Pembelajaran  

berlangsung. 

b. Siswa mengikuti pelajaran PAI dari awal sampai akhir. 

c. Siswa mengikuti proses pembelajaran dan bertanya apabila tidak 

mengerti. 

d. Siswa mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

e. Siswa mempertahankan pendapatnya jika ia yakin kebenarannya. 

f. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

g. Siswa mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru. 

h. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

i. Siswa tidak keluar masuk pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

j. Siswa membuat catatan yang dianggap penting. 

6. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Adanya pengaruh antara penerapan model pembelajaran non-

directive terhadap keaktifan belajar siswa pada mata Pelajaran 

Pendidika Agama Islam.  

b. Keaktifan belajar pada matapelajaran Pendidikan Agama Islam 

siswa berbeda-beda/berfariasi 
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2. Hipotesis 

H
a :  

Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model 

pembelajaran non-directive terhadap keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Rokan 

IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

H
o 
: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model 

pembelajaran non-directive terhadap keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Rokan 

IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 


