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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Pada mulanya strategi digunakan dalam dunia pendidikan yanga artinya 

sebagai cara menggunakan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

suatu peperangan.
7
 Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian 

isi pelajaran, penyampaian pelajaran dan pengelolaan kegiatan belajar dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk 

mendukung terciptanya efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka strategi diartikan 

pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
8
 

Pendapat yang lebih spesifik tentang strategi pembelajaran dinyatakan 

oleh Romis zowski yang menyatakan bahwa strategi adalah sebagai titik 

pandang dan arah berbuat yang diambil dalam rangka memilih metode 

pembelajaran yang tepat, yang selanjutnya mengarah pada yang lebih khusus, 
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yaitu rencana, taktik, dan latihan. Seiring dengan pendapat di atas Reigeluth 

juga menyatakan konsep yang tidak jauh berbeda bahwa strategi pembelajaran 

merupakan cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar. Dengan 

demikian, strategi pembelajaran meliputi aspek yang lebih luas dari pada 

metode pembelajaran.
9
 Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran adalah 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Flowers mengartikan 

strategi dengan tujuan pembelajaran agar pelajaran yang diajarkan guru 

menjadi menarik, dinikmati siswa dan berhasil secara efektif.
10

 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan strategi pembelajaran adalah cara pandang, pola berpikir, dan arah 

berbuat yang diambil guru dalam melakukan pembelajaran yang 

memunkinkan efektifnya proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar berasal dari kata „‟Aktif‟‟, yang artinya adalah  hal 

yang menunjukkan kegiatan.
11

 Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari 

hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seorang 

melakukan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu.  

                                                             
9
Damansyah, Strategi Pembelajaran Yang  Menyengkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 

18 
10
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Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar.
12

 Para anak didik 

beraktivitas dalam cara-cara yang seperti dilakukan oleh manusia-manusia 

lain pada umumnya. Mereka memperhatikan, mengerti, mengamati, 

mengingat, berkhayal, berfikir, dan sebagainya seperti manusia-manusia lain 

pada umumnya.
13

 

Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
14

 Aktivitas belajar dapat 

dilihat dari aktifitas fisik dan mental siswa selama pembelajaran. Jika siswa 

sudah terlibat secara fisik dan mental, maka siswa akan merasakan suasana 

belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.  

Muhammad Thobroni menjelaskan bahwa aktivitas belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 

gerakan, belajar pengetahuan,belajar memecahkan masalah, belajar informasi, 

belajar konsep, belajar keterampilan, serta belajar sikap.
15

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktvitas belajar merupakan 

seperangkat tindakan siswa baik berupa mental ataupun sikap yang dilakukan 

selama proses pembelajaran yang memiliki tujuan tertentu, proses 
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Aunurahman,Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta,2010.hlm. 33 
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 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm.6 
14
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15

 Muhammad Thobroni,Arif Mustofa,Belajar dan Pembelajaran,(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 
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pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar 

menciptakan peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. 

3. Strategi Saling Mengajari 

Strategi saling mengajari merupakan suatu kegiatan saling bergantian 

membaca dengan bersuara dalam kelompok, kemudian saling bergantian 

memimpin diskusi kelompok mengenai bacaan tersebut.
16

 

Adapun langkah-langkah strategi saling mengajari adalah : 

a. Guru meminta siswa untuk duduk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 

4-5 orang dalam satu kelompok 

b. Setiap anggota kelompok memiliki giliran untuk menjadi siwa guru 

c. Siswa saling bergiliran membaca materi kelompoknya dengan suara 

lantang 

d. Setiap kelompok (semua siswa) merangkum materi yang telah 

disampaikan oleh kelompok lain 

e. Perwakilan setiap satu kelompok menyampaikan hasil rangkumannya 

f. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti mengenai materi kepada kelompok yang tampil 
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Kelebihan strategi saling mengajari adalah sebagai berikut:
17

 

1) Siswa yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat memperoleh 

dengan cepat dan jelas dari sesama teman 

2) Siswa yang memberikan penjelasan kepada temannya dapat 

memperkuat pemahamannya sendiri 

3) Siswa akan bekerja lebih keras ketika mereka memiliki kesempatan 

untuk berbicara, mengambil inisiatif, dan menentukan pilihan 

4) Pengalaman belajar yang diarahkan sendiri oleh siswa dapat  

memuculkan kebiasaan belajar yang bertanggung jawab  

sedangkan kekurangan dari strategi saling mengajari adalah sebagai 

beriku: 

a) siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi akan 

sulit menyampaikan materi kepada temannya 

b) siswa yang tidak memiliki kemampuan membaca dan pikirannya 

rendah akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi apabila 

ditunjuk sebagai tenaga ahli 

c) keadaan kondisi kelas yang ramai, akan membuat siswa kurang 

konsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran 

d) siswa yang cerdas cendrung merasa bosan 
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e) siswa yang tidak biasa berkompetisi akan sulit untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

4. Jenis-jenis Aktivitas dalam Belajar 

Aktivitas dalam belajar banyak sekali ragamnya, maka para ahli 

mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Salah satu 

diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Paul D. Dierich dalam Nasution  

membagi kegiatan belajardalam kelompok yaitu: 

1. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya 

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

saran, mengeluarkan pendapat, interviu, diskusi dan sebagainya 

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

musik, pidato, ceramah dan sebagainya 

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

menyalin dan sebagainya 

5. Drawing activities, seperti mengambarkan, membuat grafik, peta, patroon, 

dan sebagainya 

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

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya 
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7. Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum dan sebagainya.
18

 

Menurutu Ramayulis aktivitas mencakup aktivitas jasmani dan 

rohani.
19

Kegiatan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan di sekolah 

menurut hasil penelitianyang dilakukan oleh Paul B Diedrich meliputi: 

1) Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar,  

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.  

2) Oral activities seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi dan 

sebagainya. 

3) Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato dan sebagainya. 

4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

5) Mental actevities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

6) Emotional activities,  Seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

berani, tenang, gugup, dan sebagainya. 

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, jenis-jenis aktivitas belajar 

belajar adalah sebagai berikut.
20

 

1) Mendengarkan. 

2) Memandang, yaitu mengarahkan pandangan ke suatu objek. 

3) Merabah, membau, mencicipi/mengecap yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

4) Menulis atau mencatat. 

5) Membaca. 

                                                             
18

S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 91 
19

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Kalammulia, 2002  hlm. 35 
20

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.38 
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6) Membuat ikhtisar ringkasan atau menggarisbawahi. 

7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. 

8) Menyusun paper atau kertas kerja. 

9) Mengingat. 

10) Berfikir 

11) Latihan/praktek 

Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis aktivitas belajar tersebut, 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar bervariasi, sehingga apabila guru dapat 

menerapkan berbagai aktivitas belajar kepada siswa akan dapat membuat 

proses belajar yang menyenangkan. Maka dalam proses belajar mengajar guru 

perlu menimbulkan aktivitas belajar siswa dalam berfikir maupun bertindak. 

Dengan aktivitas belajar siswa, pelajaran menjadi berkesan dan difikirkan, 

diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Siswa akan 

bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Bila 

siswa menjadi aktif, maka ia memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang baik. Hal ini berarti, aktivitas belajar siswa sangat diperlukan agar 

terjadinya interaksi aktif yang baik atau hubungan timbale balik antara siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan guru. 
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Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merumuskan jenis aktivitas 

yang akan digunakan adalah menurut Ramayulis sebagai berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk ke dalamnya misalnya memperhatikan 

gambar dan membaca. 

2) Oral activities, seperti bertanya, dan persentasi 

3) Listening activitiesseperti mendengarkan teman membaca, dan 

mendengarkan hasil tugas kelompok lain. 

4) Writing activities, seperti menulis rangkuman yang disampaikan oleh 

kelompok lain. 

5) Mental activities, seperti menaggapi jawaban, dan memeberikan pendapat  

6) Emotional activities, seperti tenang. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Setiap peserta didik unik dan berbeda, berbeda dalam kesiapan, dan 

kemampuan fisik serta intelektual untuk berfikir dan melakukan sesuatu 

selama pembelajaran berlangsung yang dapat dilihat dari aktivitas belajar 

yang dilakukan. Hal ini terjadi karena ada beberapa factor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik, yaitu factor yang ada dalam 

diri. 
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Menurut Slameto aktivitas belajar dipengaruhi oleh dua factor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut peserta didik dan 

faktor yang datang dari luar diri peserta didik.
21

 

1) Faktor internal  

Ciri khas atau karakeristik murid adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar meliputi : faktor jasmaniah ( yang 

menyangkut kondisi fisik siswa), factor fsikologis (yang meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan) 

2) Fator Eksternal (barasal dari luar diri murid) 

a) Faktor keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi  belajar ini mencakup. 

Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, geadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga 

berpangaruh terhadap belajar siswa pengaruh itu terjadi karena 

keberadaannya siswa dalam masyarakat. 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta Cet Ke 

4, 2003), hlm. 54-72 
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6. Ciri-ciri aktivitas Belajar Siswa 

Dasim Budimansyah mengemukakan ciri-ciri aktivitas belajar siswa 

yang berupa aktif mental. Aktif mental dapat dilihat dari indikator sering 

bertanya, sering mempertanyakan gagasan orang lain, dan sering 

mengungkapkan gagasan. Syarat berkembangnya aktif mental adalah 

tumbuhnya perasaan tidak takut, seperti takut ditertawakan, takut disepelekan, 

atau takut dimarahi jika salah.
22

Hal senada Mc Keachie dalam J.J Hasibuan 

mengemukakan tujuh dimensi dalam proses belajar mengajar, yang 

didalamnya dapat terjadi aktivitas siswa dalam belajar.  

Adapun dimensi-dimensi yang dimaksud adalah:
23

 

a. Partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar  

b. Tekanan pada aspek afektif dalam pengajaran 

c. Penerimaan (acceptance) guru terhadap perbuatan atau konstribusi 

siswa yang kurang relevan atau bahkan sama sekali salah 

d. Kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan kepada siswa 

untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan 

sekolah 

e. Jumlah waktu yang dipergunakan untuk mengulangi masalah pribadi 

siswa, baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak 

berhubungan dengan pelajaran. 

 

Dapat disimpulkan bahwa siswa dikatakan aktif apabila aktif 

mengerjakan tugas, aktif berdiskusi, aktif dalam mengumpulkan data, aktif 

berpendapat dan aktif bertanya. 
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Dasim Budimansyah, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, (Bandung: 

PT. Genessindo, 2009), hlm.76 
23
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7. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran meiliki manfaat 

tertentu, antara lain:
24

 

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok 

4. Siswa belajar bekerja bersama minat dan kemampuan sendiri, sehingga 

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individu 

5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat 

6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan 

hubungan antara guru dengan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan 

7. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis  

8. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika   

Menurut Wina Sanjaya dijelaskan bahwa aktivitas diwujudkan 

dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, 

memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah dan lain 
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Ibid, hlm. 91 



20 

 

sebagainya. Aktivitas siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati, 

seperti mengerjakan tugas, berdiskusi dengan kelompok, mengumpulkan data, 

dan lain sebgainya.Akan tetapi ada juga yang tidak dapat diamati seperti 

kegiatan mendengarkan dan menyimak.
25

 

Hal senada Dasim Budimansyah menyatakan aktivitas belajar siswa 

yang dapat diamati berupa aktif mental.Aktif mental dapat dilihat dari 

indikator sering bertanya, sering mempertanyakan gagasan orang lain, dan 

sering mengungkapkan gagasan.Syarat berkembangnya aktif mental adalah 

tumbuhnya perasaan tidak takut, seperti takut ditertawakan, takut disepelekan, 

dan takut dimarahi jika salah.
26

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa jenis aktivitas 

belajar siswa adalah: siswa aktif mendengarkan guru menyampaikan materi, 

siswa aktif mencari jawaban atas permasalahan yang diberikan guru, siswa 

aktif menanggapi setiap jawaban yang dilontarkan, siswa aktif dalam 

membuat kesimpulan, siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan. Sedangkan 

manfaat aktivitas dalam pembelajaran memupuk kerjasama antara siswa 

dengan siswa sehingga menjadi harmonis, memupuk kedisiplinan sehingga 

terjadi suasana yang demokratis dan kekeluargaan. 
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,( Jakarta : Kencana, 2009), 

hlm. 182 
26
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B. Hubungan Strategi Saling Mengajari dengan Aktivitas Belajar 

Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran, 

penyampaian pelajaran dan pengelolaan kegiatan belajar dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya 

efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran.Strategi pembelajaran mencakup 

pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik.
27

 

Menurut Silberman mel aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan 

secara perseorangan maupun secara kelompok untuk memahami perasaan, nilai-

nilai, dan sikap-sikap.
28

Hisyam Zaini menjelaskan bahwa aktivitas belajar adalah 

kegiatan siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka 

secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide dalam materi, 

memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke 

dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.
29

 

Teori di atas menjelaskan bahwa belajar memerlukan keaktifan siswa di 

dalam proses pembelajaran. Belajar pasif  kurang membantu siswa untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal karena siswa jadi merasa tidak dilibatkan 

di dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah strategi saling mengajari. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan agar siswa dapat mencapai 

                                                             
27

Bahrisalim, Abdul Haris, Model Strategi Dan Model-Model Paikem, (Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2011),hlm 63 
28

Siberman, Aktive Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Yogyakarta: Nusamedia, 2009), 

hlm. 13 
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Hisam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif,( Yogyakarta: CTSD, 2007), hlm. 24 
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penguasaan  pembelajaran.  Dan  diketahui bahwa strategi ini memiliki hubungan 

dengan aktivitas belajar. 

Strategi saling mengajari, merupakan suatu kegiatan saling bergantian 

membaca dengan bersuara dalam kelompok, kemudian saling bergantian 

memimpin diskusi kelompok mengenai bacaan tersebut. Dalam penerapannya 

dapat meningkatkan aktivitas belajara siswa, dimana dalam pembelajaran ini 

siswa di tempatkan dalam beberapa kelompok dan memberikan kesempatan 

kepada seluruh siswa untuk secara bergantian membaca materi dalam 

kelompoknya sehingga seluruh siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan beraktivitas selama dalam proses pembelajaran.  

 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang pertama dilaksanakan oleh 

Anasbi Sujarwa, 2017 Universitas Negeri Yogyakarta dalam skripsinya yang 

berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Tipe Syndicate Group Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Teknik Dasar 

Otomotif Siswa Kelas X Paket Keahlian di SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta”.hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan prestasi belajar 

siswa meningkat persentase motivasi belajar siklus I sebesar 5,17%, yaitu dari 

sebelum siklus 77,99% menjadi 83,16%. Pada siklus II juga mengalami 

peningkatan dari siklus I sebesar 6,28% menjadi 89,44% yang termasuk dalam 

kategori “sangat baik”. Sedangkan prestasi belajar pada siklus I menurun 5,95 
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dari semester sebelumnya 75,42 menjadi 69,47 (52,63% lulus). Pada siklus II 

baru mengalami peningkatan sebesar 8,08 menjadi 83,50 dengan kelulusan 100% 

yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Selain itu, peningkatan motivasi dan 

prestasi belajar juga didukung oleh adanya korelasi yang sangat kuat (r=0,860) 

antara data awal dan akhir motivasi belajar serta korelasi yang kuat (r=0,614) 

antara data awal dan akhir prestasi belajar.
30

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anasbi Sujarwa terletak pada 

variabel X yaitu persamaan langkah-langkah dari metode Pembelajaran Diskusi 

Tipe Syndicate Group dengan Strategi Saling Mengajari dan jenis penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. Perbedaannya penelitian terletak 

pada variabel Y, penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

siswa yang dilaksanakan pada tingkat SMK. Sedangkan peneliti untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa Sekolah Dasar (SD) kelas V. 

Yang kedua relevan dengan Widia Wati , 2017 Universitas Islam Sultan 

Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya yang berjudul “ penerapan strategi saling 

mengajari untuk meningkatkan  hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Sibiruang 

Kecamatan Koto Kampar” . hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa meningkat dari siklus I ke siklus II, yang sebelum diadakan penelitian 
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tindakan kelas hanya mencapai rata-rata (67,80%). Setelah dilakukan tindakan 

nilai rata-rata pada siklus I meningkat menjadi  (71,85%), siklus II menjadi  

(72,71%).
31

 

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan strategi saling mengajari 

mata jenis penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. 

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Widia Wati adalah mata pelajaran 

yang diteliti adalah Pendidikan kewarganegaraan, sedangkan peneliti meneliti 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,  untuk meningkatkan hasil belajar dan 

dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar di kelas V. Sedangkan peneliti untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa Sekolah Dasar (SD) kelas V. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan sebuah mata pelajaran 

yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan juga merupakan 

mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta 

mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji 

seperangkat pristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 
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sosial. Melalui mata pelajran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa diarahkan untuk 

dapat mejadi warga Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta 

warga yang cinta damai.
32

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan, memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan 

kritis, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi bekerjasama dan 

berkompetisi. 

Sedangkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dilaksanakan di 

sekolah masih menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa cendrung 

bosan.Maka guru perlu mengubah metode mengajar yang lama dengan metode 

mengajar yang baru yang bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar sehingga 

bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan 

menggunakan strategi saling mengajarimerupakan kegiatan saling bergantian 

membaca bersama dalam kelompok kemudian saling bergantian memimpin 

diskusi kelompok, Strategi saling mengajari ini tidak hanya menuntut anak untuk 

diam, duduk dan dengar.Strategi ini lebih menekankan pada keaktifan siswa, 

karena strategi saling mengajari ini mengharuskan anak untuk mampu 

memberikan tanggapan, bantahan atau koreksi dari materi yang dibahas. 
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Dan strategi ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

berinteraksi langsung dengan siswa lain, merangkum apa yang dipelajari dan 

menyajikan rangkuman pada ssiswa lain mengeluarkan pendapat dan 

memecahkan persoalan yang belum terselasaikan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dengan 

menggunakan strategi saling mengajari akan membuat siswa lebih aktif dan tidak 

bosan dalam belajar. Sebab itu dengan penerapan strategi saling mengajari dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Indikator Aktivitas Guru 

Indikator aktivitas guru dengan penerapan strategi saling 

mengajari adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa yang terdiri dari 4-5 orang dalam satu kelompok 

2) Guru menyuruh siswa  membaca materi secara bergiliran dalam 

kelompoknya dengan suara yang lantang 

3) Guru menyuruh setiap kelompok untuk merangkum materi yang telah 

disampaikan oleh kelompok lain 

4) Guru meminta perwakilan dalam setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil rangkumannya 
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5) Guru memita siswa yang belum mengerti untuk bertanya mengenai  

materi kepada kelompok yang lain 

6) Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah dibahas. 

b. Indikator Aktivitas Siswa 

Adapun indikator aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai berikut: 

1. Visual Activities, memperhatikan gambar, dan siswa membaca materi 

yang telah diberikan guru. 

2. Oral Activities, siswa mempresetasikan hasil kerja kelompok, 

mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang tampil atau kepada 

guru 

3. Listening Activities, berupa mendengarkan temanmembaca dan 

mendengarkan teman bertanya kepada kelompok yang tampil. 

4. Writing Activities, setiap kelompok (semua siswa) merangkum materi 

yang disampaikan oleh kelompok lain. 

5. Mental Activities, seperti siswa memberikan pendapat 

6. Emotional Activities, Siswa tenang selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila Aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V Sekolah Dasar 
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Negeri 013 Koto Tuo mencapai minimal 75%. 
33

 Artinya dengan persentase 

tersebut hampir secara keseluruhan siswa aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau aktivitas belajar siswa. 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 

saling mengajari dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 013 Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar. 
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