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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Istarani aktivitas belajar adalah segala jenis dan 

bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh segenap jiwa dan raga 

seseorang untuk memahami, ingin mengetahui atau mempelajari 

sesuatu dari hasil kegiatan yang dilakukannya itu.
11

 Menurut 

Aunurrahman aktivitas belajar adalah kegiatan yang disengaja atau 

direncanakan untuk menunjuk pada keaktifan seseorang baik pada 

aspek jasmaniah maupun aspek mental.
12

 Menurut Sardiman 

aktivitas memiliki arti luas, baik yang bersifat fisik/jasmani maupun 

mental/rohani. Kaitan antara keduanya akan membuahkan aktivitas 

belajar yang optimal.
13

 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah suatu kegiatan belajar seseorang yang 

melibatkan fisik maupun psikis dalam proses pembelajaran baik di 

sekolah atau di luar sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku individu dari 

pengalaman-pengalaman belajar. 

                                                             
11

 Istarani dan Aswin Bancin, S.E., M.Pd., Aktivitas Belajar, (Medan: Larispa Indonesia, 

2017) 
12

 Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd., Belajar dan Pembelajaran., (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 36 
13

 Sardiman A.M., Loc.Cit. 
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b. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Adapun jenis-jenis aktivitas belajar menurut Ramayulis, di 

antaranya: 

1) Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi dan sebagainya. 

2) Oral activities, seperti menyatakan, bertanya, memberi saran 

dan sebagainya. 

3) Listening activities, seperti mendengarkan uraian percakapan 

dan sebagainya. 

4) Writing activities, seperti menulis cerita, laporan dan 

sebagainya. 

5) Drawing activities, seperti membuat grafik, peta konsep dan 

sebagainya. 

6) Mental activities, seperti mengingat, menganalisa, 

mengambil keputusan dan sebagainya. 

7) Emotional activities, seperti menaruh minat, berani, tenang 

dan sebagainya.
 14

 

Menurut Getrude M. Whipple yang dikutip Oemar Hamalik 

jenis-jenis aktivitas belajar yaitu: 

1) Bekerja dengan alat-alat visual 

a) Mengumpulkan gambar-gambar dan bahan-bahan 

ilustrasi lainnya. 

                                                             
14

 Prof. Dr. H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 343-
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b) Mempelajari gambar-gambar, stereograph slide film, 

khusus mendengarkan penjelasan, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. 

2) Ekskursi dan trip 

a) Mengunjungi museum, akuarium dan kebun binatang. 

b) Mengundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan yang 

dapat memberikan keterangan-keterangan dan bahan-

bahan. 

3) Mempelajari masalah-masalah 

a) Mencari informasi dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan penting. 

b) Mempelajari ensiklopedi dan referensi. 

c) Membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan 

umum untuk melengkapi seleksi sekolah. 

4) Mengapresiasi literatur 

a) Membaca cerita-cerita yang menarik. 

b) Mendengarkan bacaan untuk kesenangan dan informasi. 

5) Ilustrasi dan konstruksi 

a) Membuat chart dan diagram. 

b) Membuat blue print. 

c) Menggambar dan membuat peta dan diagram untuk 

sebuah buku. 

6) Bekerja menyajikan informasi 
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a) Menyarankan  cara-cara  penyajian  informasi  yang  

menarik. 

b) Menulis dan menyajikan dramatisasi. 

7) Cek dan tes 

a) Mengerjakan informal dan standardized test. 

b) Menyiapkan tes-tes untuk murid.
15

 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa aktivitas 

belajar, sebagai berikut: 

1) Mendengarkan. 

2) Memandang. 

3) Meraba, membau dan memcicipi/mengecap. 

4) Menulis atau mencatat. 

5) Membaca. 

6) Membuat ikhtisar atau Ringkasan dan menggarisbawahi. 

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

8) Menyusun paper atau kertas kerja. 

9) Mengingat. 

10) Berpikir. 

11) Latihan dan praktek.
16

 

Menurut beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa jenis-jenis aktivitas belajar ialah seluruh kegiatan fisik 

maupun  psikis  seseorang yang melibatkan anggota tubuh yaitu 

                                                             
15

 Prof. Dr. Oemar Hamalik, Op.Cit., h. 173-175  
16

 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M. Ag.,  Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rineka  Cipta,  

2011),   h. 38-45 
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panca indera dan emosional, seperti membaca, menulis, bertanya, 

mendengar dan sebagainya. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar menurut 

Istarani terbagi menjadi dua faktor, di antaranya: 

1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis, faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu seperti keadaan jasmani dan 

keadaan fungsi jasmani. Kondisi fisik yang sehat dan 

bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap 

kegiatan belajar individu. Sebaliknya kondisi fisik yang 

lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil 

belajar yang maksimal. 

b) Faktor psikologis, keadaan psikologis seseorang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis 

yang utama mempengaruhi proses belajar adalah 

kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, bakat, 

konsentrasi, percaya diri, kebiasaan dan cita-cita.
17

  

2) Faktor eksternal 

a) Lingkungan sosial, yang termasuk lingkungan social 

adalah pergaulan siswa dengan orang lain disekitarnya, 

sikap dan perilaku orang disekitar siswa  dan  sebagainya.    

                                                             
17

 Istarani dan Aswin Bancin, S.E., M.Pd., Op.Cit., h. 151-152 
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Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orangtua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga, semuanya dapat memberi dampak 

baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil 

yang dicapai oleh siswa. 

b) Lingkungan non sosial, yang termasuk lingkungan non 

sosial adalah lingkungan alamiah, faktor instrumental, 

faktor materi pelajaran dan faktor lingkungan kelas. Yang 

dimaksud lingkungan alamiah yaitu tempat tinggal anak 

didik hidup dan berusaha di dalamnya. Faktor 

instrumental yaitu perangkat pembelajaran seperti sarana 

dan prasarana serta guru yang mengajar.
18

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa baik 

secara internal maupun eksternal menurut Aunurrahman, di 

antaranya: 

1) Faktor Internal 

a) Ciri khas/karakteristik siswa. 

b) Sikap terhadap belajar. 

c) Motivasi belajar. 

d) Konsentrasi belajar. 

e) Mengolah bahan belajar. 
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f) Menggali hasil belajar. 

g) Rasa percaya diri. 

h) Kebiasaan belajar. 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor guru. 

b) Lingkungan sosial (termasuk teman sebaya). 

c) Kurikulum sekolah. 

d) Sarana dan prasarana.
 19

 

Menurut Muhibbin Syah faktor-faktor yang mempengaruhi 

aktivitas belajar, ialah: 

1) Faktor Internal 

a) Kondisi fisik siswa. 

b) Faktor psikis siswa, seperti kecerdasan siswa, motivasi, 

bakat. 

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor lingkungan sosial, seperti guru, masyarakat, 

teman-teman dan faktor keluarga. 

b) Faktor lingkungan nonsosial, seperti gedung sekolah, 

tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan.
20

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas belajar yaitu faktor internal yang meliputi 

fisiologis maupun psikologis dan faktor eksternal yang meliputi 
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lingkungan sosial dan non sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan 

aktivitas belajar siswa karena keadaan siswa yang sehat bugar 

akan berpengaruh positif dalam proses pembelajaran. Keluarga 

juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa karena 

adanya hubungan yang baik antara anak dengan orangtua akan 

memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan si anak.  

2. Metode Resitasi 

a. Pengertian Metode Resitasi 

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

Masalahnya tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di 

dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di 

bengkel, di rumah siswa, atau di mana saja asal tugas itu dapat 

dikerjakan. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran 

terlalu banyak, sementara waktu sedikit.
 21

  

Metode resitasi adalah pembacaan hafalan di muka umum atau 

hafalan yang diucapkan oleh murid-murid di dalam kelas. Save M. 

Dagun dalam kamus besar ilmu pengetahuan tertulis bahwa resitasi 

(sebagai istilah psikologi) disebut sebagai metode belajar yang 

mengkombinasikan penghafalan, pembacaan, pengulangan, pengujian 

dan pemeriksaan atas diri sendiri.
22

 Menurut Ramayulis metode   

resitasi merupakan suatu cara mengajar dimana seorang guru 

memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid sedangkan hasil 

                                                             
21

 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M. Ag dan Drs. Aswan Zain, Loc.Cit. 
22

 Abdul Majid, M.Pd., Op.Cit., h. 208 
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tersebut diperiksa oleh guru dan murid  

mempertanggungjawabkannya.
23

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode resitasi adalah cara guru untuk menyampaikan 

pelajaran dalam belajar mengajar dengan pemberian tugas agar 

tercapainya tujuan pembelajaran disebabkan banyaknya bahan yang 

tersedia dengan waktu kurang seimbang. Hal ini dilakukan agar bahan 

pelajaran selesai sesuai batas waktu yang ditentukan, maka metode 

inilah yang biasanya guru gunakan untuk mengatasinya. 

b. Langkah-langkah Metode Resitasi 

Menurut Abdul Majid langkah-langkah metode resitasi, di 

antaranya: 

1) Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas dan 

tepat sesuai dengan kemampuan siswa, ada petunjuk yang dapat 

membantu dan sediakan waktu yang cukup. 

2) Langkah pelaksanaan tugas 

a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau melaksanakannya. 

c) Diusahakan atau dikerjakan oleh anak sendiri. 

d) Mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan 

sistematik. 

3) Fase pertanggungjawaban tugas 
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a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah 

dikerjakan. 

b) Ada tanya jawab dan diskusi. 

c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes atau nontes 

atau cara lainnya.
 24 

Menurut Nana Sudjana langkah-langkah menggunakan metode 

resitasi, yaitu: 

1) Fase pemberian tugas 

Tugas yag diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan: 

a) Tujuan yang akan dicapai. 

b) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa 

yang ditugaskan tersebut. 

c) Sesuai dengan kemampuan siswa. 

d) Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

e) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas 

tersebut. 

2) Langkah pelaksanaan tugas 

a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. 

c) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh 

orang lain. 

d) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh 

dengan baik dan sistematik. 

3) Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 
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Hal yang harus dikerjakan pada fase ini: 

a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah 

dikerjakannya. 

b) Ada tanya jawab/diskusi kelas. 

c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun 

nontes atau cara lainnya. Fase mempertanggungjawabkan 

tugas inilah yang disebut resitasi.
25

 

Langkah-langkah menggunakan metode resitasi menurut 

Mudasir, di antaranya: 

1) Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas dan 

tepat sesuai dengan kemampuan siswa, ada petunjuk yang 

dapat membantu dan sediakan waktu yang cukup. 

2) Langkah pelaksanaan tugas 

a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau 

melaksanakannya. 

c) Diusahakan atau dikerjakan oleh anak sendiri. 

d) Mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan 

sistematik. 

3) Fase pertanggungjawaban tugas 

Hal yang perlu diperhatikan adalah: 
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a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah 

dikerjakan. 

b) Ada tanya jawab dan diskusi. 

c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes atau 

nontes atau cara lainnya.
 
Fase mempertanggungjawaban 

tugas inilah yang disebut resitasi.
26 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam menggunakan metode resitasi hendaklah guru 

memberikan tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta 

memberi bimbingan dan penilaian terhadap hasil kerja siswa 

supaya siswa dapat memahami tugas yang diberikan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Resitasi 

Menurut Syaiful Bahri metode resitasi mempunyai beberapa 

kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

1) Kelebihan 

a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar 

individual ataupun kelompok. 

b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar 

pengawasan guru. 

c) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 

d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa. 

2) Kekurangan  

a) Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia yang mengerjakan 

tugas ataukah orang lain. 
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b) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif 

mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu 

saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan 

baik. 

c) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan 

perbedaan individu siswa. 

d) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) 

dapat menimbulkan kebosanan siswa.
 27

 

Kelebihan dan kekurangan metode resitasi menurut Mudasir, 

antara lain: 

1) Kelebihan 

a) Pengetahuan yang pelajar peroleh dari hasil belajar, hasil 

eksperimen atau penyelidikan yang banyak berhubungan 

dengan minat mereka dan yang lebih lama dapat diingat. 

b) Siswa berkesempatan memupuk perkembangan dan 

keberanian mengambil inisiatif, bertanggungjawab dan berdiri 

sendiri. 

2) Kekurangan 

a) Seringkali siswa melakukan penipuan di mana siswa hanya 

meniru atau menyalin hasil pekerjaan orang lain, tanpa 

mengalami peristiwa belajar. 

b) Adakalanya tugas itu dikerjakan oleh orang lain tanpa 

pengawasan. 
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c) Apabila tugas terlalu sering diberikan, apalagi tugas-tugas itu 

sukar dilaksanakan oleh siswa, ketenangan mental mereka 

dapat terpengaruh. 

d) Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan 

individual.
28

 

Menurut Asmani Jamal Makmur kelebihan dan kekurangan 

metode resitasi, yaitu: 

1) Kelebihan  

a) Membuat siswa aktif belajar. 

b) Tugas lebih merangsang siswa untuk lebih banyak baik waktu 

di kelas dan di luar kelas. 

c) Mengembangkan kemandirian siswa. 

d) Dapat membina siswa kebiasaan untuk mencari serta 

informasi dan komunikasi. 

e) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 

2) Kekurangan  

a) Siswa sulit dikontrol. 

b) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan 

perbedaan individu siswa.
29

 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat  dikatakan  bahwa  

dalam  menggunakan  metode resitasi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dalam melaksanakan metode resitasi dapat 
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membuat siswa lebih aktif belajar serta lebih bertanggungjawab atas 

tugas yang diberikan. Tetapi kekurangannya ialah guru tidak tahu 

tugas yang telah diberikan benar-benar dikerjakan sendiri oleh siswa 

ataukah mencontek dari orang lain. 

3. Hubungan antara Metode Resitasi dengan Aktivitas Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah pada kelebihan metode resitasi 

bahwa metode resitasi lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas 

belajar individual ataupun kelompok.
30

 Menurut Mudasir metode resitasi 

merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. 

Metode resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan 

tempat lainnya.
31

 Menurut Abdul Majid metode resitasi merangsang anak 

untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas (resitasi) bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan tempat lainnya.
32

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan melaksanakan metode resitasi dapat merangsang siswa dalam 

aktivitas belajar. Metode ini juga bisa diterapkan dalam tugas individu 

maupun kelompok. Sangat cocok bagi guru yang memiliki banyak materi 

yang harus disampaikan dengan waktu yang tidak mencukupi, maka metode 

ini salah satu cara mengatasinya. 

4. Pembelajaran Ekonomi  

Menurut Mohamad Surya pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara 
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menyeluruh, sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya.
33

 

Menurut Nurasmawi pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks 

yang tersusun dari unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
34

 

Menurut Abdul Majid pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi 

kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan 

diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan 

sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai hasil belajar.
35

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar terencana yang 

mengkondisikan dan merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik 

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Menurut Sadono Sukirno ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi dalam 

menghasilkan barang dan jasa dan keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan barang dan jasa.
36

 Menurut Nurasmawi  dan  Akmal  ilmu  

ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya yang  tidak  terbatas  dalam  susunan  masyarakat  

tertentu dengan  alat-alat pemuas  kebutuhan   yang  terbatas  jumlahnya.
37
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Menurut Abdullah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan 

kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.
38

  

Menurut beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa ilmu 

ekonomi suatu studi mengenai individu dan masyarakat yang menganalisa 

tentang pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran ekonomi 

adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan ilmu ekonomi 

yang pembahasannya tidak hanya sebatas keuangan dan sumber daya saja 

tetapi begitu luas ruang lingkup ilmu ekonomi.  

Materi yang dibahas saat penelitian yaitu materi pengangguran, 

sebagai berikut: 

a. Pengertian Pengangguran 

Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), 

pengangguran didefinisikan sebagai berikut: 

1) Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. 

2) Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu 

usaha/pekerjaan yang baru. 

3) Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mencari pekerjaan disebut dengan penganggur putus asa. 

4) Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai 

bekerja.
39
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b. Jenis-Jenis Pengangguran 

1) Berdasarkan penyebabnya 

a) Pengangguran struktural. Pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi akan diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan 

ekonomi. Untuk itu diperlukan keterampilan-keterampilan baru 

untuk menyesuaikan perubahan struktur. Misalnya ada perubahan 

struktur dari agraris menjadi industri. Hal ini berarti ada peralihan 

dari tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri. Tenaga kerja 

yang tidak bisa mengikuti perubahan tersebut akan menganggur. 

Dengan demikian pengangguran terjadi karena adanya perubahan 

struktur ekonomi disebut pengangguran struktural. 

b) Pengangguran konjugtur. Pengangguran yang diakibatkan oleh 

perubahan-perubahan dalam kegiatan perekonomian. Pada waktu 

perekonomian mengalami kelesuan, maka permintaan barang dan 

jasa menurun, akibatnya jumlah produksi harus dikurangi. Hal ini 

berarti perusahaan akan mengurangi tenaga kerjanya, sehingga 

banyak tenaga kerja yang tidak dapat bekerja lagi. 

c) Pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena 

adanya kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan 

lowongan pekerjaan. Kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan 

karena letak geografis dan kurangnya informasi yang diperoleh 

pelamar. Terkadang pelamar tidak mengetahui di mana tersedia 

tenaga kerja. 
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d) Pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya 

perubahan musim. Misalnya petani akan bekerja hanya pada saat 

musim bercocok tanam dan musim panen. Akan tetapi setelah 

habis musim tersebut petani akan menganggur. 

e) Pengangguran tekonologi. Pengangguran yang terjadi karena 

adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. 

Mengolah sawah yang tadinya dikerjakan olehbeberapa orang 

diganti dengan penggunaan traktor, maka sebagian buruh tani 

tersebut menganggur. 

f) Pengangguran voluntary. Pengangguran jenis ini terjadi karena 

adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, namun orang 

tersebut dengan sukarela untuk tidak bekerja karena ia 

mendapatkan warisan dari orang tuanya ataupun faktor lain yang 

menyebabkan ia tidak perlu bekerja.
40

  

2) Berdasarkan sifatnya 

a) Pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki 

pekerjaan karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau 

bekerja atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang 

ada dengan latar belakang pendidikan. 

b) Setengah menganggur adalah orang yang bekerjanya kurang dari 

14 jam per minggu. 
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c) Pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi karena 

adanya tenaga kerja yang tidak optimum sehingga terdapat 

kelebihan tenaga kerja.
41

 

c. Dampak Pengangguran terhadap Pembangunan Nasional 

1) Terganggunya stabilitas perekonomian baik dari permintaan 

aggregate dan penawaran aggregate. 

a) Melemahnya permintaan agregate. Untuk bertahan hidup maka 

manusia harus bekerja. Dengan bekerja, manusia akan 

memperoleh penghasilan untuk belanja barang dan jasa. Jika 

pengangguran tinggi dan bersifat struktural, maka daya beli akan 

menurun yang akhirnya menimbulkan penurunan permintaan 

aggregate. 

b) Melemahnya penawaran agregate. Dampak pengangguran 

terhadap penawaran agregate makin terasa dalam jangka panjang. 

Makin lama seseorang menganggur, keterampilan dan 

produktivitasnya akan menurun. Dampak dari permintaan 

agregate yang sangat lemah, mengakibatkan keseimbangan 

ekonomi berada di tingkat yang sangat rendah. Akibatnya tingkat 

produksi harus diturunkan sehingga biaya produksi per unit akan 

meningkat dan penawaran agregate menurun. Menurunnya 

permintaan agregate dan penawaran agregate akan menganggu 

proses pembangunan yang mengamcam stabilitas ekonomi. 

2) Terganggunya stabilitas sosial-politik. Kegiatan ekonomi yang lesu 

dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas 

masyarakat pada pemerintah. Golongan  yang  memerintah semakin 
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tidak dihiraukan di mata masyarakat. Berbagai tuntutan dan kritik 

akan dilontarkan pada pemerintah dan adakalanya disertai 

demonstrasi dan huru-hara. Dengan demikian kegiatan-kegiatan 

bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) akan meningkat.
42

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, di antara lain: 

1. Adies Silvia Marekas, melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan 

Metode Resitasi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS 

Terpadu Peserta Didik Kelas VIII SMP N 7 Kotabumi Lampung Utara”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode 

resitasi memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas peserta 

didik dari 28,72% menjadi 79,02% hingga 96,87% dan hasil belajar 

58,06% menjadi 74,19% hingga 87,50%.
43

  

2. Ardiani Nafistanti, melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Penggunaan Metode Resitasi, Sumber Belajar dan Kedisiplinan Siswa 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Pelita Nusantara 1 Semarang”. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwasanya penerapan metode resitasi memberikan kontribusi 

sumber belajar 45,43% dan kedisiplinan siswa 8,64%.
44

  

3. Heri Kiswanso dan Suparmin, melakukan penelitian dengan judul: 

“Penerapan Metode Resitasi untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil 
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Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Bahan Siswa Kelas X TPD SMK 

Muhammadiyah Prambanan”. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya 

penerapan metode resitasi memberikan kontribusi yang positif terhadap 

keaktifan belajar dari 62,09% menjadi 82,72% dan hasil belajar dari 

79,67% menjadi 88,38%.
45

  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjabaran kerangka teoritis dalam bentuk 

yang konkret sehingga mudah dipahami. Variabel yang akan 

dioperasionalkan yaitu aktivitas belajar siswa menurut Ramayulis (variabel 

Y) pada halaman 11 dan metode resitasi menurut Abdul Majid (variabel X) 

pada halaman 18. 

1. Indikator Aktivitas Belajar (Variabel Y) 

Indikator aktivitas belajar dalam buku Ramayulis yang telah 

diuraikan sebelumnya, di antaranya ialah: 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi dan sebagainya. 

1) Siswa membaca buku mengenai materi pengangguran. 

2) Siswa memperhatikan gambar yang telah disajikan guru. 

3) Siswa mendemostrasikan hasil pengamatan gambar yang 

disajikan. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, bertanya, memberi saran dan 

sebagainya. 
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1) Siswa menyatakan pendapatnya saat diskusi kelas. 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 

dipahami. 

3) Siswa memberi saran saat memecahkan suatu masalah dalam 

pembelajaran. 

4) Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

5) Siswa memberikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan 

oleh guru. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian percakapan dan 

sebagainya. 

1) Siswa mendengarkan saat guru berbicara di depan kelas. 

2) Siswa mendengarkan temannya saat mempresentasikan hasil 

diskusi. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, laporan dan sebagainya. 

1) Siswa menulis cerita yang berkaitan dengan materi 

pengangguran. 

2) Siswa membuat laporan hasil diskusi. 

3) Siswa membuat resume mengenai materi pengangguran. 

4) Siswa mengerjakan tes atau ulangan yang diberikan oleh guru. 

e. Drawing activities, seperti membuat grafik, peta konsep dan 

sebagainya. 

1) Siswa membuat grafik mengenai tingkat pengangguran. 

2) Siswa membuat peta konsep setiap materi yang ingin 

dipresentasikan. 

f. Mental activities, seperti mengingat, menganalisa, mengambil 

keputusan dan sebagainya. 
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1) Siswa mengingat materi pengangguran yang telah dipelajari. 

2) Siswa menganalisa mengenai penyebab pengangguran. 

3) Siswa mengambil keputusan dalam memecahkan masalah saat 

diskusi. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, berani, tenang dan 

sebagainya. 

1) Siswa memiliki minat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2) Siswa berani berbicara di depan kelas. 

3) Siswa tenang saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Indikator Metode Resitasi (Variabel X) 

Indikator metode resitasi dalam buku Abdul Majid yang telah 

diuraikan sebelumnya, di antaranya ialah:  

a. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas dan tepat 

sesuai dengan kemampuan siswa, ada petunjuk yang dapat membantu 

dan sediakan waktu yang cukup. 

1) Guru menyampaikan materi pengangguran secara jelas sebelum 

memberikan tugas. 

2) Guru memberikan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3) Guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. 

4) Guru memberikan petunjuk akan tugas yang diberikan. 

5) Guru memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

b. Langkah pelaksanaan tugas 
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1) Guru memberikan bimbingan atau pengawasan kepada siswa 

terhadap tugas yang dikerjakan. 

2) Guru memberikan dorongan agar siswa mengerjakan tugas yang 

telah diberikan. 

3) Guru memastikan tugas yang telah diberikan diselesaikan oleh 

siswa masing-masing. 

4) Guru mencatat penilaian proses pembelajaran siswa dengan baik 

dan sistematis. 

c. Fase pertanggungjawaban tugas 

1) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakan. 

a) Guru menyuruh siswa agar menyampaikan laporan tugas 

baik secara lisan maupun tulisan dari apa yang telah 

dikerjakan. 

b) Guru memastikan siswa yang lain mendengarkan temannya 

saat menyampaikan laporan tugas. 

2) Ada tanya jawab dan diskusi. 

a) Guru memberikan waktu untuk tanya jawab kepada siswa 

setelah laporan tugas disampaikan. 

b) Guru memberikan kesimpulan mengenai materi 

pengangguran yang telah didiskusikan. 

3) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes atau nontes atau 

cara lainnya.
 
 

Guru memberikan penilaian terhadap tugas siswa yang telah 

memberikan kontribusi dalam tanya jawab saat diskusi kelas. 
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Adapun asumsi dasar yang penulis yakini dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode resitasi memiliki hubungan dengan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran ekonomi pada materi pengangguran Kelas XI 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekanbaru. 

b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada materi 

pengangguran Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru bervariasi. 

2. Hipotesis 

Penelitian ini mempunyai dua hipotesis yaitu sebagai berikut: 

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara metode resitasi dengan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada materi 

pengangguran Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru. 

H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara metode resitasi dengan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada materi 

pengangguran Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru. 

 


