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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer yang 

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan peperangan. Jika dihubungkan dengan pembelajran, maka 

strategi diartikan pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
13

 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.Selanjutnya dengan mengutip pemikiran Kemp, Wina Sanjaya 

menyebutkan bahwa strategi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien.
14

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesionalseorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam memilih 

strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, 
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Kencana, 2006), hlm. 126 
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dalam proses pembelajaran perlu disusun suatu strategi agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal. 

Sebelum menentukan strategi yang dapat digunakan, ada, beberapa 

pertimbangan yang harus diperhatikan:
15

 

a. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan tujuan 

pembelajaran adalah: 

1) Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan 

aspek kognitif, afektif atau psikomotorik? 

2) Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

apakah tingkat tinggi atau rendah? 

3) Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan 

akademis? 

b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelaj aran. 

Materi atau pengalaman belajar merupakan pert mbangan kedua yang 

harus kita perhatikan. Materi pelajaran yang sederhana misalnya materi 

yang berupa data yang cukup dihafal maka pengalaman belajarpun cukup 

sederhana pula, barangkali siswa hanya dituntut mendengarkan, mencatat 

dan menghafalnya. Dengan demikian strategi yang dirancangpun 

sederhana pula. Berbeda manakala materi pelajaran teori atau mungkin 

keterampilan, maka pengalaman belajarpun harus dirancang sedemikian 
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Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 293-298. 



12 

 

rupa sehingga materi pelajaran dan pengalaman belajar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

c. Pertimbangan dari sudut siswa. Strategi pembelajaran yang kita rancang 

mestilah sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa. Selain itustrategi 

pembelajaran juga harus sesuai dengan tingkat kematangan, minat, bakat 

dan gaya belajar siswa. 

d. Pertimbangan-pertimbangan lainnya. Beberapa pertanyaan yang dapat 

diajukan diantaranya: 

1) Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi 

saja? 

2) Apakah strategi yang kita terapkan dianggap satu-satunya strategi 

yang dapat digunakan? 

3) Apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi?  

2. Strategi Saling Mengajari 

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 dalam strategi pembelajaran saling mengajari 

adalah:
17

 

a. Guru meminta siswa untuk duduk dalam kelompok  yang terdiri dari 5atau 
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Merril Harmin & Melanie Toth, Pembelajaran Aktif yang Menginspirasi, Jakarta: 2012, 

hlm. 260 
17

Ibid., hlm. 261 
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6 orang dalam satu kelompok 

b. setiapanggota kelompok memiliki giliran untuk menjadi siswa 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 kelompok menyampaikan hasil rangkumannya 

f. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti mengenai materi kepada kelompok yang tampil. 

 

Kelebihan dari strategi saling mengajari adalah sebagai berikut: 

1) Kepada teman-teman kelompok belajarnya siswa diajarkan bagaimana 

bekerjasama dalam kelompok. 

2) Materi yang diajarkan Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, 

karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada 

rekan-rekan nya. 

3) Mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan 

dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. 

4) Dapat meningkatkan kemampuan sosial sosial. 

5) Siswa 1ebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi 

6) Siswa 1ebih memahami materi dan dan menjelaskan materi pada masing-

masing kelompok 

7) Siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada siswa dapat siswa 

 

Sedangkan kekurangan dari strategi saling mengajari adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi makaakan sulit 

dalam menyampaikan materi kepada teman. 

b. Siswa memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan 

mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai 

tenaga ahli. 

c. Keadaan kondisi kelas yang ramai,sehingga membuat siswa kurang bisa 

berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. 

d. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan 

e. Siswa yang tidak terbiasa, berkompetisi akan sulit untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

f. Membutuhkan waktu yang lama apalagi penataan ruang belum terkondisi 

dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga 
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 menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang 

sebelum pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. 

Selain dari kelebihan dan kekurangan diatas,strategi saling mengajari 

ini memiliki kendala-kendala dalam menerapkan nya,kendala-kendala 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang disuruh untuk membaca materi pembelajaran ada yang   

belum lancar membaca 

2. Siswa ada yang tidak mau membacakan materi pembelajaran 

3. Terjadinya suasana yang ribut saat mengatur tempat duduk kelompok 

 

3. Hasil belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
18

 

Sedangkan menurut Aunurrahman, belajar adalah suatu proses 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk memperoleh 

tujuan tertentu, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya.Menurut Sunaryo dalam buku Kokom 

Komalasari menyatakan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan dimana 

seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang 

ada pada dirinya yang ada dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Sudah barang tentu tingkah laku tersebut adalah tingkah laku positif, 
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artinya untuk mencari kesempurnaan hidup.
19

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang terjadi atau yang dialami dalam diri 

seseorang menuju perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dalam 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan tingkah laku tersebut 

terlihat melalui hasil belajar. 

b. Pengertian hasil belajar 

Dalam pencapaian hasil belajar, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut yang secara garis besar 

dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dari dalam 

diri) dan faktor eksternal (berasal dari luar diri).Yang termasuk  dalam 

faktor internal seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan.Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap 

belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, 

faktor sekolah (organisasi) dan faktor masyarakat.
20

 

Menurut Nawawi dalam K.Brahim seperti dalam buku Ahmad 

Susanto, hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoeh dari hasil tes menngenal sejumlah materi pelajaran 

                                                 
19

 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung, Refika 

Aditama, 2010),  hal.2 
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tertentu.
21

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Aunurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar siswa samping 

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktorfaktor 

eksternal.Adapun faktor internal yang mempenagaruhi hasil belajar siswa 

adalah:
22

 

1) Ciri khas/karakteristik siswa 

2) Sikap terhadap belajar 

3) Motivasi belajar 

4) Konsentrasi belajar 

5) Mengelola bahan belajar 

6) Menggali hasil belajar 

7) Rasa percaya diri 

8) Kebebasaan belajar 

 

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar diri siswa 

yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang 

dicapai siswa.Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain adalah:
23

 

a) Faktor guru 

b) Faktor lingkungan sosial termasuk teman sebaya 

c) Kurikulum sekolah 

d) Sarana dan Prasarana 

 

4. Hubungan Strategi Saling Mengajari Dengan Hasil Belajar 

Strategi saling mengajari merupakan suatu kegiatan saling bergantian 

                                                 
21

Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, ( Jakarta,  Kencana Predana 

Media Group,2013), hal.5 
22

Aunuarrahaman, Op., Cit.  
23
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membaca dengan bersuara dalam kelompok,kemudian saling bergantian 

memimpin diskusi kelompok mengenai bacaan tersebut.
24

 

Aunurrahman menyatakan bahwa secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar seseorang dibedakan menjadi dua yaitu faktor 

internal (faktor dalam diri siswa) dan faktor eksternal (faktor dari luar diri 

siswa).Taraf keberhasilan siswa dalam belajar juga dipengaruhi oleh strategi 

belajar yang diterapkan oleh guru.
25

kondisi lingkungan siswa serta strategi 

dan metode yang digunakan guru dalam mengajar termasuk kedalam faktor 

ekstenal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.Atau 

dengan kata lain, hasil belajar adalah ukuran tingkat pemahaman siswa setelah 

mempelajari suatu materi tertentu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan   penggunaan strategi saling 

mengajari ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan ini siswa 

dapat beinteraksi dengan siswa lainnya sehingga semua siswa dapat terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. 

 

 

                                                 
24

 Merril Harmin & Melanie Toth,Op,Cit hlm.260 
25

 Muhibin syah, Psikolgi Belajar, Jakarta:Pt Raja Grasindo Persada,2011,hlm 133 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang pertama adalah  penelitian yang dilaksanakan  

oleh Evie Hafizah dari Universitas Tanjungpura, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan judul: “Pengaruh 

Metode Tutor Sebaya terhadap Hasil Belajar di Kelas V Sekolah Dasar Kota 

Pontianak”. Penelitian mengenai Pengaruh Penggunaan Metode Tutor Sebaya 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN 

28 Pontianak Kota bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan metode 

tutor sebaya berpengaruhterhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas V SDN 28 Pontianak Kota. Metode yang digunakan yaitu metode 

eksperimen. 

Bentuk penelitian eksperimen yang digunakan adalah quasi experiment 

dengan jenis time-series design. Berdasarkan perhitungan statistik dari rata-rata 

hasil pre-test sebesar 62,88 dengan SD sebesar 8,48 dan rata-rata hasil post-test 

sebesar 82,58 dengan SD sebesar 7,46 maka diperoleh thitung sebesar 33,12 pada 

tahap signifikansi = 5% dengan uji dua pihak/two tail test diperoleh ttabel 2,057 

yang berarti thitung > dari ttabel (33,12 > 2,057).. Hal ini berarti pembelajaran 

dengan menggunakan metode tutor sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran bahasaIndonesia kelas V SDN 28 Pontianak Kota. 
26

 

Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama mencari hasil belajar 
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siswa dan pada kelas V sekolah dasar.Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

dengan peniliti yaitu peniliti menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

sedangkan penelitian Evie Hafizah menggunakan penelitian eksperimen dan 

memiliki sekolah yang berbeda 

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

sunarti 2015 yang berjudul “Peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui metode kelompok sindikat di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 009 Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari yang aktif sebelum tindakan rata-rata 

41,66%. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 58,37%,dan 

pada siklus ke II 77,67%. Persamaan penelitian ini terletak pada langkah ke 

2,3,dan ke 4 sedangkan perbedaan nya terletak pada variabel Y berupa 

meningkatkan keaktifan siswa, berbeda  dengan penulis yang meneliti hasil 

belajar siswa dan pada tempat, waktu penelitian,serta materi pelajaran yang 

teliti.
27

 

Penelitian relevan yang ketiga adalah penelitian yang dilaksanakan oleh 

Wulan Rosyana Indah, 2014 Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah, dalam 

skripsinya yang berjudul:’’ Penerapan Strategi saling mengajari  terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas VIII PGRI 1 

                                                 
27

 Sunarti,Peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

melalui metode kelompok sindikat di kelas V Sekolah Dasar Negeri 009 Teratak,Kecamtan Rumbio 

Kabupaten Kampar.2015 
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Ciputat’’.
28

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat 

dari siklus 1 ke siklus 11,  yang sebelum diadakan penelitian tindakan kelas  

hanya 3 (11,11%). Setelah dilakukan tindakan nilai rata-rata pada siklus 1 

meningkat menjadi 7(25,93%),siklus 11 menjadi 15(55,56%). 

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan strategi saling mengajari 

dengan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua 

siklus. Perbedaannya  penelitian yang dilaksanakan oleh Wulan Rosyana Indah 

meneliti pada tingkat Sekolah Menengah Pertama VIII mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, sedangkan penulis meneliti pada mata pelajarn Pendidikan 

Kewarganegaraan dan dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti temukan, maka dapat 

diambil suatu kerangka berfikir yaitu: Mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan identik dengan istilah civic, yaitu mata pelajaran yang bertujuan 

membentuk dan membina warga negara yang baik, yang tahu dan sadar akan hak 

dan kewajiban. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikatakan berhasil apabila 

siswa mampu menerapakan nilai yang terdapat dalam materi dan mengetahui hak 

dan kewajiban sebagai warga negara.  

                                                 
28

 Wulan Rosyana Indah, Penerapan Strategi saling mengajari  terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas VIII PGRI 1 Ciputat.(online)tersedia di 

http://www.google.co.id/url?q diakses tanggal 13 januari 2017 
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Pelajaran pendidikan kewarganegaraan  juga dikatakan berhasil, apabila 

sebahagian besar siswa telah mencapai nilai KKM. Adapun nilai KKM 

matapelajaran pendidikan kewarganegaraan  yang telah ditetapkan di Sekolah 

Dasar Negeri 007 Sibiruang Kecematan Koto Kampar Hulu. Tetapi pada 

kenyataannya masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

Berdasarkan analisis di atas, maka Penelitian ini berkenaan dengan 

meningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan pembelajaran dengan 

memakai strategi saling mengajari.Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

oleh seorang siswa setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan 

oleh guru di kelas. Sehubungan dengan penelitian ini maka hasil belajar yang 

dimaksud adalah nilai yang diperoleh siswa melalui tes setelah diterapkan strategi 

saling mengajari. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Indikator aktivitas guru terhadap penerapan strategi saling mengajari 

adsalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan topik pelajaran  

2) Guru membagi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang dalam satu 

kelompok 

3) Guru menyuruh siswa secara bergiliran dalam masing-masing 

kelompok untuk membaca materinya dengan suara lantang 
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4) Guru menyuruh setiap kelompok untuk merangkum materi yang 

telah disampaikan oleh kelompok lain 

5) Guru meminta perwakilan dalam setiap kelompok untuk 

menyampaikankan hasil rangkumannya. 

6) Guru meminta siswa yang belum mengerti untuk bertanya mengenai 

materi kepada kelompok yang tampil 

7) Guru menyampaikan kesimpulan dari materi setiap kelompok. 

b. Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

1) Siswa mendengarkan topik pelajaran 

2) Siswa duduk dalam kelompok yang terdiri dari 5-6orang 

3) Siswa secara bergiliran membaca materi kelompoknya dengan suara 

lantang 

4) Siswa merangkum materi yang telah  disampaikan oleh kelompok 

lain 

5) Siswa menyampaikan hasil rangkumannya 

6) Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahaminya 

7) Siswa mendengarkan kesimpulan dari setiap materi 

2. Indikator Hasil Belajar 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 75% 

mencapai KKM yang, ditetapkan.
29

Adapun KKM yang telah di tetapkan 

adalah 70.Artinya jika 75% dari siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan 
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Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

h1m. 257 
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yaitu 70, maka dikatakan hasil belajarnya telah berhasil. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tentang hubungan antara strategi saling mengajari 

dengan hasil belajar di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan 

sebagai berikut: jika strategi saling mengajari diterapkan, maka hasil belajar 

pendidikan kewarganegarran di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Sibiruang akan 

dapat meningkat. 


