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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar dapat di lihat dari aktivitas fisik dan mental siswa 

selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar merupakan suatu proses 

pembelajaran yang di laksanakan guru dengan sedemikian rupa agar 

menciptakan peserta didik aktif bertanya dan mengemukakan gagasan.
8
 

Aktivitas belajar juga dapat di artikan sebagai interaksi yang aktif antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber 

belajar. Di sekolah seorang guru berperan sangat penting untuk 

peningkatan aktivitas belajar siswa agar dapat mencapai tujuan yang di 

harapkan, guru di harapkan mampu mengembangkan kapasitas belajar, 

kompetensi dasar dan potensi yang di miliki siswa serta guru perlu 

menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun dalam berbuat. 

Pembelajaran yang di lakukan lebih berpusat pada siswa sehingga 

siswa aktif dalam proses pembelajaran. Adapun ciri dari aktivitas belajar 

menurut ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah 

laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap 

ilmu pengetahuan yang baru di pelajari atau penguasaan terhadap 

keterampilan dan perubahan yang berupa sikap.
9
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Aktivitas dan belajar adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan. 

Karena pada prinsipnya belajar itu adalah berbuat, berbuat untuk merubah 

tingkah laku, berarti melakukan kegiatan. Sebagaimana di kemukakan oleh 

Dick dan kawan-kawan, dalam bukunya mengatakan bahwa belajar 

sebagai serangkaian peristiwa dan kegiatan yang di rancang secara 

sistematik dan holistic untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan 

kompetensi yang ingin di capai.
10

 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang di lakukan secara sadar 

untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah di pelajari, hasil 

dari aktivitas belajar terjadilah perubahan dalam diri individu. 

Keberhasilan anak sangat di pengaruhi oleh kemampuan belajar dan faktor 

bimbingan dari guru atau kemauan anak untuk belajar.
11

 

2. Jenis-Jenis Aktivitas 

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya, para ahli mengadakan 

klarifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut di antaranya adalah: 

Menurut Sardiman dalam buku interaksi dan motivasi belajar 

mengajar menyatakan jenis-jenis aktivitas belajar yaitu:
12

 

a. Visual activities,berupa membaca berbagai informasi tentang materi 

yang di pelajari.  

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

saran, mengeluarkan pendapat. 
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c. Listening activities, berupa mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

dalam menggunakan strategi regu sorak. 

d. Writing activities, berupa menulis ringkasan tentang materi yang di 

sampaikan agar siswa dapat memahami. 

e. Drawing activities, berupa menggambar rencana kerja kelompok 

dengan menggunakan strategi regu sorak. 

f. Mental activities, seperti menanggapi, mengingat,memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang,gugup. 

Menurut Dierich yang di kutip  Hamalik menyatakan bahwa 

aktivitas belajar di bagi ke dalam beberapa kelompok yaitu sebagai 

berikut:
13

 

a. Kegiatan-kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang 

lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan ( oral ), yaitu men\\mukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan, atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan dan mendengarkan radio. 
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d. Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat rangkuman, dan 

mengerjakan tes serta mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar membuat grafik, 

chart, diagram, peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan motorik,  yaitu melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, serta menari dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental, merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, manganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, 

membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional, minat, membedakan, berani, tenang dan 

sebagainya  

  Jadi dapat di simpulkan bahwa aktivitas itu prilaku yang terjadi    

 dari  aspek  jasmani maupun rohani dalam proses pembelajaran. 

 Aktivitas siswa meliputi kegiatan bertanya, mendengarkan, membaca, 

 mengamati, dan sebagainya. Aktivitas belajar sangat terkait dengan 

 proses pencarian ilmu. 

 

B. Pengertian Strategi Regu Sorak 

Strategi pembelajaran dapat di artikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan.
14

 Strategi 
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pembelajaran juga di artikan sebagai cara-cara yang di pilih untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran, yang meliputi, 

Sifat, Ruang Lingkup dan urutan kegiatan yang bermaksud memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa strategi di 

pakai untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan untuk mencapai tujuan. 

Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian 

tujuan. Oleh karena itu strategi sangat perlu di rumuskan dengan jelas dan di 

ukur keberhasilannya. 

Menurut Bellana, Strategi regu sorak ialah Strategi yang dapat 

mengembangkan kerjasama dalam kelompok dengan cara membentuk regu 

sorak dengan gerakan yang kompak. Dengan menerapkan strategi ini, maka 

pembelajaran akan lebih aktif. Strategi ini juga merupakan strategi 

pembelajaran yang bisa menciptakan suasana kelas menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan.
15

 

Strategi ini juga bertujuan untuk menguji pemahaman siswa dengan 

memberikan pertanyaan dan jawabannya di jawab dengan cara rebutan antar 

kelompok yang telah di bentuk sebelumnya. Dan bertujuan agar pemahaman 

konsep materi yang telah di bahas dapat di uji kembali secara terarah maka 

seiring dengan perkembangannya dunia pendidikan.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, regu sorak itu dapat menguji pemahaman 

siswa dalam belajar, karena setelah guru memberikan penjelasan maka 
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kelompok siswa diberikan pertanyaan secara rebutan. Dengan adanya 

pertanyaan yang diberikan kepada kelompok siswa, maka dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam memahami pelajaran. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan  regu sorak adalah sebagai 

berikut:
17

 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang indikator yang ingin di 

capai. Di sini guru juga menjelaskan materi sebagai pedoman untuk 

menjawab pertanyaan ataupun memahami pelajaran. 

2. Guru membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. 

3. Guru menyuruh setiap kelompok membuat sorakan yang di iringi gerakan-

gerakan fisik di lakukan sesuai dengan irama sorakan. 

4. Guru memberi waktu kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan 

sorakan dan gerakan yang sama. 

5. Guru menyuruh kepada setiap kelompok untuk menunjukkan sorakan 

untuk memimpin sorakan seluruh kelas sampai semua kelompok selesai 

menunjukkan. 

6. Guru memberikan pertanyaan kepada regu sorak yang telah di bentuk 

secara menyeluruh. 

7.  Guru meminta kelompok yang bisa menjawab pertanyaan, maka anggota 

kelompoknya memberikan sorakan yang sama sesuai dengan gerakan. 

Adapun kelebihan dan kekurangan strategi regu sorak di antaranya 

sebagai berikut:
18
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1. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2. Siswa terlibat secara langsung ke dalam suasana pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran lebih hidup dan aktif 

4. Siswa lebih bersemangat mengikuti jalannya pembelajaran. 

5. Terjalinnya komunikasi dua arah, antara siswa dengan guru. 

Adapun kekurangan strategi regu sorak dalam pembelajaran 

diantaranya 
19

 

1. Siswa yang aktif dan yang tidak aktif dapat nilai yang sama 

2. Adanya peluang untuk berbuat curang 

 

C. Hubungan Strategi Regu Sorak Dengan Aktivitas Belajar Siswa 

Strategi pembelajaran merupakan serangkaian rencana kegiatan yang 

termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya atau kegiatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran di susun 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu strategi pembelajaran mencakup 

pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik.
20

 

Dalam pandangan psikologi modern belajar bukan hanya sekedar 

menghapal sejumlah atau informasi, akan tetapi peristiwa mental dan proses 

berpengalaman oleh karena itu, setiap peristiwa pembelajaran menuntut 

keterlibatan siswa melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk 
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mengembangkan pengetahuan, tindakan serta pengalaman langsung dalam 

rangka membentuk keterampilan serta penghayatan terhadap nilai-nilai dalam 

pembentukan sikap.
21

 

Berdasarkan uraian di atas, hal ini berarti dalam proses pembelajaran 

di tuntut untuk membangun interaksi di dalam kelas yang dapat di wujudkan 

melalui strategi regu sorak. Dengan adanya diskusi di dalam kelompok tentu 

dapat meningkatkan aktivitas  siswa dalam proses pembelajaran karena siswa 

dapat bertukar pikiran sama teman-temannya serta setiap kelompok di 

haruskan membuat gerakan dan sorakan ketika pertanyaan yang di beri oleh 

guru di jawab benar. Penggunaan strategi ini dapat meningkatkan aktivitas  

belajar dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

pada akhir pembelajaran tujuan pembelajaran tercapai serta akan membawa 

dampak positif terhadap siswa. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa aktivitas itu prilaku yang terjadi 

dariaspek  jasmani maupun rohani dalam proses pembelajaran. Aktivitas 

siswa meliputi kegiatan bertanya, mendengarkan, membaca, mengamati, dan 

sebagainya. Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian  Rika Mulyani yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay (CRH) Untuk Meningkatkan Sikap 
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Ilmiah dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 5 

Pekanbaru,2012.
22

  

Adapun hasil yang di lakukan oleh saudari Rika Mulyani adalah 

terjadi peningkatan sikap ilmiah dan hasil belajar yang mana rata-rata 

sikap ilmiah pada siklus I yaitu 67,53% ( cukup ) meningkat pada siklus II 

dengan rata-rata sikap ilmiah 85,47% ( baik). Ketuntasan belajar siswa 

pada siklus I yaitu 51,28% (tuntas) dan 48,72% (tidak tuntas). Dan pada 

siklus II meningkat menjadi 82,05% ( tuntas) dan 17,95% (tidak tuntas) 

Hasil belajar siswa lebih meningkat setelah menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif CRH. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rika Mulyani adalah 

terletak pada langkah-langkah pelaksanaannya yaitu sama-sama 

menggunakan sorakan dari anggota kelompok apabila salah satu anggota 

dalam kelompok belajar tersebut mendapat keberhasilan atau dapat 

menjawab pertanyaan diberikan guru dengan benar. Sedangkan 

perbedaannya adalah tentang pemberian pertanyaan. Penelitian ini 

pertanyaan yang di berikan langsung dari guru. Sedangkan pada penelitian 

Rika Mulyani  soal yang di berikan di buat dalam bentuk kotak sebanyak 9 

buah pertanyaan dan juga terdapat pada variable Y, peneliti meneliti 

tentang aktivitas belajar siswa sedangkan Rika Mulyani meneliti sikap 

ilmiah dan hasil belajar. 
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16 

2. Penelitian Nikmatul Husnah yang berjudul Penerapan Strategi Regu 

Sorak Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 017 Ranah 

Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar,2015 
23

. Dari hasil 

penelitian Nikmatul Husnah menunjukkan hasil belajar siswa menjadi 

lebih meningkat dari sebelumnya. Hal ini terlihat pada sebelum tindakan, 

diketahui bahwa ketuntasan siswa hanya mencapai 45,00% atau hanya 

sekitar 9 orang siswa yang mencapai KKM. Sedangkan pada siklus  I hasil 

belajar siswa tergolong cukup baik dengan persentase 66,88%, dan siklus 

II meningkat menjadi 86,67% dengan kategori tinggi. Persamaannya 

adalah sama-sama menggunakan regu sorak, Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan Nikmatul Husnah adalah sekolah yang 

diteliti, mata pelajaran yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Nikmatul 

Husnah Di Sekolah Negeri 017 Ranah Singkuang Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar Mata Pelajaran yang diteliti oleh Nikmatul Hussnah 

Ilmu Pengetahuan Alam, Sedangkan peneliti meneliti di Sekolah Dasar 

Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, mata 

pelajaran yang diteliti oleh peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Kerangka Berfikir 

 Strategi pembelajaran regu sorak adalah strategi pembelajaran aktif 

yang bertujuan menciptakan kelas yang santai dan menyenangkan serta 

membiasakan siswa berfikir terbuka. Dengan demikian siswa diajak bukan 

                                                 
23

 Nikmatul Husnah, Penerapan Strategi Regu Sorak Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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hanya memahami teori (teoritis) tetapi juga diajari untuk berfikir terbuka. 

Dengan berfikir maka siswa diajak untuk berpikir secara lebih kritis dari 

temuan-temuan yang mereka dapatkan. 

Strategi pembelajaran regu sorak  membuat siswa berfikir aktif, 

kreatif serta dinamis. Karena siswa membaca, memperhatikan, bertanya, 

menulis, mendengarkan, mengemukakan pendapat dengan sangat terbuka. 

Sehingga akan menambah keaktifan siswa dalam menyampaikan pelajaran 

yang akan diterimanya dengan semaksimal mungkin. Dengan uraian 

tersebut maka dalam penerapan strategi regu sorak diharapkan siswa lebih 

aktif dan semangat dalam belajar yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai interaksi yang aktif antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber 

belajar. Aktivitas belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan siswa aktif 

bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Aktivitas belajar 

itu berhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, 

membaca, mengingat, berfikir, latihan atau praktek. 

Sesuai dengan strategi regu sorak yang digunakan, maka dalam 

proses pembelajaran meliputi membaca, memperhatikan gambar, bertanya, 

mengeluarkan pendapat, mendengarkan, menulis. 

Oleh sebab itu maka dilaksanakan strategi ini dalam pembelajaran 

karena proses pembelajaran ini melatih siswa dalam kecekapan belajar 

yang esensial yaitu mengajukan pertanyaan yang benar. Artinya siswa 
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akan terbiasa untuk bertanya sehingga dengan kemampuan bertanya dan 

menjawab akan melatih kecekapan siswa, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2. Indikator Keberhasilan 

A. Indikator Kinerja 

1. Aktivitas Guru 

a. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang indikator 

yang ingin di capai. Disini guru juga menjelaskan materi 

sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan ataupun 

memahami pelajaran. 

b. Guru membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. 

c. Guru menyuruh setiap kelompok membuat sorakan yang di 

iringi gerakan-gerakan fisik di lakukan sesuai dengan irama 

sorakan. 

d. Guru memberi waktu kepada setiap kelompok untuk 

mempersiapkan sorakan dan gerakan yang sama. 

e. Setelah itu,guru menyuruh kepada setiap kelompok untuk 

menunjukkan sorakan untuk memimpin sorakan seluruh kelas.  

f. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada regu sorak 

yang telah dibentuk secara menyeluruh. 

g. Kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka 

anggota kelompoknya memberikan sorakan yang sama sesuai 

dengan gerakan. 
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2. Aktivitas Siswa  

a. Visual activities,berupa membaca berbagai informasi tentang 

materi yang di pelajari.  

b. Oral activities, berupa menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat. 

c. Listening activities, berupa mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, dalam menggunakan strategi regu sorak. 

d. Writing activities, berupa menulis ringkasan tentang materi 

yang di sampaikan agar siswa dapat memahami. 

e. Drawing activities, berupa menggambar rencana kerja 

kelompok dengan menggunakan strategi regu sorak. 

f. Mental activities, seperti menanggapi, mengingat,memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang,gugup. 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran IPS siswa kelas IV mencapai 75%.
24

 artinya 

dengan persentase tersebut, hampir seluruh siswa aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran IPS atau belajar siswa tergolong dalam 

kategori baik. 
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B. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang telah di paparkan, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika Strategi Regu 

Sorak di terapkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maka dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


