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BAB II 

 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Keaktifan Belajar Siswa 

a. Pengertian Keaktifan Belajar Siswa 

Keaktifan belajar artinya kegiatan atau kesibukan. Keaktifan 

belajar dalam proses belajar mengajar adalah berfungsinya semua alat 

yang ada pada diri siswa dalam proses pembelajaran. Terutama pikiran, 

pandangan, penglihatan, tangan dan lain-lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.
15

 Keaktifan belajar ditandai oleh adanya 

keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosi dan fisik.
16

 

Keaktifan belajar siswa adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik 

aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan.
17

 

Sedangkan menurut Dasim Budimansyah keaktifan belajar siswa adalah 

proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana pembelajaran 

sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan gagasan mencari data dan informasi yang mereka 

perlukan untuk memecahkan masalah.
18
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18

Dasim Bumansyah, PAKEM, Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, 
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Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi 

dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan belajar siswa adalahmelakukan proses belajar mengajar 

siswa menggunakan seluruh kemampuan dasar yang dimilikinya 

sebagai dasar untuk melakukan berbagai kegiatan dalam belajar.
19

 

b. Indikator Keaktifan Belajar Siswa 

Pembelajaran erat kaitannya dengan aktivitas karena pada 

prinsipnya belajar itu adalah berbuat, belajar itu untuk mengubah 

tingkah laku dan belajar itu harus beraktivitas karena tidak ada belajar 

yang tidak menggunakan aktivitas. Aktivitas adalah prinsip atau azas 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, oleh karena itu 

Sadirman menyatakan bahwa indikator keaktifan belajar siswa 

berdasarkan jenis aktivitasnya dalam proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

1) Visual Activities, seperti: membaca, memperhatikan gambar 

demostrasi dan percobaan. 

2) Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3) Listening Activities, seperti: mendengarkan uraian. 

4) Writing Activities, seperti: menulis cerita, karangan. 

5) Drawing Activities, seperti: menggambar, membuat grafik. 

6) Motor Activities, seperti: melakukan percobaan, berkebun, beternak. 

7) Mental Activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, mengambil keputusan. 
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8) Emotional Activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, berani, tenang.
20

 

 

Kegiatan belajar anak didik ditetapkan dan diurutkan secara 

sistematis sehingga memberi peluang kegiatan belajar bersama, 

kegiatan belajar kelompok dan kegiatan belajar mandiri atau 

perorangan. 

Salah satu indikator dari keaktifan belajar siswa adalah aktivitas 

anak didik antara lain: 

1) Siswa belajar secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip 

dan generalisasi. 

2) Siswa belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah. 

3) Setiap siswa berpartisispasi dalam melaksanakan tugas belajarnya 

melalui berbagai cara. 

4) Siswa berani mengajukan pendapat. 

5) Ada aktivitas belajar analisis, sistensis, penilaian dan kesimpulan. 

6) Antarasiswa terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. 

7) Setiap siswa bisa mengomentari dan memberikan tanggapan 

terhadap anak didik lainnya. 

8) Setiap siswa berkesempatan menggunakan berbagai sumber belajar 

yang tersedia. 

 

Kegiatan belajar mengajar yang efektif tergantung pada 

keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar agar 

tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan serta untuk menghidupkan 

suasana kelas demi keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan 

serta membangun keaktifan belajar siswa kembali. 

Guru dalam menyampaikan bahan pelajaran hendaknya selalu 

memberikan indikator dan motivasi agar anak didik terdorong untuk 

aktif, seperti: 
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1) Anak didik mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

pelajaran yang sudah. 

2) Seluruh anak didik memperhatikan pertanyaan dan harus siap 

menjawab dan menilai keberanian atau ketetapan jawaban. 

3) Guru mengarahkan atau menjebatani para anak didik ke jawaban 

yang benar, memberikan kesimpulan dan menilai tiap-tiap anak didik 

yang benar, memberikan kesimpulan dan menilai tiap-tiap anak didik 

yang terlambat interaksi edukatif. 

 

Menurut Oemar Hamalik bahwa indikator keaktifan belajar siswa 

mempunyai nilai positif bagi siswa dalam belajar diantaranya : 

1) Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan siswa. 

4) Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5) Memupuk disiplin kelas kelas secara wajar dan suasana belajar 

menjadi demokratis. 

6) Mempererat hubungan sekolah serta masyarakat dan hubungan 

antara orang tua dengan guru, pengajaran diselenggarakan secara 

realitis dan kongkrit sehingga mengembangkan pemahaman dan 

berpikir kritis serta menghindarkan verbalitas. 

7) Pengajaran diselenggarakan disekolah sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat.
21

 

 

Siswa yang aktif dalam belajar senantiasa mencari pengalaman 

untuk diri sendiri dan akan terus mengembangkan kepribadiannya 

secara integral. Tak hanya itu, siswa yang memiliki keaktifan akan 

membentuk kerjasama dengan siswa lain dan akan tercipta 

keharmonisan diantaranya. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar Siswa 

Aunurahman menjelaskan bahwa keaktifan belajar siswa 

disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor 
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eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi keaktifan 

belajar siswa adalah : 

1) Ciri khas/karakteristik siswa 

2) Sikap terhadap belajar 

3) Motivasi belajar siswa 

4) Konsentrasi belajar siswa 

5) Mengelola bahan belajar 

6) Menggali hasil belajar 

7) Rasa percaya diri 

8) Kebiasaan belajar 

 

Faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa dari segi 

internal adalah karateristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi 

belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menggali 

keaktifan belajar, rasa percaya diri dan kebiasaan belajar. 

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar diri siswa 

yang memberikan pengaruh terhadap keaktifan belajar siswa yang 

dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan 

belajar siswa antara lain adalah : 

1) Faktor guru dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki 

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakannya. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah : 

a) Memahami siswa 

b) Merancang pembelajaran 

c) Melaksanakan pembelajaran 

d) Merancang dan melaksankan evaluasi pembelajaran 

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai 

potensi yang dimilikinya 

2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan 

sekolah dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula 

memberikan pengaruh negatif terhadap keaktifan belajar siswa. 

3) Kurikulum sekolah dalam rangkaian proses pembelajaran disekolah. 

Kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka 

untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
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4) Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang turut 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.
22

 
 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi keaktifanbelajar siswa dari segi eksternal adalah faktor 

guru, faktor lingkungan, faktorkurikulum, sarana dan prasarana. 

Muhibbin Syah mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

keaktifan belajar siswa dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu  

faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), faktor eksternal (faktor 

dari luar peserta didik), dan faktor pendekatan belajar (approach to 

learning).Secara sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 

belajar siswa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Faktor internal peserta didik, merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik itu sendiri, yang meliputi: 

a) aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan 

otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan 

sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

b) aspek psikologis, belajar pada hakikatnya adalah proses 

psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi psikologis 

tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. 

2) Faktor eksternal peserta didik, merupakan faktor dari luar siswa 

yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Adapun yang termasuk 

dari faktor ekstrenal di antaranya adalah: a) lingkungan sosial, yang 

meliputi: para guru, para staf administrasidan teman-teman sekelas; 

serta b) lingkungan non sosial, yang meliputi: gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga peserta didik dan letaknya, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

peserta didik. 

3) Faktor pendekatan belajar, merupakan segala cara atau strategi yang 

digunakan peserta didik dalam menunjang keaktifan dan efisiensi 

proses pembelajaran materi tertentu.
23
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Keaktifan belajar siswa dalam proses belajar kadang-kadang 

berjalan lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat 

menangkap apa yang dipelajari, dan kadang-kadang terasa amat sulit. 

Berjalannya proses belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap keaktifan belajar peserta didik. 

Menurut Martinis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran 

diantaranya : 

1. Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga 

mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa). 

3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa. 

4. Memberikan stimulus (masalah,topik dan konsep yang akan 

dipelajari). 

5. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

6. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7. Memberi umpan balik (feed back). 

8. Melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 

9. Menyimpulkan setiap materiyang disampaikan di akhir pelajaran.
24

 

Menurut Mayasa faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 

belajar siswa dalam kegiatan proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga 

mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa). 

3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa. 

4. Memberikan stimulus (masalah, topik dan konsep yang akan 

dipelajari). 
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5. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

6. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7. Memberi umpan balik (feed back).
25

 

 

Guru harus memotivasi siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator pada saat 

pembelajaran. Sehingga diharapkan siswa mampu untuk merespon dan 

member umpan balik kepada guru baik dengan menyampaikan gagasan, 

pertanyaan atau tanggapan yang berhubungan dengan materi ajar dalam 

proses pembelajaran. 

2. Keterampilan GuruMengadakan Variasi Mengajar 

a. Pengertian Keterampilan Guru Mengadakan Variasi Mengajar 

Keterampilan guru mengadakanvariasi mengajar merupakan suatu 

kegiatan guru dalam mengenal konteks interaksi belajar yang ditujukan 

untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar 

mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta 

penuh partisipasi.
26

Keterampilan guru mengadakanvariasi mengajar 

adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kondisi 

belajar sehingga pembelajaran selalu menarik dan efektif.
27

 

Keterampilangurumengadakanvariasi mengajar adalah kegiatan 

pembelajaran, pengertian keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja 

                                                           
25

Mayasa, Proses Belajar Mengajar, Bandung, Rosda Karya, 2012, hlm. 45 
26
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ataupun secara spontan dimaksudkan untuk mengacu dan mengingat 

perhatian siswa selama pelajaran berlangsung.
28

 

Keterampilan guru mengadakanvariasi mengajar adalah suatu 

kegiatan guru dalam proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan 

untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar 

mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta 

penuh partisipasi.
29

 

Keterampilan guru mengadakanvariasi mengajar adalah 

keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap 

menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan 

sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran.Dalam model-model 

pembelajaran sebagai implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

keterampilan ini sangat diperlukan bagi setiap guru. Sebab kurikulum 

berbasis kompetensi mengharapkan siswa berpartisispasi aktif dalam 

setiap tahapan proses pembelajaran.
30

 

Guru yang mampu menghadirkan proses pembelajaran yang 

bervariasi itulah guru yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan 

tersebut dan kemungkinan besar kejenuhan tidak akan terjadi. 

Kejenuhan siswa dalam memperoleh pelajaran yang diamati selama 

proses pembelajaran berlangsung seperti kurang berpartisipasi aktif, 
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mengantuk, mengobrol sesama teman atau pura-pura mau ke kamar 

kecil hanya untuk menghindari kebosanan. Karenanya, pembelajaran 

yang bervariasi sangat urgen sehingga situasi dan kondisi belajar 

mengajar berjalan normal. 

b. Komponen Keterampilan Guru MengadakanVariasiMengajar 

Sesuai dengan jenisnya, komponen yang dapat digunakan dalam 

keterampilan guru mengadakanvariasi mengajar dijelaskan berikut ini : 

1) Variasi Pada Waktu Melaksanakan Proses Pembelajaran 

Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif. Ada 

beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Penggunaan variasi suara (teacher voice) 

Dalam suatu proses pembelajaran bisa terjadikurangnya 

perhatian siswa disebabkan oleh guru, mungkin terlalu lemah 

sehingga suaranya tak bisa ditangkap oleh siswa atau pengucapan 

kalimat yang kurang jelas. Guru yang baik akan terampil 

mengatur volume suaranya, sehingga pesan akan mudah 

ditangkap dan dipahami oleh seluruh siswa oleh seluruh siswa. 

2. Pemusatan perhatian 

Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap 

penting dapat dialakukan oleh guru untuk memfokuskan perhatian 

siswa. Misalnya dengan mengajak siswa untuk memperhatikan 

sesuatu bersama-sama melalui kalimat: “coba anda perhatikan 

dengan saksama bagian ini” focising diperlukan untuk minta 

perhatian khusus dari siswa terhadap hal-hal yang spesifik. 

3. Kebisuan guru (teacher slience) 

Ada kalanya guru dituntut untuk tidak berkata apa-

apa.Teknik ini bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. 

Teknik ini dilakukan manakala siswa dalam keadaan ribut, 

kemudian cobalah diam sambil menatap mereka satu persatu, 

pasti mereka akan diam dengan kebisuan guru dapat menarik 

perhatian siswa. 

4. Mengadakan kontak pandang (eye contact) 

Setiap siswa membutuhkan perhatian dan penghargaan. Guru 

yang baik akan perhatian kepada siswa melalui kontak mata yang 

terjaga terus-menerus dapat menumbuhkan kepercayaan dari diri 

siswa. 

5. Gerak guru (teacher movement) 

Gerakan-gerakan guru didalam kelas dapat menjadi daya 

tarik tersendiri untuk merebut perhatian siswa. Guru yang baik 
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akan terampil mengespresikan wajah sesuai dengan pesan yang 

ingin disampaikan. Gerakan-gerakan guru dapat membantu untuk 

kelancaran berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan 

mudah dipahami dan diterima oleh siswa. 

2) Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Yang 

menjadi masalah adalah bagaimana agar proses komunikasi itu 

berjalan dengan afektif agar pesan yang ingin disampaikan dapat 

diterima secara utuh. Untuk kepentingan tersebut, guru perlu 

menggunakan variasi dalam penggunaan media dan alat 

pembelajaran. 

Secara umum ada tiga bentuk media, yaitu media yang dapat 

didengar, dapat dilihat, dan dapat diraba.Untuk bisa mempertinggi 

perhatian siswa, guru perlu menggunakan setiap media sesuai 

dengan kebutuhan. 

Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

a) Dengan menggunakan variasi media yang dapat dilihat (visual) 

seperti menggunakan gambar, slide, foto, bagan, dan lain-lain. 

b) Variasi alat atau media yang bisa didengar (auditif) seperti 

menggunakan radio, musik, deklamasi, puisi, dan lain-lain. 

c) Variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan 

digerakkan (motorik). Pemanfaatan media semacam ini dapat 

menarik perhatian siswa, sebab siswa dapat secara langsung 

membentuk dan memperagakan kegiatannya. 

3) Variasi dalam interaksi 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa 

lingkungannya. Guru  perlu membangun interaksi secara penuh 

dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. Kesalahan yang sering terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung guru hanya menggunakan 

pola interaksi satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Pola interaksi yang 

demikian bukan membuat iklim pembelajaran menjadi statistik, 

tetapi dapat memasung kreatifitas siswa.Oleh sebab itu, guru perlu 

menggunakan variasi interaksi dua arah, yaitu pola interaksi siswa-

guru-siswa, bahkan pola interaksi multi arah.
31

 

 

Seorang guru harus memperhatikan kondisi peserta didik dan 

menggunakan strategi tersebut untuk menarik perhatian peserta 

didik. Diharapkan dengan adanya keterampilan guru mengadakan 
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variasi mengajar, siswa dapat berperanaktif selama proses 

pembelajaran. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah komponen keterampilan guru 

mengadakanvariasi mengajar sebagai berikut: 

1) Variasi gaya mengajar 

1. Variasi suara 

Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, 

dan kecepatan. 

2. Penekakan (focusing) 

Untuk memfokuskan perhatian anak didik pada suatu aspek 

yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan 

“penekanan secara verbal”, misalnya: “Perhatikan baik-baik!”, ini 

adalah bagian yang sukar, dengarkan baik-baik”. Penekanan 

seperti itu biasanya dikombinasikan dengan geraan anggota 

badan. 

3. Pemberian waktu (pausing) 

Untuk pemberian perhatian anak didik dapat dilakukan 

dengan mengubah suasana menjadi sepi, dari suatu kegiatan 

menjadi tanpa kegiatan/diam, dari akhir bagian pelajaran ke 

pelajaran berikutnya. 

4. Kontak pandang 

Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, 

sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas menatap 

mata setiap anak didik untuk dapat membentuk hubungan yang 

positif dan menghindari hilangnya kepribadian. 

5. Gerakan anggota badan (gesturing) 

Variasi dalam mimik, gerakan kepala dan badan merupakan 

bagian yang penting dalam komunikasi. 

6. Pindah posisi 

Perpindahan posisi guru dalam ruangan kelas dapat 

membantu menarik perhatian anak didik dan dapat meningkatkan 

kepribadian guru. 

2) Variasi media dan bahan ajar 

a) Variasi media pandang 

Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai 

penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi, 

seperti buku, majalah, globe, peta, majalah dinding, film, TV, 

radio dan lain-lain. 

b) Variasi media dengar 

Pada umumnya dalam proses interaksi edukatif dikelas, suara 

guru adalah alat utama dalam komunikasi. Variasi dalam 
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penggunaan media dengar memerlukan kombinasi dengan media 

pandang dan media taktil. 

c) Variasi media taktil 

Variasi media taktil adalah penggunaan media yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk menyentuh dan 

memanipulasi benda atau bahan ajaran. 

3) Variasi interaksi 

Variasi dala pola interaksi antara guru dengan anak didik 

memiliki rentangan yang bergerak dari dua kutub, yaitu: anak didik 

bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru dan 

anak didik mendengarkan dengan pasif.
32

 

 

Komponen keterampilan guru mengadakan variasi mengajar 

sebagai berikut: 

1) Variasi dalam gaya mengajar guru 

a) Gerak badan guru 

Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan dan ekspresi 

wajah adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi.Gerakan 

yang baik ialah gerakan yang efisien dan efektif, artinya gerakan 

yang cukup tetapi benar-benar mendukung penjelasan atau 

uraian guru. 

b) Variasi suara 

Variasi suara adalah perubahan suara dari keras ke lemah, 

dari tinggi menjadi rendah dan cepat menjadi lambat atau 

sebaliknyayang termasuk dalam pengertian suara ini ialah 

kekuatan atau kekerasan, lagu bicara (intonasi), tekanan bicara 

dan kelancaran bicara. 

Dalam suatu proses pembelajaran terkadang terjadi 

kurangnya perhatian siswa dan hal ini disebabkan oleh suara 

guru. Terkadang suara guru terlalu lemah, sehingga sulit 

ditangkap oleh siswa atau pengucapan kalimat yang kurang 

jelas. 

c) Pemusatan perhatian siswa 

Perhatian siswa mestilah pada hal-hal yang dianggap 

penting.Pengamatan guru terhadap masing-masing siswa selama 

interaksi belajar mengajar berlangsung.Dapat dilakukan secara 

verbal (isyarat) atau dengan menggunakan model.Memusatkan 

perahatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dapat 

dilakukan oleh guru untuk memfokuskan perhatian 

siswa.Pemusatan perahatian diperlukan untuk meminta 

perhatian khusus dari siswa terhadap hal-hal yang spesifik. 

 

                                                           
32

Drs. Syaiful Bahri Djamarah, Loc. Cit,  hlm. 126 



22 

 

d) Pergantian posisi guru dalam kelas 

Pergantian posisi guru didalm kelas dapat digunakan untuk 

mempertahankan perhatian siswa.Untuk meningkatkan perhatian 

siswa melalui perubahan posisi guru, seperti berjalan ke 

belakang, ke depan, kanan kekiri, dan sebagainya (tidak selalu 

duduk dalam kelas). 

e) Kontak pandang dengan siswa 

Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan 

siswanya sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan 

melihat ke mata siswa-siswa.untuk meningkatkan hubungan 

dengan siswa dan menghindarkan hal-hal yang bersifat 

impersonal (tidak bersifat pribadi).Setiap siswa membutuhkan 

perhatian dan penghargaan. Guru yang baik  akan memberikan 

perhatian kepada siswa melalui kontak mata. Kontak  mata yang 

terjaga terus dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa. 

f) Kesenyapan atau kebisuan guru 

Adanya kesenyapan atau kebisuan atau selingan diam yang 

tiba-tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu 

merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. guru 

berhenti sejenak untuk meminta perhatian siswa. Kesenyapan 

bisa disebut juga dengan waktu selang, artinya tenggang waktu 

antara suatu ucapan/pembicaraan dengan ucapan/pembicaraan 

berikutnya, atau dari suatu kegiatan dengan kegiatan 

selanjutnya. 

2) Variasi dalam menggunakan media 

a) yang dapat dilihat atau dipandang seperti grafik, bagan, poster, 

diagram, gambar, film dan slide. 

 

b) Variasi alat atau yang dapat didengar seperti rekaman suara, 

suara musik, suara radio, deklamasi puisi, sosiodrama, dan 

telepon. 

c) Variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi dan 

digerakkan seperti patung, topeng dan boneka. 

3) Variasi pola interaksi dan aktifitas siswa 

Pola interaksi dan aktifitas siswa perlu divariasikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.
33

 

 

Menurut Zainal Asril komponen keterampilan guru mengadakan 

variasi mengajar ada beberapa macam yaitu sebagai berikut : 
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1.) Suara guru (voice variations) tekanan tinggi rendah dan cepat lambat 

2.) Memusatkan peserta didik (verbal focussing) pada hal yang 

dianggap penting dapat dilakukan guru dengan kata-kata seperti, 

perhatian baik, peka, sekaligus dilakukan dengan gerakan tangan. 

3.) Mengadakan diam sejenak (slience)  pada saat yang tepat membuat 

pembicaraan guru lebih jelas, karena ini berfungsi sebagai koma, 

titik, atau tanda seru yang membagi pelajaran  dalam kelompok-

kelompok kecil. 

4.) Intonasi dan bunyi-bunyian lain (extra-verbal cues)  seperti guru 

menanggapi pekerjaan peserta didik dengan kata-kata aah, eeh, 

hmm, wah, pintar sekali disampaikan sesuai dengan nada suara, 

dengan kata-kata ini membuat emosional peserta didik lebih akrab. 

5.) Guru menguasai dengan kontak mata (eye contact), kalau ada kontak 

mata guru dengan peserta didik, kata-kata yang diucapkan guru 

terasa lebih meyakinkan dan memperkuat informasi. Sebaiknya guru 

menatap peserta didik secara keseluruhan , tidak diarahkan  kearah 

tertentu saja sepeti yang duduk didepan saja, tengah sehingga yang 

duduk di samping tidak dilihat. 

6.) Ekspresi raut muka (facial expression), ekspresi raut wajah  guru 

perlu ceri ceria dan bahkan ini sangat penting dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik. Wajah yang punya ekspresi akan memberikan 

kesan tersendiri bagi peserta didik, sebaliknya wajah yang  suram 

akan membosankan bagi peserta didik. Semuanya ini diikuti dengan 

tersenyum, mengerutkan  bibir, mengedipkan mata dan sebagainya. 

7.) Gerak gerik tangan (gestures) variasi dengan gerakan tangan, mata 

kepala dan badan dapat memperkuat ekspresi guru, 

sebaliknyagerakan yang aneh dapat mengganggu situasi perhatian 

dalam proses pembelajaran. 

8.) Tempat berdirinya guru dikelas (movement) variasi penggantian 

posisi guru dalam kelas akan mendapat perhatian oleh  peserta didik, 

seperti gerakan kearah depan belakang, kanan, kiri dan sebagainya 

(tidak selalu duduk dalam kelas). Jika guru melakukan tanya jawab 

sebaiknya dekatilah pelan-pelan peserta didik. Kalau guru mendekati 

peserta didik mengandung arti yang sangat dalam bagi mereka. 

9.) Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan peserta didik, hindari guru 

banyak bicara atau terlalu lama-lama sehingga kehilangan perhatian 

dan minat peserta didik. Justru berikan pekerjaan yang lebih banyak 

kepada mereka dalam bentuk mengarang, membaca buku, 

mengerjakan soal, diskusi, membuat laporan, membaca dalam hati, 

dan sebagainya. 

10.) Variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, 

sebaiknya guru membuat skema dipapan tulis atau dengan memakai 

media lain seperti rekaman, gambar, slide, infokus, laptop, dan 
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sebagainya, bisa juga dengan visual (dapat dilihat), audio ( dapat 

didengar), dan tetile/motorik (dapat diraba).
34

 

 

Keterampilan guru mengadakan variasi mengajar harus dimiliki 

seorang guru agar dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menarik 

perhatian peserta didik. Kemampuan guru dalam menguasai bahan 

pelajaran, menguasai kelas, menggunakan berbagai alat dan sumber 

belajar, memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan maka akan 

terciptanya keharmonisan dalam proses belajar mengajar. 

c. Prinsip-prinsip Penggunaan Keterampilan Guru Mengadakan 

Variasi Mengajar 

Menerapkan keterampilan guru mengadakan variasi mengajar 

perlu diperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan pencapaian 

sebagai berikut : 

1.) Variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu, relevan 

dengan tujuan yang dicapai, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

dan hakekat pendidikan. Penggunaan variasi yang wajar dan 

beragam sangat dianjurkan. 

2.) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan 

sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak menganggu 

pelajaran. 

3.) Sejalan dengan prinsip 1 dan 2, komponen variasi tertentu 

memerlukan susunan perencanaan yang baik. Artinya secara 

eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran. Akan tetapi apabila 

diperlukan, komponen keterampilan tersebut dapat digunakan secara 

baik dan sopan, sesuai dengan pengembangan proses dalam belajar 

mengajar dan balikan dari siswa selama pelajaran berlangsung.
35

 

 

Prinsip dasar teknik keterampilan guru mengadakan 

variasimengajar sebagai berikut : 

1) Suara guru enak didengar. 

2) Tidak banyak melihat ke jendela saat sedang mengajar. 
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3) Melihatkan kegembiraan dan semangat. 

4) Menggunakan isyarat mata, tangan, kepala dengan tepat. 

5) Hafal nama-nama peserta didik dikelas dan memanggil namanya 

saat diperlukan. 

6) Variasikan peserta didik menjawab pertanyaan tidak pada orang 

tertentu saja. 

7) Mengadakan selingan yang menyegarkan. 

8) Mempertimbangan prinsip hadiah dan hukuman.
36

 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, ada beberapa prinsip 

penggunaan keterampilan guru mengadakan variasimengajar yaitu 

sebagai berikut : 

1) Dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis 

variasi digunakan, disamping juga harus ada variasi penggunaan 

komponen untuk tiap jenis variasi. 

2) Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan 

sehingga momen proses mengajar yang utuh tidak rusak dan 

perhatian anak didik dalam proses belajar tidak terganggu. 

3) Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan 

direncanakan oleh guru. Karena itu, memerlukan penggunaan yang 

luwesdan spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima. 

4) Umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan 

keterlibatan siswa. 

5) Umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran.
37

 

 

Menerapkan keterampilan pembelajaran tidak hanya diperlukan 

keanekaragaman pembelajaran yang dikembangkan melainkan 

ditentukan pula oleh faktor kualitasnya. Oleh karena itu agar penerapan 

variasi mengajar bisa mencapai sasaran pembelajaran secara efektif, 

maka ada beberapa prinsip yaitu : 

1) Bertujuan 

Tujuan variasi harus sejalan dan diarahkan untuk menunjang 

pencapaian tujuan pembelajaran.Oleh karena itu variasi juga harus 

memperhatikan kesesuaiannya dengan sifat materi, karakteristik 
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siswa berikut latar belakang sosial budayanya dan faktor 

kemampuan guru dalam melaksanakannya. 

2) Fleksibel 

Variasi yang dikembangkan harus bersifat luwes dan tidak 

kaku. Sehingga setiap jenis variasi yang diterapkan memungkinkan 

dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tuntutan 

yang terjadi secara spontan pada saat terjadinya pembelajaran tanpa 

harus mengganggu keutuhan proses pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan. 

3) Lancar dan berkesinambungan 

Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus 

berjalan lancar. Perpindahan dari suatu bentuk stimulus ke stimulus 

pembelajaran lainnya dalam rangka menerapkan stimulus 

pembelajaran yang bervariasi, semuanya harus merupakan suatu 

kesatuan yang utuh sehingga tidak merusak perhatian siswa dan 

tidak menganggu proses belajar mengajar. 

 

4) Wajar/tidak dibuat-buat 

Variasi dalam pembelajaran tidak dibuat-buat sehingga tidak 

terkesan seperti dipaksakan.Oleh karena itu setiap jenis atau bentuk 

yang dikembangkan sebaiknya berjalan secara wajar, alamiah dan 

terkait langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

5) Pengelola yang matang 

Adakalanya jenis atau bentuk variasi yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran itu bersifat rumit dan kompleks, membutuhkan 

beberapa tenaga atau personil. Penerapan variasi yang seperti itu 

tentu saja harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang agar 

semuanya dapat berjalan sehingga tidak akan merusak perhatian 

siswa dan tidak menganggu proses belajar mengajar.
38

 

Kegiatan yang dilakukan guru adalah menciptakan lingkungan 

yang menyenangkan bagi seluruh siswa dan menggairahkan siswa.Agar 

bersemangat siswa menjadi aktif dan kreatif dalam belajar tentu guru 

harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan keterampilan guru 

mengadakan variasi mengajar diatas. 

 

 

                                                           
38

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, 2013, Log Cit, hlm. 72 



27 

 

d. Tujuan dan Manfaat Keterampilan Variasi Mengajar 

Menurut Moh. Uzer Usman tujuandan manfaat keterampilan guru 

mengadakan variasimengajar yaitu sebagai berikut : 

1.) Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada 

aspek-aspek pembelajaran yang relevan dan bervariasi. 

2.) Untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin 

mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. 

3.) Untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah 

dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan 

belajar yang lebih baik. 

4.) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara 

menerima pelajaran yang disenanginya.
39

 

 

Keterampilan guru mengadakan variasimengajar dapat 

disimpulkan bahwa variasi ini dapat meningkatkan perhatian dan minat 

siswa dalam belajar sehingga menimbulkan keaktifan yang baik 

terhadap siswa. 

Penggunaan keterampilan guru mengadakan variasimengajar 

ditujukan kepada anak didik dan bermaksud sebagai berikut : 

1.) Meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap 

relevansi proses belajar mengajar. 

2.) Memberi kesempatan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu 

melalui eksplorasi dan penyelidikan terhadap situasi yang baru. 

3.) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah melalui 

penyajian gaya mengajar yang bersemangat dan antusias, sehingga 

meningkatkan iklim belajar siswa. 

4.) Memberi pilihan dan fasilitas dalam belajar individual. 

5.) Mendorong anak didik untuk belajar dengan melibatkannya dalam 

berbagai pengalaman yang menarik pada berbagai tingkat kognitif.
40

 

 

Seorang guru dalam mengajar diharapkan mampu menguasai 

keterampilan mengadakan variasi mengajar agar dapat menarik 
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perhatian dan mempertahankan minat, semangat, dan aktivitas siswa 

dalam belajar.Selain untuk siswa, keterampilan guru mengadakan 

variasi mengajar ini juga dapat memberikan manfaat yang baik terhadap 

guru maupun sekolah. 

Menurut Helmiati tujuan dan manfaat keterampilan variasi 

mengajar sebagai berikut : 

1.) Memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan 

aktifitas pembelajaran. 

2.) Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

bagi siswa. 

3.) Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu 

melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi.
41

 

 

Proses belajar mengajar dikelas, tidak setiap siswa didalam 

dirinya ada rasa ingin tahu dan memiliki kesadaran sendiri untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan terlibat dalam aktifitas belajar. 

Keterampilan guru mengadakan variasi mengajar adalah 

menumbuhkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih 

baik. Sedangkan manfaat keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar dalam proses pembelajaran adalah : 

1.) Menumbuhkan perhatian peserta didik. 

2.) Melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

proses pembelajaran. 

3.) Dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses 

pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik 

terhadap guru. 

4.) Dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta 

didik. 

5.) Melayani keinginan dan pola belajar para peserta didik yang 

berbeda-beda.
42
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Mengadakan variasi dalam mengajar, maka akan menumbuhkan 

rasa perhatian peserta didik untuk memperhatikan guru menjelaskan 

pelajaran. Selain itu siswa akan terlibat dalam kegiatan belajar dan 

memberikan perubahan bentuk sikap belajar siswa kearah yang lebih 

positif. 

B. Penelitian Relevan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, peneliti menemukan karya ilmiah dengan salah satu judul yang 

sama yaitu sama-sama tentang keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian pertama tentang Analisis Keterampilan Guru Dalam 

Mengadakan Variasi pada Pembelajaran Kelas V di SD Gugus Budi 

Utomo Kecamatan Mijen Kota Semarangyang diteliti oleh Luluk 

IlMakhsunah. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan kelas 5 SD 

Gugus Budi Utomo dalam menguasai keterampilan mengadakan variasi 

mempunyai persentase 76,75% dengan kriteria baik. Persamaan penelitian 

Luluk IlMakhsunah ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak dijenis 

penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, tapi dari segi 

perbedaan adalah Luluk Il Makhsunah menggunakan satu variabel saja, 

sedangkan penulis menggunakan dua variabel dan juga penelitian oleh 
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Luluk Il Makhsunah ini subjeknya adalah guru sedangkan penulis meneliti 

subjeknya guru dan siswa.
43

 

2. Penelitian kedua tentang Korelasi Antara Penerapan Keterampilan 

Mengadakan variasi Mengajar dan Aktifitas Belajar siswa dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadist di Madrasah Tsanawiyah Taufiq Wahiyah 

yang diteliti oleh Muhammad Alfaradi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan keterampilan mengadakan variasi mungkin mempunyai 

korelasi yang signifikan terhadap aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-qur’an hadist, hal ini dapat dilihat dari hasil korelasi 

koefisien phi (Q) lebih besar dari pada “r” tabel, baik pada taraf signifikan 

5% maupun pada taraf signifikan 1% yaitu : 0,717.
44

 Persamaan penelitian 

Muhammad Alfaradi ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak di 

jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama 

membahas keterampilan guru mengadakan variasi mengajar, tapi dari segi 

perbedaan adalah Muhammad Alfaradi ini hanya meneliti tentang aktifitas 

belajar siswa sedangkan penulis meneliti keterampilan guru mengadakan 

variasi mengajar dan keaktifan belajar siswa. 

3. Penelitian ketiga tentang Pengaruh Keterampilan Mengajar Mengadakan 

Variasi Terhadap Minat Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Disekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tapung Hilir”. Penelitian yang penulis lakukan 

                                                           
43

Luluk Il Maksunah, Analisis Keterampilan Guru Dalam Mengadakan Variasi Pada 

Pembelajaran Kelas V Disd Gugus Budi Utomo Kecamatan Mijen Kota Semarang, Semarang: 

Stain Salatiga, 2013 (Tidak diterbitkan) 
44

Muhammad Alfaradi yang berjudul, Korelasi Antara Penerapan Keterampilan 

Mengadakan Variasi Menagajar dan Aktifitas Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Hadist di Madrasah Tsanawiyah Taufiq Walhidayah, Pekanbaru: Skripsi UIN Suska, 2009 (Tidak 

diterbitkan). 



31 

 

ini menghasilkan kesimpulan akhir bahwa keterampilan mengadakan 

variasi berkategori “baik” dengan persentase 66% dan minat belajar 

berkategori “baik” dengan nilai-nilai 76,74%.
45

Persamaan penelitian 

Muhammad Alfaradi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

sama-sama meneliti tentang keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar, tapi dari segi perbedaan adalah Luluk IlMakhsunah 

penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penulis 

menggunakan penelitian kualitatif. 

C. Fokus Penelitian 

Kajian ini berkenaan dengan bentuk fokus penelitian dari variabel X  

(Keterampilan Guru Mengadakan Variasi Mengajar) sebagai berikut : 

1. Variasi Gaya Mengajar Guru 

a. Gerak badan guru 

1) Guru mengangguk kepala kepada siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan saat belajar ekonomi 

2) Guru mendekati siswa yang sedang mengemukakan pendapat saat 

diskusi pelajaran ekonomi 

b. Variasi suara guru 

1) Guru mengeluarkan suara yang jelas ketika menjelaskan pelajaran 

ekonomi 

2) Guru menggunakan intonasi yang sesuai pada pelajaran ekonomi 
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c. Pemusatan perhatian siswa (penekanan pada hal yang penting-penting 

dengan verbal) 

1) Guru memberikan ucapan “Betul” kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan pada pelajaran ekonomi 

2) Guru mengajukan jempol kepada siswa yang bisa menjawab 

pertanyaan pada pada pelajaran ekonomi 

d. Pergantian posisi guru dalam kelas (depan, belakang, kiri, kanan, 

duduk, berdiri) 

1) Guru tidak selalu duduk di dalam kelas ketika mengajar pada 

pelajaran ekonomi 

2) Guru menjelaskan pelajaran ekonomi tidak disatu tempat siswa 

saja 

e. Kontak pandang dengan siswa 

1) Guru melihat ke seluruh siswa ketika mengajar pada pelajaran 

ekonomi 

2) Guru melotot kepada siswa yang meribut saat pelajaran 

berlangsung 

f. Kesenyapan 

1) Guru menggunakan jedah pada saat menyampaikan penjelasan 

satu ke yang lain pada pelajaran ekonomi 

2) Guru diam sejenak saat siswa ribut dalam belajar ekonomi 
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2. Variasi Penggunaan Media 

a. Variasi media pandang (infokus, tulisan, benda, sebenarnya gambar, 

film, dsb) 

1) Guru menggunakan PPT pada pelajaran ekonomi 

2) Guru memutarkan film pendukung pada pelajaran ekonomi 

b. Variasi media dengar (suara guru, rekaman, suara siswa) 

1) Guru menyuruh beberapa siswa untuk mempraktekkan sosiodrama 

pada mata pelajaran ekonomi 

2) Guru memutar rekaman suara tentang materi ekonomi 

c. Variasi alat/bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi 

1) Guru menyampaikan pelajaran dengan peta konsep 

2) Guru menerangkan pelajaran dengan poster pada pelajaran 

ekonomi 

3. Variasi Pola Interaksi 

a. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa pada pelajaran 

ekonomi 

b. Guru menyuruh siswa berdiskusi pada pelajaran ekonomi 

Fokus Penelitian Variabel X (Kektifan Belajar Siswa) 

1. Siswa secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip dan 

generalisasi 

a. Siswa berusaha mencari informasi yang di perlukan untuk 

menyelesaikan tugas pelajaran ekonomi 
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b. Siswa berusaha menanbah referensi yang diperlukan untuk belajar 

pelajaran ekonomi 

2. Siswa belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah 

a. Siswa mengerjakan tugas pelajaran ekonomi bersama temannya 

b. Siswa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya saat 

menemukan masalah pada pelajaran ekonomi 

3. Setiap siswa berpartisipasi dalam melaksanakan tugas belajarnya 

melalui berbagai cara 

a. Siswa aktif menyelesaikan tugas pelajaran ekonomi bersama 

temannya 

b. Siswa selalu bertanya kepada guru ekonomi tentang solusi  tugas 

ekonomi yang belum diselesaikan 

4. Ada aktivitas belajar analisis, sistensis, penilaian, dan kesimpulan 

a. Siswa dapat menjelaskan seluruh penjelasan pelajaran ekonomi yang 

diberikan oleh guru 

b. Siswa bisa membuat ringkasan pembelajaran dengan bahasanya 

sendiri tentang pelajaran ekonomi 

5. Antara siswa terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan kegiatan 

belajar 

a. Siswa menolong siswa lainnya yang sedang kesulitan dalam 

mengerjakan latihan ekonomi 

b. Siswa bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas 

kelompok dalam pelajaran ekonomi 
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6. Setiap siswa berkesempatan menggunakan berbagai sumber belajar 

yang tersedia 

a. Siswa memanfaatkan berbagai media pelajaran ekonomi yang ada 

disekitar secara maksimal 

b. Siswa memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar ekonomi 

7. Setiap siswa berupaya menilai hasil belajar yang dicapainya 

a. Siswa selalu mempertimbangkan hasil pekerjaan sebelum diserahkan 

kepada guru ekonomi 

b. Siswa memeriksa tugas yang ia kerjakan pada pelajaran ekonomi 

sebelum diserahkan kepada guru 

8. Ada upaya dari siswa untuk bertanya kepada guru dan meminta 

pendapat guru dalam upaya kegiatan belajarnya 

a. Siswa berdialog dengan gurumengenai hal-hal yang belum 

dipahaminya tentang pelajaran ekonomi 

b. Siswa meminta pendapat guru terhadap tugas ekonomi yang telah ia 

kerjakan. 

 

 

 

 

 

 


