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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Aktivitas Belajar 

a. Hakikat Aktifitas 

ThomasM.Risk dalam bukunya Principles and Practices of 

Teaching,mengemukakanbahwa belajar adalah proses membimbing 

pengalaman belajar.
8
Pengalaman itu sendiri hanya bisa diperoleh 

jika peserta didik itu dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap 

lingkungannya. Guru dapat membantu peserta didik belajar tetapi 

guru tidak dapat belajar untuk anak itu. Jika seorang peserta didik 

ingin memecahkan suatu problem, ia harus berpikir menurut 

langkah-langkah tertentu. Kalau ia ingin menguasai suatu 

keterampilan, ia harus berlatih untuk mengkoordinasikan otot-otot 

tertentu. Kalau ia ingin memiliki sifat-sifat tertentu, ia harus 

memiliki sejumlah pengalaman emosional. 

Belajaryang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, 

baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah peserta 

didik giat  aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat 

atau hanya pasif. Peserta didik yang memiliki aktivitas psikis 

                                                           
8
 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Asdi Masasatya, 2004, hlm 6 
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(kejiwaan), adalah jika jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan 

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk 

mendapatkan hasil pengajaran yang optimal. Keaktifan jasmani fisik 

sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat peserta didik melakukan 

percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-lain. Sedangkan 

kegiatan psikis tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan dan 

sebagainya.
9
Akan tetapi, aktivitas harus dipahami secara seksama 

agar tidak terjadi miss-understanding yang sering muncul, bahwa 

keaktifan atau kegiatan disamakan dengan menyuruh peserta didik 

melakukan sesuatu. Akan tetapi harus dipahami, keaktifan atau 

kegiatan yang dimaksud tentu jika peserta didiklah yang melakukan 

sesuatu kearah perkembangan jasmani dan kejiwaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

adalah kegiatan fisik maupun psikis atas kemauan diri sendiri untuk 

mengembangkan jasmani dan rohani. aktivitas fisik sangat 

bergantung pada aktivitas psikis, dan sebaliknya. Tanpa ada 

kerjasama antara kedua aktivitas tersebut, suatu kegiatan tidak akan 

membuahkan hasil yang optimal. 
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b. Hakikat Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta 

didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan.
10

Aktivitas belajar juga dapat diartikan sebagai interaksi yang 

aktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa 

dengan sumber belajar. Sedangkan menurut Pat Hollingswort & Gina 

Lewis menjelaskan bahwa aktivitas belajar merupakan cara siswa 

melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan penuh rasa 

bersemangat, siap secara mental, dan bisa memahami pengalaman 

yang dialami.
11

 

Belajar memerlukan aktivitas.Pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat, berbuat untuk merubah tingkah laku dalam bentuk melakukan 

kegiatan. Tidak ada belajar tanpa melakukan aktivitas. Itulah sebabnya 

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Bagaimana bisa seseorang itu dikatakan 

belajar jika tanpa melakukan aktivitas, karena belajar merupakan 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.
12

Sebagai rasionalitasnya hal ini juga 

mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan. 
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Montessori menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga-

tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan 

berperan sebagai pembimbing danmengamati bagaimana 

perkembangan anak-anak didiknya. Pernyataan Montessori ini 

memberi petunjuk bahwa yang lebih banyak yang melakukan aktifitas 

di dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan 

diperbuat oleh anak didik.
13

 

Dalam hal kegiatan belajar ini, Rousseau memberikan penjelasan 

bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja 

sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani 

maupun teknis. Ini menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif 

sendiri. Tanpa ada aktifitas proses belajar tidak akan mungkin terjadi. 

J. Dewey juga menegaskan bahwa sekolah harus dijadikan tempat 

kerja. Sehubungan dengan itu, ia menganjurkan pengembangan 

metode-metode proyek, problem solving, yang merangsang anak didik 

untuk melakukan kegiatan. Semboyan yang ia populerkan adalah 

leaning by doing.
14

Dengan mengemukakan beberapa pandangan dari 

berbagai ahli tersebut di atas, jelas bahwa dalam kegiatan belajar, 

subjek didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam 
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belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.Tanpa aktivitas, proses 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

c. Macam-macam Aktivitas 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Psikologi 

Belajar, jenis-jenis aktivitas sebagai berikut:
 15

  

1) Mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu aktivitas 

belajar. Setiap orang yang belajar di sekolah pasti ada aktivitas 

mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan metode 

ceramah, maka setipa siswa atau mahasiswa diharuskan 

mendengarkan apa yang guru (dosen) sampaikan. Menjadi 

pendengar yang baik dituntut dari mereka. 

2) Memandang. Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke 

suatu objek. Aktivitas memandang berhubungan erat dengan 

mata. Karena dalam memandang itu matalah yang memegang 

peranan penting. Aktivitas memandang termasuk dalam 

katagori aktvitas belajar. Di kelas, seorang pelajar memandang 

papan tulis yang berisikan tulisan yang baru saja guru tulis. 

Tulisan yang pelajar pandang itu menimbulkan kesan dan 

selanjutnya tersimpan dalam otak. 

3) Meraba, Membau, dan mencicipi/mengecap. Aktivitas merba, 

membau, dan mengecap adalah indra manusia yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Tentu saja 
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aktivitasnya harus disadari oleh suatu tujuan. Dengan demikian 

aktivitas-aktivitas meraba, aktivitas membau, ataupun aktivitas 

mengecap dapat dikatakan belajar, apabila semua aktivitas itu 

didorong oleh kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan situasi tertentu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku. 

4) Menulis atau mencatat. Menulis atau mencatat merupakan 

kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas belajar. Dalam 

tradisional kegiatan mencatat merupakan aktivitas yang sering 

dilakukan. Dalam mencatat tidak sekedar mencatat, tetapi 

mencatat yang dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. 

5) Membaca. Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling 

banyak dilakukan selama belajar di sekolah atau perguruan 

tinggi. Membaca disini tidak mestinya membaca buku belaka, 

tetapi juga majalah, Koran, tabloid, jurnal-jurnal hasil 

penelitian, catatan hasil belajar atau kuliah, dan hal-hal lainnya 

yang berhubungan dengan kebutuhan studi. 

6) Membuat Ikhtisar atau ringkasan atau menggaris bawahi. 

Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena 

menggunakan ikhtisar-ikhtisar metri yang dibuatnya. Ikhtisar 

atau ringkasan ini memang dapat membantu dalam hal 

mengingat mencari kembali materi dalam buku untuk masa-

masa yang akan datang. 
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7) Mengamati table-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan. 

Dalam buku ataupun di lingkungan lain sering dijumpai table-

tabel, diagram-diagram ataupun bagan-bagan. Materi non 

verbal semacam ini sangat berguna bagi seseorang dalam 

mempelajari materi yang relevan. Demikian pula gambar-

gambar, peta-peta, dan lain-lain dapat menjadi bahan ilustratif 

yang membantu pemahaman seseorang tentang sesuatu. 

8) Menyusun paper atau kertas kerja. Dalam menyusun paper 

tidak bisa sembarangan, tetapi harus metodologis dan 

sistematis. Ketika seseorang ingin membuat paper, bukan harus 

mempersoalkan judulnya, tapi yang harus dipermasalahkan 

adalah masalahnya. Untuk mengasai masalah harus digali dari 

sumbernya yaitu buku. Hal ini dikatergorikan sebagai aktivitas. 

9) Mengingat. Mengingat adalah salah satu aktivitas belajar. 

Tidak ada seorangpun yang tidak pernah mengingat dalam 

belajar. Perbuatan mengingat jelas sekali terlihat ketika 

seseorang sedang menghafal bahan pelajaran, berupa dalil, 

kaidah, pengertian, dan sebagainya. 

10) Berpikir. Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan 

berpikir orang memperoleh penemuan baru. Setidak-tidaknya 

orang menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu. 

11) Latihan atau praktek. Learning by doing adalah konsep belajar 

yang menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan  
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kesan-kesan dengan cara berbuat. Dengan banyak latihan 

kesan-kesan yang diterima fungsional. Dengan demikian, 

aktivitas latihan dapat mendukung belajar yang optimal. 

 

Dalam buku Oemar Hamalik, menurut Paul D. Dierich kegiatan 

belajar terbagi menjadi dalam 8 kelompok ialah:
 16

 

a. Kegiatan-kegiatan visual, contohnya: membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), contohnya: mengemukakan 

suatu fakta atau prinsi, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, contohnya: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan, atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis, contohnya: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar, contonya: menggambar, 

membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik, cotohnya: melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental, contohnya: merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, fakto-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional, contohnya: minat, membedakan, 

berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap 

sama lain. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan jenis aktivitas yang 

digunakaan peneliti ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas visual yaitu melihat gambar-gambar, mengamati 

penjelasan dari guru, dan mengamati orang lain. 
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b. Aktivitas lisan (oral) yaitu mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat. 

c. Aktivitas mendengar yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan teman mendeskripsikan benda dengan 

permainan apakah aku. 

d. Aktivitas mental yaitu mengingat, melihat hubungan-hubungan 

dan membuat keputusan. 

e. Aktivitas metrik, yaitu melakukan percobaan, dan 

menyelenggarakan kegiatan apakah aku. 

f. Aktivitas emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 

2. Permainan apakah aku 

Permainan adalah salah satu bentuk reaksi yang bertujuan untuk 

bersenang-senang, mengisi waktu luang.
17

Permainan apakah aku adalah 

permainan seru yang bisa dimainkan dalam kelompok kecil maupun 

besar. Anak-anak akan melontarkan berbagai pertanyaan untuk tahu 

nama hewan tertentu. 

Langkah-langkah dalam permainan apakah aku yaitu:  

a. Anak-anak duduk atau berdiri membentuk lingkaran sambil 

memakai ikat kepala. Satu anak memegang tas berisi kartu. 

b. Anak pemegang tas memilih satu tas kartu dan 

menyelipkannya ke ikat kepala anak yang ada di sebelahnya 

(pastikan anak pemakai kartu tidak melihat gambar pada kartu) 

c. Anak pemakai kartu bisa menanyakan 10 pertanyaan kepada 

kelompoknya untuk mencari tahu nama hewan yang ada diikat 

kepalanya. 

d. Anggota kelompok hanya boleh memberikan jawaban: 

Ya/Tidak/Mungkin. 

e. Jika setelah 10 pertanyaan sang anak juga belum bisa menebak 

dengan benar, teman-teman sekelompoknya bisa 

memberitahukan jawabannya. 

f. Permainan berlanjut sampai semua anak memakai kartu diikat 

kepalanya.
18

 

 

 

 

                                                           
17

Sunyo Adi Purnomo dan Rani N, Game for Fun Learning N Teacing, Bandung: Y Rama  

Widya, 2001. hlm. 1  
18

Paul Barron, Loc.Cit 



19 
 

19 
 

Kelebihan dari permainan Apakah Aku adalah:  

a. Pembelajaran yang disampaikan lebih menarik karena 

menggunakan media kartu, sehingga siswa tidak jenuh dan 

membosankan. 

b. Dapat meningkatkan daya berfikir siswa, sebab dengan 

menebak suatu kata akan menumbuhkan pikiran yang kritis 

dari anak didik. 

c. Pembelajaran akan lebih berkesan, sebab materi yang diajarkan 

menggunakan media kartu.  

d. Melatih siswa untuk menemukan jawaban dengan 

menggunakan berbagai alternative jawaban. 

e. Melibatkan seluruh anggota tubuh dalam proses pembelajaran. 

 

Sedangkan kekurangan dari permainan Apakah Aku adalah: 

a. Tidak mudah bagi guru untuk membuat kartu-kartu yang 

menarik untuk diamati oleh anak didik. 

b. Tidak mudah bagi guru untuk menyusun rangkaian kata yang 

menarik untuk diamati oleh anak didik. 

c. Sering sekali siswa beranggapan bahwa model ini bukan untuk 

belajar, tetapi adalah untuk bermain sehingga ia merasa bahwa 

ini hanya sebagai permainan belaka.
19

 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam 

belajar, misalnya seperti membaca, menulis, mendengar, menyimpulkan, 

menanggapi dan sebagainya, bukan hanya mendengar dan mencatat yang 

terjadi pada sekolah-sekolah umumnya. Namun kesemuanya itu dapat 

mengalami kegagalan yang disebabkaan oleh berbagai faktor. Adapun 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik 

adalah:
 20

 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri peserta didik, 

yang dapat dibagi menjadi: 
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1)  Faktor Fisiologis, yang berhubungan dengan kondisi fisik 

siswa.Kondisi fisik berpengaruh terhadap aktivitas belajar 

seseorang. Kondisi fisik yang sehat memberi pengaruh yang 

besar terhadap proses pembelajaran, karena jika kondisi fisik 

lemah maka akan menghambat tercapainya hasil belajar yang 

maksimal 

2)  Faktor Psikologi, terdiri dari : motivasi, minat, sikap, dan 

sebagainya. Peserta didik yang memiliki motivasi, minat, dan 

sikap yang baik dalam kegiatan pembelajaran maka murid 

tersebut akan melakukan berbagai aktivitas untuk meraih hasil 

yang optimal didalam proses pembelajaran 

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik, yang mana faktor tersebut meliputi: 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu faktor yang bisa 

mempengaruhi aktivitas belajar mengajar dikelas, misalnya 

dapat dilihat dari cara mendidik orang tua dan keadaan ekonomi 

orang tua. Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan 

pendidikan anaknya akan mengakibatkan anak kurang 

bersemangat untuk belajar dan hasil yang diperoleh pun tidak 

akan memuaskan. Oleh karena itu, orang tua harus bisa atau 

memperhatikan cara belajar anaknya, agar mereka lebih 

semangat belajar dan memperoleh prestasi yang tinggi. Keadaan 
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ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap cara belajar anak. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu, kebutuhan 

pokok dan keinginannya kurang terpenuhi atau terbatas, 

akibatnya anak kurang mendapatkan sesuatu yang 

diinginkannya bagi jasmani dan rohaninya juga akan terganggu. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah misalnya dapat dilihat dari metode 

mengajar. Metode mengajar yang kurang baik sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa, metode adalah jalan/ cara 

yang harus dilalui di dalam mengajar. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik maka guru dituntut melakukan metode yang 

bervariasi sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Begitu 

juga dengan Kurikulum yang digunakan. Kurikulum merupakan 

sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa, kegiatan itu 

sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa 

menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Kurikulum yang kurang baik akan berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar. Selain itu, yang bisa mempengaruhi aktivitas 

belajar di sekolah adalah relasi siswa dengan guru, relasi siswa 

dengan siswa, alat pengajaran, waktu, keadaan gedung dan lain 

sebagainya. 

 

 



22 
 

22 
 

3) Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat juga mempengaruhi aktivitas belajar 

mengajar, misalnyakegiatan siswa dalam masyarakat, pengaruh 

media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat, dapat memberikan 

pengalaman yang baru terhadap mereka. 

4. Hubungan Permainan Apakah Aku dengan Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam proses pembelajaran pada saat ini mengacu pada 

pembelajaran aktif, dimana siswa dituntut untuk aktif dan berperan penting 

dalam proses pembelajaran. Denganpembelajaran aktif, siswa dapat 

mengembangkan pengetahuan, minat belajarnya.Siswa dapat mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar yang dapat mempermudahsiswa 

dalam memperoleh pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan melibatkan siswa secara 

langsung dalam proses pembelajaran dapat digunakan strategi yang tepat 

dan cocok salah satunya dengan menggunakan permainan apakah aku 

Permainan apakah aku adalah permainan seru yang bisa dimainkan 

dalam kelompok kecil maupun besar.Anak-anak akan melontarkan 

berbagai pertanyaan untuk tahu nama hewan tertentu.
21

Permainan apakah 

aku ini mirip dengan permainan tebak kata, tebak kata merupakan 

penyampaian materi ajar dengan menggunakan kata-kata singkat yang 

dibentuk dalam bentuk kartu permainan sehingga anak dapat menerima 
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pesan pembelajaran melalui kartu itu. Untuk itu, buatlah kartu yang 

didalamnya mengandung berbagai pertanyaan yang membutuhkan satu 

kata jawaban yang dapat mewakili dari keseluruhan pertanyaan atau 

pernyataan yang ada. 

Dengan demikian menebak kata merupakan aktivitas pembelajaran 

yang pertama dan utama dalam mewujudkan keberhasilan proses belajar 

mengajar. Melalui tebak kata, siswa diarahkan untuk memahami dan 

mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalam materi.Jadi dengan 

mampunya siswa menebak kata berarti mencerminkan kemampuan siswa 

dalam menguasai dan memahami materi yang ada.
22

Pada permainan 

apakah aku ini anak-anak akan melontarkan berbagai pertanyaan untuk 

tahu nama hewan tertentu.Permainan ini semacam permainan berupa tanya 

jawab yang dilakukan di depan kelas serta menggunakan kartu yang akan 

ditempelkan pada pengikat kepala siswa yang pertanyaannya berhasil 

dijawab. Strategi ini dibuat untuk lebih menghidupkan kelas serta 

menyenangkan bagi siswa dan untuk memperdalam proses belajar dan 

memperkuat ingatannya. 

Jadi penggunaan permainan Apakah Aku ini lebih tepat dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa karena dengan permainan ini siswa 

dapat berinteraksi dengan siswa lainnya sehingga semua siswa dapat 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitianinirelevan denganpenelitian yang dilakukan oleh Sumiyah 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pengenalan Hurufpada 

Anak Melalui Permainan Tebak Kata pada Kelompok B di RA Muslimat NU 

Nguluwar 2 Tahun Ajaran 2013/2014”.Adapun hasil penelitian dari saudari 

Sumiyah adalah adanya peningkatan kemampuan pengenalan huruf pada anak 

yang semula (pra siklus) belum ada yang mencapai kategori baik dengan 

persentase 0%. Pada siklus I ada 8 anak yang mencapai kategori baik dengan 

persentase 36,37%, pada siklus II anak yang mencapai kategori baik ada 14 

anak dengan persentase 63,63%, dan ada 3 anak yang mendapatkan kategori 

sangat baik dengan persentase 13,65%. Dengan demikian hipotesis yang 

dianjurkan di awal skirpsi ini telah terbukti kebenaran.Sesuai kriteria 

keberhasilan yang peneliti cantumkan diawal pembahasan setelah ada 

peningkatan minimal 60% maka penerapan metode permainan tebak kata 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan pengenalan huruf pada anak 

dianggap berhasil dan terbukti kebenarannya.
23

 

Adapun persamaannya terletak pada langkah-langkah yang sama-

sama menebak jawaban yang ada pada kartu, sedangkan perbedaannya adalah 

Sumiyah meneliti tentang kemampuan pengenalan huruf pada anaksedangkan 

peneliti meneliti tentang akivitas belajar siswa.Perbedaannya juga terletak 
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pada tempat penelitian, Sumiyah meneliti di RA Muslimat NU Ngluwar 2 

sedangkan peneliti meneliti di SDN 012 Naumbai. 

Selain itu penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Agus Erviyanto dengan judul “Penerapan Permainan Tebak Kata untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alampada Siswa Kelas IV SDN 

02 Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pengajaran 2011/2012”.Adapun Hasil penelitian ini diperoleh data awal nilai 

siswa mencapai ketuntasan minimal 65 adalah 45.16%, pada siklus I terdapat 

peningkatan menjadi 29.16%, keaktifan belajar siswa mencapai 48.33%.Pada 

siklus II hasil belajar menjadi 83.33% dan tingkat keaktifan belajar sebesar 

51.66%.Pada siklus III hasil belajar siswa mencapai 91.66% dan keaktifan 

belajar meningkat menjadi 87.50%.Dengan demikian dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa (1) penggunaan permainan tebak kata dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa, (2) permainan tebak kata dapat meningkatkan hasil siswa 

kelas IV SDN 02 Kaliwuluh Tahun Pelajaran 2011/ 2012.24 

Adapun persamaannya terletak pada langkah-langkah yang sama-

sama menebak jawaban yang ada pada kartu,dan persamaannya juga terletak 

pada mata pelajaran yang sama yaitu pembelajaran IPA pada kelas IV SDN 

sedangkan perbedaannya adalah Agus Erviyanto meneliti tentang 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kaliwuluh sedangkan 

peneliti meneliti tentang aktivitas belajar siswa pada kelas IV SDN 012 

Naumbai 
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C. Kerangka Berpikir 

Mengingat pentingnya menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka 

sehubungan dengan itu untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif guru harus dapat memilih dan menetapkan strategi pembelajaran 

yang sesuai. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akaan memudahkan 

siswa menyerap pelajaran yang disampaikan, serta dapat menumbuh 

kembangkan aktivitas belajar siswa dalam belajar. 

Seperti yang dikemukakan oleh Roestiyah bahwa teknik penyajian 

pembelajaran atau metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang 

cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur, agar 

pelajaran tersebut lebih mudah ditangkap, dipahami dan digunakan oleh 

siswa dengan baik. Setiap tujuan pembelajaran yang akan ditempuh 

memerlukan metode atau cara yang berbeda pula. Namun metode saja tidak 

cukup digunakan dalam pembelajaran harus dikombinasikan dengan strategi 

ataupun permainan lainnya agar siswa mampu berpikir dan mengemukakan 

pendapat sendiri dalam menghadapi segala persoalan. 

Salah satu permainan yang dianggap sesuai dan tepat pada 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah permainan apaakah aku, yang 

dapat membantu siswa dalam mengembangkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, karena permainan ini menuntut siswa untuk bekerja sama, 

aktif, meningkatkan daya berpikir dan tidak terlalu sulit, sehingga akan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa di dalam kelas.  
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D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

1) Guru memerintahkan siswa untuk duduk membentuk lingkaran 

sambil memakai ikat kepala. Satu siswa memegang tas berisi 

kartu. 

2) Guru memerintahkan siswa pemegang tas memilih satu kartu dan 

menyelipkan ke ikat kepala siswa yang ada di sebelahnya. 

(pastikan siswa pemakai kartu tidak melihat gambar pada kartu). 

3) Guru memberitahu siswa hanya bisa menanyakan 10 pertanyaan 

kepada kelompoknya untuk mencari tahu jawaban yang ada di 

ikat kepalanya. 

4) Guru memberitahu kepada siswanya dan kelompoknya hanya 

boleh memberi tahu jawabannya: Ya/ Tidak/ Mungkin. 

5) Guru mengakatakan kepada anggota kelompok jika 10 

pertanyaan tidak terjawab dan tertebak dengan benar maka 

teman-teman sekelompoknya bisa memberitahukan jawabannya. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Siswa duduk atau berdiri membentuk lingkaran sambil memakai 

ikat kepala. Satu siswa memegang tas berisi kartu. 

2) Siswa pemegang tas memilih satu kartu dan menyelipkannya ke 

ikat kepala siswa yang ada di sebelahnya (pastikan siswa pemakai 

kartu tidak melihat gambar pada kartu). 
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3) Siswa pemakai kartu bisa menanyakan 10 pertanyaan kepada 

kelompoknya untuk mencari tahu nama yang ada di ikat 

kepalanya. 

4) Siswa dalam kelompok hanya boleh memberikan jawaban: Ya/ 

Tidak/ Mungkin. 

5) Siswa yang belum bisa menebak dengan benar, maka siswa  

sekelompoknya bisa memberikan jawabannya. 

Keberhasilan indikator kinerja siswa dan guru di katakan berhasil 

apabila tercapainya atau terlaksananya semua indikator kinerja guru 

dan siswa yaitu 75%. 

2. Indikator Hasil  

Adapun indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa dalam 

penelitian ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

sebagai berikut: 

a. Aktivitas visual yaitu melihat gambar-gambar, mengamati penjelasan 

dari guru, dan mengamati orang lain. 

b. Aktivitas lisan (oral) yaitu mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat. 

c. Aktivitas mendengar yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan teman mendeskripsikan benda dengan permainan 

apakah aku. 

d. Aktivitas mental yaitu mengingat, melihat hubungan-hubungan dan 

membuat keputusan. 
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e. Aktivitas metrik, yaitu melakukan percobaan, dan menyelenggarakan 

kegiatan apakah aku. 

f. Aktivitas emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran Ilmu Pengutahuan Alam siswa kelas IV mencapai di 

atas 75%.
25

 Artinya dengan persentase tersebut, hampir seluruh secara 

keseluruhan siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran IPA, atau 

aktivitas belajar siswa tergolong baik. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan Permainan 

Apakah aku dapat meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 012 Naumbai 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
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