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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus dipertahankan oleh guru dalam memilih dan 

menentukan pendekatan, model-model pembelajaran apa yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang 

dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Menurut Rusman, pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas 

pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, 

manajemen, dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Pada 

pendekatan ini siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk 

melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui 

aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya.
13

 

Aspek pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan 

teoritik dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuaai guru tentang hakikat 

pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-

aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap 

pembelajaran akan tercakup penggunaan sejumlah pendekatan secara 
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serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan 

pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. 

Menurut Wina Sanjaya, “pendekatan dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah 

pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya strategi 

dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau 

tergantung dari pendekatan tertentu”.
14

 

 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Dedeng dalam bukunya 

Hamzah B. Uno, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan 

metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada.
15

 Berorientasi 

mengandung makna ditekankan pada aktivitas belajar. Aktivitas dibagi 

menjadi dua yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan,  sedangkan aktivitas psikis 

adalah kegiatan daya jiwa.
16

 Dalam proses belajar siswa adalah sebagai 

subjek yang penting, tanpa adanya siswa maka proses belajar tidak dapat 

dilaksanakan.  

Jadi, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa adalah pembelajaran 

yang memposisikan siswa sebagai subjek dalam belajar, karena dalam 

pembelajaran ini siswalah yang lebih banyak beraktivitas dalam belajar 
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dan siswa juga yang menentukan serta melakukan aktivitasnya secara 

langsung selama proses pembelajaran. 

Menurut Paul B. Diedrich dalam bukunya Ahmad Rohani 

menyimpulkan macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi 

aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa sebagai berikut: 

1. Visual activities yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain, dan sebagainya. 

2. Oral activities yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, 

pidato dan sebagainya. 

3. Listening activities yaitu mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato dan sebagainya. 

4. Writing activities yaitu menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, 

menyalin dan sebagainya. 

5. Drawing activities yaitu menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

dan sebagainya. 

6. Motor activities yaitu melakukan percobaan, melakukan kontruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan 

sebagainya. 

7. Mental activities yaitu menganggap, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan 

sebagainya. 

8. Emotional activities yaitu menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

berani, tanang, gugup dan sebagainya.
17

 

 

Pembelajaran dianggap bermakna jika dalam proses pembelajaran 

tersebut siswa terlibat secara aktif, untuk mencari dan menemukan sendiri 

pemecahan masalah serta menemukan sendiri pengetahuan melalui 

pengalaman langsung. Pembelajaran dianggap terjadi apabila ada 

keterlibatan siswa secara aktif, artinya pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa.  

Dalam pembelajaran ada 8 manfaat penggunaan asas aktivitas saat 

pembelajaran, antara lain: 
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a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan 

individual. 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis, dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, 

dan hubungan guru dengan orang tua siswa yang bermanfaat dalam 

pendidkan siswa. 

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara relastik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.
18

 

Dalam proses pembelajaran, keterlibatan siswa sangatlah penting. 

Jika siswa turut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, maka 

proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan tujuanpun akan 

tercapai, tapi jika siswa tidak berpartisipasi dan berperan aktif, maka 

pembelajaranpun akan menjadi pasif dan tujuan tidak akan tercapai 

dengan baik. Untuk menjadikan siswa aktif dan turut berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran ialah dimana guru harus bisa berfikir bagaimana cara 

untuk menarik perhatian siswa tersebut dan seorang guru diharapkan 

mampu untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, baik itu 

dalam merumuskan tujuan, memilih metode dan strategi, dan menerapkan 

evaluasi. 

Seorang guru harus bisa menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berfikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas 

siswa sendiri akan tidak mudah berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, 
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diolah, kemudian direalisasikan. Jika siswa menjadi partisipasi yang aktif, 

maka ia akan memiliki ilmu pengetahuan dengan baik. Jadi dengan 

adanya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, maka siswa 

akan paham atau mengerti dengan materi pelajaran yang telah 

disampaikan dan pelajaran tersebut akan sulit untuk terlupakan, karena 

sesuatu hal akan mudah diingat dan terkenang jika pribadi sendiri yang 

melakukan tersebut. 

Dengan demikian, aktivitas siswa sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga siswalah yang seharusnya banyak 

aktif atau lebih aktif, karena siswa sebagai subjek didik adalah yang 

merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar.
19

 

Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi aktivitas 

pada siswa: 

1.  Asumsi filosofi tentang pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya 

mengembangkan intelektual saja, tetapi mencakup seluruh potensi 

yang dimilki oleh anak didik. Dengan demikian, hakikat pendidikan 

pada dasarnya adalah: (a) interaksi manusia; (b) pembinaan dan 

pengembangan potensi manusia; (c) berlangsung sepanjang hayat; (d) 

kesesuaian dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa; (e) 

keseimbangan antara kebebasan subjek didik dan kewibawaan guru; 

dan (f) peningkatan kualitas hidup manusia. 

2. Asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, yaitu (a) siswa 

bukanlah manusia dalam ukuran mini, akan tetapi manusia yang 

sedang dalam tahap perkembangan; (b) setiap manusia mempunyai 

kemampuan yang berbeda; (c) anak didik pada dasarnya adalah insan 

yang aktif, kreatif dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya; (d) 

anak didik memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. 

3. Asumsi tentang guru adalah: (a) guru bertanggung jawab atas 

tercapainya hasil belajar peserta didik; (b) guru memiliki kemampuan 

professional dalam mengajar; (c) guru memiliki sumber belajar , 

pemimpin (organisator) dalam mengajar yang memungkinkan 

terciptanya kondisi yang baik bagi siswa dalam belajar. 
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4. Asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah (a) bahwa 

proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu 

sistem; (b) peristiwa belajar akan terjadi manakala anak didik 

berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru; (c) proses 

pengajaran akan lebih aktif apabila menggunakan metode dan teknik 

yang tepat dan berdaya guna; (d) pengajaran memeberi tekanan 

kepada proses dan produk secara seimbang; (e) inti proses pengajaran 

adalah adanya kegiatan belajar siswa secara optimal.
20

 

 

Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dipandang sebagai suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa 

secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Dari konsep 

tersebut ada dua hal yang harus dipahami; pertama, dipandang dari sisi 

proses pembelajaran, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa 

menekankan pada aktivitas siswa menghendaki keseimbangan antara 

aktivitas fisik, mental, termasuk emosional dan aktivitas intelektual; 

kedua, dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berorientasi aktivitas 

siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara 

kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotor), artinya, dalam pembelajaran berorientasi aktivitas siswa 

pembentukan siswa secara utuh merupakan tujuan utama dalam proses 

pembelajaran.
21

 

Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya dapat dilihat dari 

aktivitas fisiknya saja, tetapi dilihat juga aktivitas mental dan 

intelektualnya. Aktivitas tersebut tidak dapat dengan mudah dibedakan 
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secara kasat mata, karena seseorang yang secara fisik berdiam diri, dalam 

konteks pembelajaran berorientasi aktivitas siswa tidak dapat dikatakan 

dia tidak sedang beraktivitas. Mungkin saja secara fisik dia diam, tetapi 

secara mental atau intelektual dia sedang melakukan aktivitas berpikir atau 

sedang menghayati sebuah konsep serta bagaimana hubungannya dengan 

konsep yang lain atau bagaimana faktanya dalam kehidupan. Karena 

aktivitas dalam pembelajaran berorientasi aktivitas siswa adalah aktivitas 

dalam makna belajar.
22

 

Secara khusus pembelajaran berorientasi aktivitas siswa bertujuan: 

1. Kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Artinya melalui 

pembelajaran ini dapat meningkatkan siswa tidak hanya dituntut untuk 

menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan 

informasi itu untuk kehidupannya. 

2. Mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Artinya melalui 

pembelajaran ini diharapkan tidak hanya kemampuan intelektual saja 

yang berkembang, tetapi juga seluruh pribadi siswa termasuk sikap dan 

mental. 

3. Mendorong dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar.
23

 

 

Mendorong dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar merupakan salah satu kompetensi yang penting dimiliki 

oleh seorang pengajar. Pengajar diharapkan dapat melakukan aktivitas-

aktivitas yang dapat membuat siswa aktif baik secara fisik maupun mental. 

Dalam pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, guru tidak hanya 

berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan 

materi pelajaran kepada siswa saja, akan tetapi yang lebih penting adalah 

bagaimana memfasilitasi agar siswa belajar bagaimana menciptakan 
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suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa menuntut guru untuk kreatif sehingga mampu 

menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar 

siswa. 

Menurut Mohammad Uzer Usman ia menyatakan bahwa, dalam 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif ialah dengan 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, menarik minat 

dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, prinsip individualis, 

dan peragaan dalam pembelajaran.
24

 Dalam hal ini, apabila guru 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan siswa yang lebih aktif, 

maka proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan pun 

akan tercapai, karena jika guru melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran dan memfokuskan siswa yang lebih banyak beraktivitas 

dalam proses pembelajaran, hal ini akan menjadi siswa aktif dan siswa 

tidak acuh tak acuh.  

Adapun salah satu cara untuk melibatkan siswa dan memfokuskan 

siswa yang lebih banyak beraktivitas dalam proses pembelajaran ialah 

dengan bagaimana cara guru tersebut untuk merencanakan dan menyusun 

program pembelajaran agar proses pembelajaran tidak menjenuhkan dan 

tidak membosankan. Dalam proses pembelajaran bisa dikatakan efektif 

apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa 

2. Interaksi edukatif antara guru dan siswa 
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3. Suasana demokratis 

4. Variasi metode mengajar 

5. Guru professional 

6. Bahan sesuai dengan manfaat 

7. Lingkungan yang kondusif 

8. Sasaran yang menunjang.
25

 

 

Menurut Dede Rosyada, dalam menciptakan kelas efektif dengan 

peningkatan efektifitas proses pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan 

parsial, tapi harus holistik. Ada lima bagian penting dalam peningkatan 

efektifitas pembelajaran, yaitu perencanaan, komunikasi, pengajaran, 

pengaturan dan evaluasi.
26

 Dalam pembelajaran tidak hanya cukup dengan 

mentransfer ilmu tetapi juga harus ada perubahan dalam diri siswa, 

mengubah sikap dari negatif menjadi positif, termasuk juga mengubah 

siswa dalam bertutur kata bagaimana cara berkomunikasi yang baik.  

Pembelajaran bukanlah komunikasi satu arah (one way 

communication) transformasi dari guru kepada siswa. Melainkan harus 

berupa komunikasi timbal balik secara interaktif antara siswa dengan 

guru.
27

 Dengan komunikasi tersebut siswa ditempatkan sebagai subjek 

dalam belajar yang harus mendapatkan kesempatan secara luas 

mengembangkan kreativitas, aktivitas dan potensinya secara langsung 

dalam mencari, menemukan, dan memecahkan masalah melalui 

pengalaman belajar. 

Sardiman juga menegaskan bahwa interaksi guru dengan siswa 

sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Bagaimanapun baiknya 
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materi yang disampaikan, metode yang digunakan, jika interaksi guru 

dengan siswa tidak harmonis akan menciptakan hasil yang tidak 

diinginkan.
28

 Jadi terciptanya interaksi yang harmonis antara guru dengan 

siswa, maupun siswa dengan siswa, akan menjadikan proses pembelajaran 

menyenangkan dan siswapun akan menjadi aktif. 

Dalam mengajar guru harus menyusun perencanaan pembelajaran 

agar dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil belajar yang terbaik sesuai harapan. Perencanaan pembelajaran 

merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dipersiapkan guru ketika akan 

melaksanakan proses pembelajaran, walaupun belum tentu semua yang 

direncanakan akan dapat terlaksana. 

Dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti 

mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, 

memecahkan masalah dan lain sebagainya. Keaktifan siswa itu ada yang 

secara langsung dapat diamati seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, 

mengumpulkan data dan lain sebagainya, akan tetapi ada juga yang tidak 

bisa diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Kadar 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa tidak hanya ditentukan oleh 

aktivitas fisik semata, akan tetapi juga ditentukan oleh aktivitas nonfisik 

seperti mental, intelektual dan emosional.
29
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Proses pembelajaran memiliki kadar pembelajaran yang tinggi, 

sedang atau lemah. Dalam pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran dapat dilihat sejauh mana keterlibatan siswa terhadap 

pembelajaran baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, 

maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Semakin siswa terlibat 

dalam ketiga aspek tersebut, maka kadar pembelajaran berorintasi aktivitas 

siswa semakin tinggi pula. Adapun kadar pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Kadar pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dilihat dari proses 

perencanaan, yakni: 

a. Adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta 

pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kegitan pembelajaran. 

b. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan 

pembelajaran. 

c. Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih 

sumber belajar yang diperlukan. 

d. Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan 

media pembelajaran yang akan digunakan. 

2. Kadar pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dilihat dari proses 

pembelajaran, yakni: 

a. Adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional 

maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari tingginya perhatian serta motivasi siswa untuk 

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

b. Siswa belajar secara langsung (experiential learning). Dalam 

proses pembelajran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan 

melalui pengalaman nyata seperti merasakan, meraba, 

mengoperasikan, melakukan sendiri dan lain sebagainya. 

Demikian juga dalam pengalaman itu bisa dilakukan dalam 

bentuk kerja sama dan interaksi dalam kelompok. 

c. Adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang 

kondusif. 

d. Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan 

tujuan pembelajaran. 
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e. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan 

masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

f. Terjadinya interaksi multi-arah, baik anatara siswa dengan siswa 

atau guru dan siswa. Interaksi ini juga ditandai dengan 

keterlibatan semua siswa secara merata. Artinya, pembicaraan 

atau proses Tanya jawab tidak didominasi oleh siswa-siswa 

tertentu. 

3. Kadar pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ditinjau dari kegiatan 

evaluasi pembelajaran, yakni: 

a. Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

b. Keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan 

semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. 

c. Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun 

secara lisan berkenaan hasil belajar yang diperoleh.
30

 

 

2. Peran Guru dalam Implementasi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas 

Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran berorentasi aktivitas siswa 

memposisikan guru dan siswa sama-sama sebagai subjek dalam kegiatan 

belajar, hanya berbeda peran dan tugasnya saja, artinya dengan 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa tidak berarti siswa dibuat aktif 

menggantikan peran guru, sehingga guru tidak perlu memainkan perannya 

dalam pembelajaran, tetapi aktivitas belajar siswa diciptakan dan 

dikondisikan oleh guru sebagai mediator dan fasilitator belajar siswa.
31

 

Posisi guru sebagai subjek belajar bertugas memfasilitasi agar 

siswa dapat belajar sesuai dengan gaya dan karakteristik belajar masing-

masing. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa menuntut guru untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran untuk memenuhi 
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kebutuhan belajar siswa. Menurut Wina Sanjaya, ada enam tugas yang 

harus dilakukan guru dalam pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, 

yaitu: 

a. Mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

b. Menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa, artinya tugas-tugas apa 

yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk memcapai tujuan 

pembelajaran, tidak hanya ditentukan guru akan tetapi juga melibatkan 

siswa. 

c. Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan. 

d. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya. Guru perlu menyadari bahwa siswa memiliki 

kemampuan yang sangat beragam. 

e. Memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, membimbing 

dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. 

f. Membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan pokok bahasan 

yang telah dipelajari.
32

 

3. Kelebihan dan kekurangan penggunaan pembelajaran yang 

beroientasi aktivitas pada siswa 

a. Kelebihan penggunaan  pembelajaran yang berorientasi aktivitas pada 

siswa 
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1. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini menekankan 

kepada aktivitas siswa secara optimal, yaitu bahwa ada 

keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional juga 

aktivitas intelektual. Dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar 

berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

secara seimbang. 

2. Siswa berperan sebagai subjek pendidikan bukan obejek 

pendidikan yang harus dijejali dengan berbagai informasi, 

melainkan siswa tersebut mengolah informasi tersebut dan 

mengaplikasikannya atau menghubungkannya dengan kehidupan. 

Sehingga melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas 

siswa ini tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, 

tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk 

kehidupannya, dan menjadikan siswa adalah subjek yang memiliki 

potensi untuk dapat dikembangkan. 

3. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa guru 

tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas 

menuangkan materi pelajaran kepada siswa, akan tetapi guru 

berperan sebagai petunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan 

sumber belajar yang lebih penting lagi bahwa peran guru adalah 

memfasilitasi agar siswa belajar. 
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4. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa guru 

dan siswa sama-sama berperan sebagai subjek belajar yang 

membedakan hanyalah tugasnya masing-masing. 

5. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena siswa 

berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan 

pengambilan kesimpulan.
33

 

b. Kekurangan penggunaan pembelajaran yang berorientasi aktivitas pada 

siswa 

1. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

yang berorientasi pada aktivitas siswa aktif dan tidak aktifnya 

siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya siswa yang 

mengetahuinya secara pasti karena keaktifan siswa ada yang dapat 

diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, 

mengumpulkan data dan lainnya. Namun adahal yang tidak dapat 

diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. 

2. Keberhasilan pembelajaran yang berorientsi pada aktivitas siswa 

sangat tergantung kepada apa yang dimilki oleh guru seperti 

kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar belakang 

pendidikan dan pengamalan mengajar guru, karena hal-hal tersebut 

yang sangat menentukan bagaimana guru bisa menjalankan 

perannya sebagai petunjuk dan fasilitator  sehingga guru dapat 

memfasilitasi siswanya untuk belajar. Tanpa hal-hal yang harus 
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dimilki oleh guru tersebut dapat dipastikan proses kegiatan 

pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik.
34

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Berorientasi 

Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa akan 

berhasil dengan baik apabila didukung oleh beberapa hal diantaranya 

adalah faktor kemampuan guru, sarana belajar dan lingkungan belajar. 

a. Guru 

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan ujung tombak yang 

sangat menentukan keberhasilan penerapan pembelajaran berorientasi 

akativitas siswa, karena guru merupakan orang yang berhadapan 

langsung dengan siswa.Ada beberapa hal yang mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dipandang dari 

sudut guru, yaitu kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar 

belakang pendidikan guru, dan pengalaman mengajar. 

b. Sarana Belajar 

Keberhasilan implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa 

juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana belajar, seperti ruang 

kelas dan setting tempat duduk siswa, media, dan sumber belajar. 

c. Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Ada dua hal 

yang termasuk ke dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan 

fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi keadaan 

dan kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, 

perpustakaan, kantin, kamar kecil yang tersedia serta di mana lokasi 

sekolah itu berada. Sedangkan lingkungan psikologis adalah iklim 

sosial yang ada di lingkungan sekolah, misalnya keharmonisan 

hubungan guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, 

termasuk keharmonisan antara pihak sekolah dengan orang tua.
35

 

Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memerlukan usaha dari setiap orang yang terlibat. Oleh 

karena itu, tidak mungkin pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat 
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diimplementasikan dengan sempurna manakala tidak terjalin hubungan 

yang baik antara semua pihak yang terlibat. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Faktor Intern (faktor yang ada dalam diri siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siwa. Ada dua aspek: 

a. Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tagangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. 

b. Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. 

Namun, diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada 

umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 1) 

tingkat kecerdasan; 2) sikap siswa; 3) bakat siswa; 4) minat siswa; 

5) motivasi. 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa. Faktor eksternal siswa terdiri dari dua macam, yakni: 
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a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga 

kependidikan dan teman-teman sekelasnya dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. 

b. Lingkungan Nonsosial  

Lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.Faktor-

faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa.
36

 

5. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memilih Metode 

Pengajaran 

Sebuah metode akan menjadi efektif apabila digunakan dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut: 

1. Faktor tujuan dan bahan pelajaran 

Setiap proses pendidikan atau pengajaran menargetkan tujuan 

tertentu, setiap tujuan yang bersifat kognitif, afektif atau 

psikomotorik. Perbedaan tujuan ini menghendaki adanya perbedaan 

metode yang digunakan. Demikian pula, bahan pengajaran yang akan 

diajarkan pun harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih 

metode. 
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2. Faktor peserta didik 

Anak didik memiliki latar belakang kecerdasan, bakat, minat, 

hobi, dan kecenderungan yang berbeda. Demikian pula, perbedaan 

tingkat usia anak didik menyebabkan terjadinya perbedaan sikap 

kejiwaan. Latar belakang keadaan siswa seperti itu harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode pengajaran. 

3. Faktor lingkungan 

Perbedaan lingkungan harus pula menjadi pertimbangan dalam 

menerapkan metode pengajaran.Lingkungan di rumah, sekolah, 

masyarakat, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya berbeda-

beda. Hal ini menghendaki adanya perbedaan dalam menggunakan 

metode pengajaran. 

4. Faktor alat dan sumber belajar 

Alat belajar dengan berbagai macamnya dan juga bahan belajar 

yang tersedia dengan berbagai macamnya, harus jadi pertimbangan 

dalam menerapkan metode pengajaran. Hal ini perlu di lakukan karena 

setiap metode menghendaki alat dan sumber yang berbeda-beda. 

5. Faktor kesiapan guru 

Penggunaan setiap metode menuntut wawasan, keterampilan 

dan pengalaman guru yang akan menerapkannya.
37

 

Sedangkan menurut Muhammad Ali dalam bukunya Guru dalam 

Proses Belajar Mengajar terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam penggunaan metode, yaitu: 
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a. Faktor guru 

Setiap guru memiliki pola mengajar sendiri-sendiri. Pola 

mengajar ini tercermin dalam tingkah laku pada waktu 

melaksanakan pengajaran. 

b. Faktor siswa 

Setiap siswa memiliki keragaman dalam hal kecakapan maupun 

kepribadian. Kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa itu 

meliputi kecakapan potensial yang memungkinkan untuk 

dikembangkan, seperti bakat dan kecerdasan, maupun kecakapan 

yang diperoleh dari hasil belajar. 

c. Faktor kurikulum 

Secara sederhana arti kurikulum ini menggambarkan pada isi 

atau pelajaran dan pola interaksi belajar mengajar antara guru dan 

anak dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

d. Faktor lingkungan 

Lingkungan ini meliputi keadaan ruangan, tata ruang, dan berbagai 

situasi fisik yang ada di sekitar kelas atau sekitar tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar.
38

 

6. Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran Fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di madrasah untuk mengantarkan siswa memahami syariah Islam 

yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang 
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terkaitdengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut 

individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya.
39

 

Secara umum umat Islam diperintahkan untuk mempelajari Fikih, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

قههفىالدينمنيرداللهبهخيرايف  

Artinya: “Barang siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah, 

hendaklah ia memahami ilmu agama” (HR. Bukhari Hadist yang ke-71).
40

 

Pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat: 

a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam 

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia 

dengan Allah SWT yang diatur dalam fikih ibadah dan fikih muamalah. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.
41

 

 

Sementara itu ruang lingkup mata pelajaran Fikih meliputi ketentuan 

pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan 

manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran 

Fikih adalah: 

a. Aspek fikih ibadah meliputi ketentuan dan tata cara thaharah, shalat 

fardhu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, adzan 

dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah shalat, puasa, zakat, haji dan 

umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah 

kubur. 

b. Aspek fikih muamalah meliputi ketentuan dan hukum jual beli, qirad, 

riba, pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, dan borg serta upah.
42
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Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar fikih, antara 

lain: 

a. Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: 

1) Tingkat kecerdasan; 

2) Bakat; 

3) Sikap; 

4) Minat; 

5) Motivasi; 

6) Keyakinan; 

7) Kesadaran; 

8) Kedisiplinan; 

9) Tanggung  jawab. 

b. Pengajar yang profesional yang memiliki: 

1) Kompetensi paedagogik; 

2) Kompetensi sosial; 

3) Kompetensi personal; 

4) Kompetensi profesional; 

5) Kualifikasi pendidikan yang memadai; 

6) Kesejahteraan yang memadai. 

c. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga 

peserta didik merasa betah dan bergairah untuk belajar, yang mencakup: 

1) Lahan tanah, antara lain kebun sekolah, halaman, lapangan 

olahraga; 

2) Bangunan, antara lain ruang kantor, kelas, laboraturium, 

perpustakaan sekolah, dan ruang aktivitas ekstra kurikuler; 

3) Perlengkapan, antara lain alat tulis kantor, media pembelajran, baik 

alat elektronik maupun manual. 

d. Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus mengenai 

perubahan perilaku peserta didik secara integral, baik yang berkaitan 

dengan kognitiff, afektif,  dan psikomotorik. 

e. Lingkungan agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu dan teknologi, serta 

lingkungan sekitar yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran 

secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.
43

 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Isnaryanti pada tahun 2011 dengan 

judul: “Meningkatkan Aktivitas Belajar Murid Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Pembelajaran Card Sort Di 

SDN 021 Sawah Air Tiris Kecamatan Kampar Utara”. Melihat dari 
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kesimpulan pada penelitian ini, dilakukan tindakan perbaikan pada siklus 

I terjadi peningkatan menjadi 63,6% berada pada interval 56%-75% 

dengan kategori cukup baik. Selain itu peningkatan juga terjadi pada 

siklus II dengan rata-rat klasikal aktivitas belajar murid 71,0% berada 

pada interval 56%-75% dengan kategori cukup baik akan tetapi belim 

mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian, oleh sebab itu, 

dilakukan pada tindakan siklus III. Setelah tindakan pada siklus III 

ternyata aktivitas belajar kembali meningkat dengan rata-rata klasikal 

78,7% berada pada interval 76%-100% dengan kategori baik.
44

 

2. Penelitian ini juga dilakukan oleh Ernaneli pada tahun 2011 dengan 

judul:“Penerapan Metode Artikulasi Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 030 Sibuak Kecamatan Tapung Kebupaten Kampar”. Dilihat dari 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas 

belajar PAI siswa melalui penerapan metode artikulasi pada materi sifat 

jaiz bagi Allah SWT siswa kelas IV SDN 030 Sibuak Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar dapat ditingkatkan, pada siklus pertama terjadi 

peningkatan pada persentase rata-rata 61% dengan kategori tinggi, 

sedangkan pada siklus kedua aktivitas siswa dikategorikan sangat tinggi 

dengan persentase rata-rata 80%, dan tingkat keberhasilan yang dicapai 
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adalah 80% dari keseluruhan jumlah siswa, artinya hampir seluruh siswa 

telah mencapai nilai keberhasilan yang telah ditetapkan (minimal 75%).
45

 

3. Penelitian ini juga dilakukan oleh Erniwati pada tahun 2015 dengan judul: 

upaya peningkatan aktivitas belajar sejarahsiswa melalui pembelajaran 

cooperatif learning tipe snowball throwing di kelas XIIPS 3 SMA Negeri 

1 Pasaman. Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dapat dilihat 

kesimpulan model pembelajaran kooperatif melalui metode snowball 

throwing dapat meningkatkan aktivitas siswa belajar pada siswa kelas X 

IPS3 SMA Negeri 1 Pasaman. Peningkatan aktivitas terlihat untuk semua 

indikator, dari siklus I ke siklus II sebesar 17,3 % dan sebagai dampak 

dari peningkatan aktivitas ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar 

sebesar 15%.
46

 

Walaupun penelitian yang dilakukan Isnaryanti sama dengan yang 

penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti aktivitas belajar, namun 

Isnaryanti meneliti tentang meningkatkan aktivitas belajar murid pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sedangkan penulis meneliti 

efektifitas pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dalam mata pelajaran 

Fikih. Begitu juga dengan judul Ernaneli, walaupun sama meneliti tentang 

aktivitas belajar namun Ernaneli meneliti penerapan metode artikulasi 

untuk meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam. Dan 
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begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Erniwati sama-sama meneliti 

aktivitas belajar namun Erniwati meneliti tentang model pembelajaran 

kooperatif melalui metode snowball throwing dapat meningkatkan 

aktivitas siswa belajar. 

C. Konsep Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami teori dalam 

penelitian ini, maka dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami. 

Sebagaimana yang  telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus 

penelitian ini adalah pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. 

Indikator yang digunakan dalam pembelajaran berorientasi 

aktivitas pada mata pelajaran Fikih, yang harus dilaksanakan oleh guru 

adalah: 

1. Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2. Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa. 

3. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

5. Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa. 

6. Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan. 

7. Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya. 
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8. Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. 

9. Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan. 

10. Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 

11. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab 

dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah yang 

diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. 

12. Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa. 

13. Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya. 

14. Keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan 

semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. 

15. Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya. 

16. Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran. 

 


